Carola Llauró, alcaldessa
CARTA OBERTA A LA CIUTADANIA:

Vilassarencs i vilassarenques,
Ahir vàrem saber que l’estat d’alarma s’allargarà dues setmanes més, i que per tant hem de
continuar confinats a casa.
Sóc conscient que estan essent dies molt durs per a moltes famílies de Vilassar, per diferents
motius derivats d’aquesta pandèmia causada pel COVID19.
Vull que sapigueu que des de l’Ajuntament seguim treballant pel poble:
Tenim serveis essencials que segueixen en actiu: la brigada municipal i l’empresa municipal
Viserma, els serveis d’atenció social, l’OAC i la Policia Local.
Són serveis que seguim prestant com la neteja viaria, recollida de brossa, serveis socials, etc. I
que hem reorganitzat i reforçat per a que Vilassar estigui ben atès: desinfecció de punts
concorreguts del poble, serveis d’àpats a domicili per a persones grans, serveis de suport
psicològic via telefònica, coordinació del voluntariat...
I tenim la resta de serveis que s’organitzen per treballar mitjançant teletreball, gràcies a un
sistema i un departament d’informàtica que des del moment zero es van mobilitzar perquè els
treballadors i treballadores municipals poguessin seguir fent la seva feina de servei públic.
Serveis que ens permeten estar al costat vostre, recollir les vostres inquietuds durant aquesta
crisi i actuar, en la mesura del possible, per donar‐vos resposta:
- amb informació puntual a través del web i les xarxes socials
- aplicant mesures econòmiques per reduir l’impacte de la crisi en les famílies, com
l’endarreriment de terminis de pagament de tributs o la suspensió de les quotes dels
serveis municipals.
- mitjançant ajuts i subvencions als col∙lectius vulnerables i als més perjudicats per aquesta
crisi, com els ajuts al lloguer o les recents subvencions al comerç.
- proposant plans de treball a desenvolupar ens diferents àmbits quan acabi el confinament.
- fins i tot reorganitzant els actes i activitats que no s’hauran pogut fer durant aquest
confinament i que treballarem per a que, sempre que es pugui, es facin més endavant.
Vull agrair a tots els treballadors i treballadores municipals la gran feina que estan fent, i per
extensió a tothom que aquest dies treballa en serveis que ens permeten tirar endavant, agrair
als voluntaris i voluntàries la seva generositat per compartir el seu temps per posar‐se a
disposició de la comunitat i agrair al conjunt del consistori municipal l’estar a l’alçada de la
situació. Però, per damunt de tot, us vull agrair al conjunt de vilassarenques i vilassarencs la
vostra responsabilitat i la vostra solidaritat, i molt especialment, als infants i al jovent del
poble la vostra paciència.
Ens en vàrem sortir d’una crisi econòmica que ens va deixar en una situació molt difícil gràcies
a la capacitat de sumar esforços i al sentit de la responsabilitat de tots i totes, i ara també ens
en sortirem.
Perquè Vilassar sempre ha estat un poble viu i ha de continuar bategant quan això s’acabi.
Molt ànims i molta força.
#EnsEnSortirem.

