
COMUNICAT SOM VdM-SOM ALTERNATIVA

Vilassarencs  i  vilassarenques  de  procedències  polítiques  diverses  i  també  sense  cap  tipus

d'experiència política prèvia ens hem unit sota el paraigües de la plataforma Som Vilassar de Mar-

Som Alternativa amb un objectiu clar i inconfusible: canviar l'actual societat des del municipalisme i

la participació directa.

Un canvi que ha de començar i s'ha d'impulsar des de baix, des de la radicalitat democràtica i des

de l'empoderament del poble i de la gent. Un canvi que, per tant, s'ha d'iniciar des dels tots el

municipis i ciutats. I, evidentment, Vilassar de Mar no pot ser aliè a aquests anhels de canvi. 

L'1-O ho va canviar absolutament tot al nostre país, per primera vegada ens vam adonar de que si

treballàvem conjuntament per un objectiu comú podíem desafiar i fer tremolar els ciments i les

clavegueres de l'Estat espanyol. És per aquest motiu que des de la Plataforma Som Vilassar de

Mar-Som  Alternativa  pretenem  ser  el  nexe  d'unió  entre  independentistes,  federalistes  i

confederalistes del nostre municipi per tal de poder construir una República catalana socialment

justa i radicalment democràtica i iniciar la transformació que el nostre poble, Vilassar de Mar, tant

necessita amb aquest 4 pilars fonamentals com a base:

1. Afrontar les grans mancances d'habitatge que pateix el nostre poble fruit de la falta

d'habitatge social i l'augment dels lloguers i dels pisos turístics, entre d'altres.

2. Impulsar processos de remunicipalització dels serveis bàsics. 

3. Recolzar les diferents lluites socials. El feminisme, la lluita LGTBI o la invisibilització

de la joventut, entre moltes d'altres, són lluites i moviments socials a les quals no

podem ser aliens des de Vilassar de Mar.

4. Iniciar  una  autèntica  democratització  del  poble impulsant  i  dinamitzant  la

participació  ciutadana  així  com revitalitzant  el  teixit  associatiu  i  sociocultural  de

Vilassar de Mar.

Estem decidides i decidits a tirar a terra tots el murs per aconseguir que el carrer pugui entrar a

l'Ajuntament i, el més important, per aconseguir que l'Ajuntament surti i trepitgi el carrer. 

TRANSFORMEM VILASSAR DE MAR, FEM-HO CONJUNTAMENT!

@alternativavdm  -  alternativavdm@gmail.com  


