
Últimament tenim els carrers atapeïts d’obres, la majoria arranjaments provisionals, però 

obres definitives que posin solució als problemes no gaires.  

És necessari comptar amb un pla anual d’arranjament de carrers. Així ho farem quan Junts 

entrem a govern, i no fer-ho a un any de les eleccions municipals (Maig 2023) . D’això se’n diu 

electoralisme en llenguatge suau. Perquè aquesta és una tasca de manteniment que s’hauria 

de fer tot l’any, cada vegada que es detecta un carrer en mal estat.  

Respecte a la rotonda de Can Banús per facilitar el gir de l’autobús, evitant el molest senyal 

acústic, JUNTS hem apostat per trobar una solució ràpida per evitar les molèsties als veïns. N<o 

compartim la manca de previsió que hi ha sobre el futur del barri en aquest projecte. Sense 

resposta a les següents preguntes: 

Perquè el projecte el condiciona el fet de que passem de 51 a 73 habitatges? 

Donat el dèficit actual de places d’estacionament al barri, és suficient només una plaça per 

habitatge tenint en compte l’increment de densitat de població que es preveu en el futur? 

Quina és la millora de serveis públics prevista per l’increment de població al barri? 

La incertesa sobre la afectació que pot portar aquest projecte de reurbanització que 

condiciona l’execució de la rotonda, és el que ens va portar a un sí crític en forma de 

abstenció. 

Per altra banda, també ens preocupa com es gestionarà el problema de les entrades i sortides 

de Vilassar que ja estan col·lapsades. 

També ens agradaria deixar constància que Junts NO ESTEM D’ACORD amb la gestió de la 

poda diferenciada, i lluitarem i recolzarem a tots els veïns i veïnes. 

Finalment, desitjar-vos a tots i a totes un bon estiu i unes bones vacances. Recordar-vos que 

estem a la vostra disposició pel que necessiteu: vilassardedalt@junts.cat. 

Bona Festa Major!!! 
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