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 ...NOMÉS NOSALTRES ENS PODEM CUIDAR... CUIDEM-NOS...  
 
Amb tot el que està passant és evident que l’equip de govern està molt lluny de gestionar bé i de fer-ho de manera 
equànime per tothom... En moltes ocasions ens “prenen el pèl”, i a sobre ens venen “sopars de duro” de la gestió... i 
lo greu és que es pensen que ho fan bé, i si els qüestiones, s’enfaden?¿ Però tard o d’hora la vida posa tothom al seu 
lloc...Cal paciència...Per tant la gent de Vilassar hem de ser els millor gestors de les nostres vides i del nostre 
entorn...sense esperar “res de l’altre món” de la nostra administració. Amb una mica de sort, ens arreglaran algun 
carrer abans de les eleccions i si tota la oposició ens continuem mantenint ferms, no ens podran apujar els 
impostos... Això serà un altre capítol... 
La gent que vivim i treballem a Vilassar, ens hem de cuidar i tenir mà estesa a qui puguem ajudar... avui és el veí i 
demà podem ser nosaltres... Sobretot amb el que fa a la gestió de la pandèmia, entre tot@s hi hem de posar molt de 
sentit comú: distància, mascareta i ventilació... reduir les trobades socials i ser solidaris, grans, joves i petits... però la 
pandèmia també és més ampla i cruel del que sembla, ens priva de les nostres vides, ens encotilla els nostres drets i 
ens colpeja amb les nostres feines i activitats econòmiques. El virus a banda de la salut, també ataca la vida social i 
econòmica de tots plegats, per això hem de ser un poble ferm i conseqüent... El millor gestor per nosaltres som 
tot@s, amb un criteri responsable i amb paciència per poder ajornar allò que ens pot posar en risc. NO ENS LA 
JUGUEM!!!...Es cert que venim patint molt sobretot si hem perdut algun familiar o amic, o que no podem fer la 
mateixa vida social, estar amb les persones que estimem i que compartim moments...,que ens angoixa la feina, els 
crèdits, el lloguer i com arribarem a final de més, quin futur deixem pels nostres fills o nets, i que li estem fent al 
nostre planeta...no ho podem resoldre... però podem fer petites coses, amb sentit comú, hem de poder trobar un 
equilibri just per nosaltres i per la resta de persones que convivim en aquest petit poble mil·lenari. 
 
Cal que ens vacunem, que tinguem paciència amb el personal sanitari i administratiu del CAP i que fem millor les 
coses quotidianes... que assistim a la festa major i als actes socials, amb sentit comú i amb mentalitat solidària, que 
reciclem, que estalviem benzina i energia, que col·laborem amb les entitats socials que ajuden a les persones com 
Càritas, VDDCC l’associació local contra el càncer, els casals dels avis, associacions de veïns, etc... també amb la resta 
d’entitats culturals, esportives i socials... ara més que mai és quan fa falta tot allò que puguem aportar, amb feina, 
diners, aliments, medicaments, roba, o estris que puguin ser útils... o simplement en ser-hi per donar suport i “un 
cop de mà”...Gràcies gent de Vilassar per ser com sou... i malgrat tot, bona Festa major... Cuideu-vos molt... 
 
Pel que us calgui menester, ja ho sabeu: Joan Alfons Cusidó cusidomja@vilassardedalt.cat 
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