
Un estiu per viure Vilassar 

 

Vilassar viu, Vilassar per viure’l i Vilassar per viure-hi, estem treballant de valent per assolir els 

3 reptes a què ens vàrem comprometre. Els darrers mesos us hem parlat  del Vilassar per 

viure-hi, i és que hem esmerçat molts esforços per assolir aquest objectiu (millores en espais 

públics, millora  d’equipaments amb especial atenció als equipaments esportius municipals, 

municipalitzacions de serveis essencials com són l’aigua i la neteja viària, adquisició habitatge 

públic, creació a Vilassar dels pressupostos participatius, recolzament del teixit associatiu i 

comercial en moments tan delicats com els que hem passat aquests anys, etc). I ara  que som a 

ple estiu, del que us volem parlar és del Vilassar per viure’l, viure Vilassar. 

Volem fer de Vilassar un referent cultural i social, i és que a Vilassar realment paga  la pena 

viure-hi. Fa unes setmanes tancàvem la 1ª edició del Festival Floral, ens trobem immersos en 

una nova edició de les vetlles d’estiu i som a les portes d’una nova festa major d’estiu, la dels 

Sants Genís.  Han tornat les festes dels nostres barris, hem reprès amb total normalitat les 

activitats al Casal de Can Rafart, i hem tingut una gran acollida al Casal d’estiu de l’espai jove. 

La propera festa major te 3 eixos. El principal, el paper que un any més desenvolupen les 

nostres entitats, que són el més clar exponent del Vilassar viu. El segon eix ho són els concerts i 

espectacles per a tots els públics i amb una òptima combinació d’artistes de renom del 

panorama musical català i d’artistes locals, emergents uns, i ja consolidats uns altres, i és que a 

Vilassar hi ha molt de talent. El 3er eix no podria ser un altre que l’eix vertebrador on famílies i 

amics ens retrobem de nou amb  els àpats populars.  

Cal seguir avançant en la creació d’espais on totes i tots els vilassarencs i vilassarenques 

puguem gaudir, i la inauguració del nou skate park en el marc dels actes de festa major és un 

gran exemple del que això significa. Un grup de persones varen treballar de valent perquè això 

fos possible, varen convèncer la resta de veïnes i veïns que això valia la pena, i en aquest 

moment aquest equipament és punt de trobada de moltes i molts joves de Vilassar. D’això es 

tracta, que totes i tots tinguem el nostre espai i amb ple respecte cap a  tota la diversitat. 

Des del grup d’ARA Vilassar seguirem treballant per assolir els 3 reptes que enunciàvem a l’inici 

d’aquest escrit, però ara toca demanar que gaudim del Vilassar per viure’l, viure Vilassar. 

Us volem desitjar a totes i tots un magnífic estiu, i que gaudiu de tota la oferta cultural i festiva 

que Vilassar es capaç d’oferir. 


