
Invertim en Vilassar 

Des d’ARA Vilassar teníem clar que Vilassar de Dalt necessitava una millora dels espais públics, 

esportius i dels carrers de la vila. Per això hem fet importants inversions en la via pública i els 

equipaments, amb imports al voltant dels  3 milions d’euros tant l’any  2021 com l’any 2022. 

En què s’han  invertit aquests diners? Fem un repàs: en el marc del projecte “Esports per a 

tothom”, hem canviat la gespa del camp de futbol, estem renovant  el pavelló (tant l’interior  

com en les pistes exteriors), hem arranjat i senyalitzat la ruta de l’anella verda, hem millorat 

l’equipament de les pistes d’atletisme i hi hem instal·lat  un circuit de cal·listènia. També hem 

fet millores a les pistes esportives de l’edifici Joan Maragall i a l’abril s’inaugurarà la nova pista 

d’Skate, fruit del resultat dels pressupostos participatius. 

Si ens centrem en els equipaments públics, hem renovat i millorat  els espais de joc de Can 

Rafart i de Can Pons i hem finalitzat la 1a fase de la reforma del cementiri. Hem construït la 

gatera municipal, engegat el projecte de Masoveria a Can Tarrida i hem invertit en La 

Badoquera, el projecte d’Horta Comunitària. Finalment, hem fet reformes a diversos edificis 

municipals com Can Rafart, l’Escola Bressol, el Casal Piferrer o la Casa de la Vila, entre d’altres.  

Per últim, i posant el focus a la via pública, vam començar el mandat asfaltant l’accés a Vilassar 

de Mar pel polígon industrial, hem fet reparacions a voreres de la nostra vila, actuant en 74 

punts diferents l’any 2021 i al voltant dels 100 previstos pel 2022 i aquest any finalitzarem la 

substitució l’enllumenat públic per LED. Dins el projecte de camins escolars, hem millorat tot 

l’entorn entre l’Escola Bressol i Can Banús, fent-lo més segur i agradable al vianant. Per últim, 

hem reurbanitzat el tram inicial  del carrer Sant Antoni i iniciat  la reforma del carrer Anselm 

Clavé, donant una estètica conjunta a tot el centre de la vila. 

El govern d’ARA Vilassar estem duent a terme aquest pla d’inversions amb un ampli consens 
amb el conjunt del consistori i, sobretot, amb eines de participació i comunicació per la 
ciutadania. Els pressupostos participatius, iniciats en aquest mandat en són el màxim 
exponent, no tan sols pel que fa a les propostes guanyadores sinó perquè també ens ha 
permès copsar les necessitats d’inversió que ens demanen el conjunt de vilassarenques i 
vilassarencs a través de totes les idees presentades.  
 


