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EDITORIAL
Benvolgudes veïnes i veïns,
Davant la convocatòria que farà el Govern espanyol demà d’eleccions Generals per el
proper dia 28 d’Abril, tal com marca la LOREG ens veiem privats de poder publicar i fer
arribar a casa de totes les veïnes i veïns de Sant Pere de Vilamajor el Butlletí
Municipal com hem vingut fent en aquests darrers 4 anys.
Tot i així, hem fet un recull de les principals notícies dels darrers mesos d’aquesta
legislatura que podeu consultar en format digital a la nostra web.
Aprofitem per agrair-vos la vostra confiança en aquests 4 anys i esperem que ens
retrobem d’aquí a pocs mesos. Hem fet molta feina i sabem que ens en queda molta
per fer, la farem si ens doneu la oportunitat en la propera legislatura. Seguirem
treballant amb la mateixa energia i entusiasme fins l’últim dia.
Fins aviat.

L’Equip de Govern de Sant Pere de Vilamajor.
Pamela Isús, Joan Garcia, Lola López, Raquel Salcedo i Joan Bruguera

Alcaldia i participació ciutadana
PAMELA ISÚS SAURÍ

Aturada de 10 minuts
el dia de l'inici del
judici del procés
Treballadors municipals i regidors de
l'Ajuntament de Sant Pere de VIlamajor van fer el
12 de febrer una aturada de 10 minuts a les 12
del migdia davant dels seus llocs de treball
davant de l'inici del judici del procés.

L’alcaldessa, Pamela Isus, es reuneix amb
el delegat del Govern Juli Fernández
El passat dia 23 de gener
l’alcaldessa de Sant Pere de
Vilamajor va rebre la visita
del Delegat del Govern, Juli
Fernández.
Durant la trobada

es van

tractar diferents assumptes
però l’alcaldessa va posar
més èmfasi en dues peticions
que ens preocupen, una és la
sol·licitud de canvi de zona
tarifaria

per

al

transport

públic; i l’altre és la petició d’equipament sanitari nou per el CAP de Sant Pere ja que aviat
l’ubicarem en un local totalment reformat i adequat a l’activitat.

L’Alcaldessa signa el nou contracte per al
servei de recollida de residus municipals
El passat dia 31 de gener de
2019,

l’alcaldessa

Pamela

Isus va signar el contracte
amb

l’empresa

INNOVIA

COPTALIA guanyadora de la
licitació
recollida

del

servei

de

de

residus

municipals. El nou servei
amb l’empresa adjudicatària
ja s’ha iniciat des del 1 de
febrer

d’enguany.

La

concessió és per un període
de 4 anys i té un cost anual
de 331.051 euros.
Amb aquesta concessió l’Ajuntament ha obligat a l’empresa guanyadora que dona el servei de
recollida de residus ha adquirir un nou camió per a la recollida selectiva i un nou camió híbrid
per la recollida de vidre i mobles. Així mateix, també obliga a la nova concessionària a canviar
tots els contenidors de la via publica.
L’Equip de Govern va marcar en les condicions del nou contracte aquests canvis i també la
obligatorietat de fer campanyes informatives als usuaris del servei per tal de millorar el
reciclatge en el nostre municipi.
Paral·lelament a aquesta licitació, s’ha contractat mitjançant concurs públic un Servei de Control
de Qualitat i Agent Cívic.
Aquest contracte consisteix en:
- controlar la nova concessionari per tal que el servei funcioni correctament
- el servei d’un Agent Cívic, fent tasques de conscienciació ciutadana i informant sobre bones
pràctiques a l’hora de reciclar residus. L’Agent Cívic recorrerà les diferents àrees de contenidors
alternant matins i tardes i dies laborables i festius.

Dissolució de l'Entitat
Urbanística de les Pungoles
El 31 de gener de 2019, l’Alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor, Pamela Isús, va assistir a una
reunió conjunta a l’Ajuntament de Sant Antoni on les dues representants dels ens locals i el
representant de l'Entitat Urbanística de les Pungoles van signar l'acta de lliurament dels béns de
l'extinta i liquidada EUC Les Pungoles.
A l'acte hi van assistir les dues Alcaldesses, Ma. Lluïsa Berdala i Pamela Isús, el President de
l'Entitat, el sr. Gerard López, assistits per les respectives Secretaries/s.
Desprès de 2 anys d'aprovar-se per Assemblea de propietaris/es de l'EUC de Les Pungoles la
seva dissolució, amb aquesta signatura es donen per finalitzades les operacions de liquidació i
l'activitat de la Comissió Liquidadora de l'EUC, que resta definitivament extingida i liquidada.
S'ha annexat al document el compte de liquidació del remanent de l'Entitat a tots els
propietaris/es de Les Pungoles.

Sant Pere de Vilamajor ja té el passeig
fluvial fins a Sant Antoni que va resultar
guanyador en els pressupostos
participatius
Construir un passeig fluvial que resseguís la riera i unís els dos nuclis urbans de Sant Pere i de
Sant Antoni de Vilamajor fou la proposta guanyadora de la votació dels pressupostos
participatius del 2017.
Després de la redacció del projecte, es van iniciar les obres d’adequació del ferm del camí, la
construcció de rocalles, col·locació de baranes, instal·lació de mobiliari urbà (bancs i papereres),
construcció de rampes i escales d’accés, adequar un pas per travessar la riera, plantació d’arbres,
senyalització, etc.

Finalment, Vilamajor compta amb passeig fluvial senyalitzat com a “Sender de la Riera de
Vilamajor”, d’uns 1’8Km de recorregut i uns 20 minuts d’anada. S’inicia al pont vell de Vilamajor,
a l’avinguda de Sant Nonet (davant del forn) i segueix la riera per can Tomàs, el Molí de Baix i el
salt d’aigua, la zona d’esbarjo de gossos de l’avinguda de la Moreneta, can Messeguer i la
Puntiblond. Un cop creuada la riera, desprès d’arribar a un acord amb Can Castellà, el passeig
busca el camí de can Clavell i finalitza al carrer Sant Jaume de Sant Antoni de Vilamajor.
El passeig és planer, fresc i agradable i quan la riera baixa plena d’aigua, es crea un ambient
molt refrescant.

El projecte guanyador dels
pressupostos participatius
del 2018 fou millorar la
comunicació viària entre el
centre urbà i el barri de
Les Faldes del Montseny
pel camí rural de cal Follor.
Actualment, l’Ajuntament
està enllestint el projecte
de l’obra.
I, en breu, començarà el
procés

participatiu

per

decidir entre tots els veïns
d’uns

nova

40.000

partida

euros

de
del

pressupost municipal del
2019 al qual us animem a
participar.

Es posa en marxa el procés dels

pressupostos participatius 2019
Els Pressupostos Participatius 2019 són un procés participatiu en el que la ciutadania de
Sant Pere de Vilamajor decidirà com es destinen 40.000€ de la partida d'inversions en
projectes que es duran a terme al llarg de l'any 2019.
Què faries amb 40.000 euros a Sant Pere de Vilamajor?
Aquesta és la pregunta que es tornarà a sentir aquest 2019 i que els vilamajorencs i
vilamajorenques seran cridats a respondre de forma col·lectiva. Aquest procés permet a la
ciutadania influir o decidir directament sobre els pressupostos per al 2019.
El pressupost municipal és un dels instruments més importants que ha d’aprovar cada any
el govern local, per donar resposta a les necessitats de la vila, a partir d’una distribució
equilibrada dels recursos econòmics i financers. Ara amb aquest procés de participació serà
la ciutadania qui decidirà, sobre 40.000€ de la partida d’inversions, quines actuacions es
desenvoluparan al municipi per al 2019.
Qui pot participar?
Totes les persones empadronades a Sant Pere de Vilamajor a partir dels 16 anys d'edat. Per
a participar activament necessitareu registrar-vos en aquest portal i posteriorment, verificar
que esteu empadronats al municipi.
Com puc participar?
Una vegada registrat/da, consulta les fases del procés per saber com es desenvoluparà i en
quins espais i de quines formes pots participar-hi.

Governació, turisme, barris i esports
JOAN GARCIA MEDRANO

Ocupacions a Sant Pere de Vilamajor
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor esta treballant
intensament davant la problemàtica que generen algunes
ocupacions que afecten al nostre Municipi, com a molts
d’altres de Catalunya. Aquestes ocupacions creen una
forta preocupació i malestar entre els veïns més afectats.
Des de l’Ajuntament estem treballant coordinadament des de fa temps amb la Guàrdia
Municipal i els Mossos d’Esquadra en tots els casos, els greus i els menys greus. Malgrat les
dificultats que es trobem ocasionades per la llei actual, hem aconseguit alguns resultats positius
en alguns habitatges ocupats on hi havia plantacions il·legals o en els casos en que els ocupants
portaven a terme actes il·lícits.
En aquests moments tenim una acumulació de ocupacions conflictives en un dels nostres barris,
hi estem treballant de valent per resoldre aquests casos tot i trobar-nos amb la falta de
recolzament per part dels jutges que davant de tenir clars indicis d’actes il·lícits, d’amenaces de
mort a la Guàrdia Municipal i a personal de serveis, no donen permís per deixar actuar als
Mossos d’Esquadra.
Després de mesos treballant en aquest sentit, ens hem trobat que el passat dia 10 de febrer a la
nit un grup de sis encaputxats equipats amb radials i malls van estar 3 hores fins poder accedir a
l’habitatge que volien ocupar; els veïns van estar trucant a Mossos i a la Guàrdia Municipal
donant avís dels fets de manera insistent, però cap patrulla de Mossos va aparèixer durant les 3
hores que va durar la intrusió. La resposta de Mossos va ser: “No tenim prou efectius”.
Davant d’aquests fets tant greus, l’Ajuntament ha presentat denúncia a la comissaria de Mossos
d’Esquadra de Granollers i hem demanat que resolguin la situació el més aviat possible.
Necessitem acabar amb la Inseguretat que tenim a Sant Pere de Vilamajor, veïns i ajuntament
estem indefensos davant d’aquests actes. Volem posar de manifest la impunitat amb la que
aquestes persones ocupen en els nostres pobles, fan i desfan emparant-se en una llei molt
protectora, pensada pels més necessitats i no pas pels delinqüents, de la qual cosa s’aprofiten
aquests últims.

Els Mossos d'Esquadra van realitzar
una xerrada sobre la seguretat als
domicilis
Els Mossos d'Esquadra van realizar el prossat 1 de
març a dos quarts de vuit de la tarda al local
municipal la Fàbrica una xerrada informativa sobre
consells de seguretat al domicili i estafes més
habituals. Allà els veïns van poder fer les seves
consultes.

L'ACEV realitza l'examen de grau de 40 dels alumnes de
taekwondo a Can Vila
El passat 15 de febrer, al local social Can Vila, l'Associació Cultural i Esportiva Vilamajor realitzà
l'examen de grau de 40 dels alumnes de l'entitat. Com sempre, es comptà amb la assistència del
medallista olímpic, campió del
món i actual seleccionador català,
Sr. Javier Argudo Sesmilo.
També hi fou present el director
de l'escola de Taekwondo Hnos.
Argudo Sr. Luís Argudo Sesmilo.

La Guàrdia Municipal
millora l'eficiència
incrementant un 75%
els serveis realitzats
respecte l’any anterior
La Guàrdia Municipal és un servei que està en funcionament les 24h durant els 365 dies de l’any,
de forma ininterrompuda. L’objectiu del Govern Municipal és optimitzar i millorar dia a dia
l’organització interna per poder oferir un servei al ciutadà cada vegada més òptim, eficaç i
professional.
Aquests esforços organitzatius es plasmen en els resultats que veu la ciutadania, ja que per
exemple, els serveis prestats han augmentat dels 3014 del 2017 als més de 5800 que s’han
realitzat durant el 2018.
Arran dels darrers episodis de robatoris en alguns habitatges del municipi, la Guàrdia Municipal,
en coordinació amb els Mossos d’Esquadra, han augmentat les tasques de patrullatge tant
estàtic com fent rondes de reconeixement respecte l’any passat.
El 2018 se n’han realitzat un total de 1777, especialment en els barris amb més incidències com
Les Faldes i les Pungoles.
Un altra de les tasques que més serveis ha requerit són tasques de governació, amb un total de
1497 que inclouen control d’equipaments (377), vandalisme (36), alarmes (173), robatoris (39),
ocupacions d’habitatges (33)...
Les tasques de regulació de trànsit també han estat més elevades respecte l’any anterior: 21
accidents de trànsit, 208 accions de regulació d’entrades i sortides escolars, 21 vehicles
sospitosos, 33 vehicles abandonats...
Pel que fa al control d’obres i serveis, s’ha actuat en 67 incidències d’enllumenat i en diverses
incidències del servei d’aigua potable, senyalització, etc.
Pel que fa tasques relacionades amb el medi ambient (728) s’ha actuat en control de parcel·les
brutes, abocaments de runes, soroll, cremes, vespa velutina...
També control d’animals (365): 302 de gossos i gats, 28 sobre els ramats, 5 de cavalls...

Recordeu que la Guàrdia Municipal està al vostre servei les 24h i us podeu posar en
contacte a través del telèfon 605 91 34 34. En cas d’emergències, com sempre, s’ha de
trucar al 112.

Més de 500 persones visites l’exposició
“Les Fonts del Montseny”
El Centre d’Informació La Mongia ha acollit des del 12
de gener fins el 3 de març l’exposició “Les fonts del
Montseny” que ha estat visitada per 547 persones.
Aquesta exposició produïda pel Museu Etnològic del
Montseny mostra una selecció de les fonts del
Montseny, amb texts originals d'Òscar Farrerons i
fotografies d'Adrià Corella.
Des de fa dos anys, Oscar Farrerons i Adrià Corella, un
arquitecte i un fotògraf estudiosos del massís, estan
portant a terme un projecte de recuperació de la memòria de les fonts del Montseny
que consisteix en la documentació dels brolladors montsenyencs i, simultàniament, en
un treball de camp amb la ubicació georeferenciada, fotografies i la descripció. A hores
d'ara ja han indexat més de 800 fonts, que es poden consultar al Facebook "Projecte
Fonts del Montseny".

El 23 de març s’inaugurarà a la Mongia l’exposició “El
meu nom és Calotriton i només visc al Montseny!”
Aquesta exposició presenta de forma
divulgativa, els valors del tritó del
Montseny per a la conservació, la seva
problemàtica i les solucions suggerides
des del projecte Life Tritó Montseny.
El

tritó

arnoldi)

del
és

Montseny
un

(Calotriton

organisme

únic

i

endèmic del Montseny. Malauradament, es considera un dels amfibis més
amenaçats

d’Europa:

les

seves

poblacions són escasses i l’hàbitat que ocupa molt limitat, resultant molt vulnerable als
efectes del canvi climàtic. La Unió Internacional per la Conservació de la Natura (IUCN)
l’ha catalogat com “en perill crític”.
S’inaugurarà a la Mongia el 23 de març a les 12h.

Èxit de participants a la Trail Vilamajor
El passat 10 de febrer es va celebrar
la primera edició del Trail Vilamajor on
s’hi van inscriure més de 300
participants. La cursa tenia dos
recorreguts, un de llarg de 26Km i un
altre de curt de 13Km.
El recorregut llarg sortia del poble i
després de fer una mica de pista, ens
trobava amb un recorregut amb
corrioler fins separar-nos de la cursa
curta, aproximadament als 5,7Km. A
partir d’aquí començava la primera
pujada llarga i sostinguda fins arribar a
l’ermita de Sant Elies, es recuperava
forces per un petita baixada una mica
tècnica i es tornava a pujar cap a la Cova i el Samon, punt més alt de la Trail, situat a 1272m.
Es començava una baixada, amb algun tram pla pel mig, llarga a estones, fàcil a estones,
tècnica fins a la pista del Cortès (530m.) on es recuperava forces i tornarem a pujar per una
pujada amb una primera part amb molt desnivell, possiblement la més forta d’aquesta zona
(300m.D+ en 800m. de cursa) i una segona part més suau. I a partir d’aquí, anar baixant per
corriols i trams de camí fins que es trobava amb la última part de la trail curta, entrant a Sant
Pere per la sorpresa final!
Per altra banda, el recorregut curt sortia del poble i després de fer una mica de pista per tal
d’evitar taps, es trobava amb un recorregut amb molt corriol, un puja i baixa constant per dintre
els boscos de Vilamajor i molt revirat. Es gaudia dels boscos de roure i alzina de la zona i de
les valls més humides, passant pel “Vietnam” abans d’agafar l’últim corriol de baixada i molt
ràpid que portava a la sorpresa final. I un cop passat això, arribàvem a Sant Pere i a l’arribada.

Es dota la Guàrdia
Municipal amb
armilles antibales
Dotem a la Guàrdia Municipal d’armilles
antibales per incrementar la seguretat dels
agents. Segons el regidor governació, “era una
de les reclamacions quan vaig agafar la
regidoria, incrementar la seguretat de la guàrdia
amb armilles i pistoles tàser. Ja hem fet tallatge
i estem a la espera que arribin, hem hagut de
fer un esforç econòmic plenament justificat
davant el nivell 4 antiterrorista que ja fa mesos
que patim”. L’import de les armilles és de 5489.65 euros.
La segona reclamació, no ha estat possible de moment, la Generalitat ens ha denegat el
permís i vam haver de modificar el reglament a l’espera que el Parlament aprovi la regulació
d’aquests aparells.

Territori i sostenibilitat
JOAN BRUGUERA GRAS

Torna als carrers la campanya
Aquí no llencem res!
El Consorci ha tornat a posar en marxa la campanya de comunicació i divulgació Aquí no
llencem res! amb l’objectiu de reduir el volum de residus que no es separen correctament i que
van a parar al contenidor de la resta i podrien ser valoritzables si es dipositessin en el contenidor
corresponent. Van visitar Sant Pere de Vilamajor els dies 25, 26 i 27 de febrer de 2019.
Lluny dels objectius europeus
La recollida selectiva de residus a l’àmbit del Consorci, se situa en el 38%, per sota de la
mitjana de Catalunya (39,9%) i lluny dels objectius europeus que marquen que per a l'any
2020 els residus correctament segregats han de suposar un 50% del total generat, i dels catalans
que són encara més exigents establint com a objectiu un 60%.
Al llarg de l’any un equip d’informadors recorreran els municipis consorciats per informar als
ciutadans a peu de carrer/domicili, enquestes, etc., sobre com poden contribuir a augmentar
l'índex de reciclatge i demanar-los que separin els residus a casa. Repartiran també material per
facilitar la separació dels residus (pac de bosses per a la recollida dels envasos de vidre, envasos
lleugers i paper/cartró), la bossa per anar a comprar, entre d’altres materials.

Programa TRFO
L’equip està format per 7 persones (2 administratives i 5 informadores) beneficiaries
del programa Treball i Formació (TRFO), que té com a objectiu afavorir la contractació de
persones en situació d’atur, a través del suport a entitats perquè duguin a terme accions
d’experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic.
Aquest projecte rep subvencions del Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de
Catalunya i es cofinança entre el Fons Social Europeu, la Conferència Sectorial, el Consell
Comarcal del Vallès Oriental i el Consoci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
(amb els fons per actuacions de comunicació provinents dels Sistemes Integrats de Gestió
(SIG) Ecoembes i Ecovidrio).
El programa TRFO s’adreça a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada,
que no estiguin percebent prestació per desocupació o subsidi (RAI o PAO), ni ajut del
Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys; a
persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (PRGC); i a dones víctimes de
violència de gènere.

Comunicat sobre el procés de
cessament de l’activitat de Pinsos Picart
En motiu de l’exhauriment dels terminis per al
cessament de l’activitat de Pinsos Picart al centre
de Sant Pere de Vilamajor, l’ajuntament en
compliment del planejament urbanístic vigent i
de la regulació de les activitats manté la
determinació d’aconseguir el tancament definitiu
de l’activitat

de

la fàbrica i

el posterior

enderrocament del complex.
En el present mandat, i en exercici de les seves obligacions, l’ajuntament ha interposat les
sancions corresponents al que estableix el Pla Urbanístic. D’aquestes sancions, se n’han pagat
algunes, mentre que en d’altres casos l’empresa ha posat recursos contra les sancions. El
conflicte urbanístic, doncs, entra en el terreny judicial i la resolució d’aquest cas s’escapa dels
temps que voldria l’ajuntament.
Ens consta que Pinsos Picart ja ha
iniciat la construcció d’un nou
centre de producció a Llinars del
Vallès, amb la compra de 80 mil
metres quadrats d’un polígon en
aquesta població. La construcció
de la nova fàbrica, però, s’ha
endarrerit

per

traves

administratives relacionades amb
els terrenys destinats al traçat de
l’AVE. També estem informats de la voluntat de l’empresa de completar el trasllat. Esperem que,
tal com es preveu, l’estiu del 2020 es posi en marxa la nova fàbrica i que, tal com s’ha anunciat,
es preservin tots els llocs de treball que avui formen la plantilla de Pinsos Picart.
Segons l’alcaldessa, Pamela Isús: “S’està assolint el repte de la legislatura de culminar el
cessament de l’activitat de Pinsos Picart al centre del poble i el trasllat a una nova ubicació. Amb
això solucionem el problema urbanístic més important dels últims anys a Sant Pere. En el proper
mandat, per tant, haurem recuperat un espai per a habitatges, amb el percentatge d’habitatge
social que correspongui, i zona verda al centre del poble”.

Cultura i Serveis Socials
DOLORES LÓPEZ ÁVALOS

El Centre Cívic El Pi Novell presenta la nova
programació de primavera / estiu del 2019
El Centre Cívic El Pi Novell ha presentat la nova programació
de primavera / estiu del 2019, amb força novetats i jornades
gratuïtes per conèixer els cursos. Us podeu descarregar el
programa al web municipal vilamajor.cat.
Com és habitual, al mes de febrer, també es van fer classes
obertes gratuïtes a les que els usuaris del centre es
podien inscriure per conèixer l’activitat. Aquesta temporada
les classe oberts van ser de Fitness i salut, Gimnàstica
Conscient, Gimnàstica de Tonificació, Minfulness de la tècnica Alexander, Ioga Kundalini, Tai-txi i
txi-kung, ball en línia i, com a activitat juvenil, coral i escenografies.
Si voleu més informació no dubteu en trucar a les tardes (de 16 a 21h) al centre cívic al
938610016.

L'Ajuntament agraeix a tots els voluntaris que
van fer possible la cavalcada dels reis d'Orient
L'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor vol agrair l'esforç i col·laboració dels voluntaris que van
fer possible, un any més, la cavalcada dels reis d'Orient.
Especialment, es vol donar també les gràcies a l'Associació de veïns de Can Ram, l'Associació
Vilamagore Medieval, a Construccions Filbà, a Construccions i Reformes JM Serra, a Pinila Nails
(Centro de Estètica de Granollers) i al Vending El Cafetó. Una menció a part també a tots els
patges que van ajudar als reis, i un especial agraïment als treballadors de l’ajuntament, la
Brigada i la Guardia Municipal pel seu compromís i suport per fer que tot sortís tal com estava
organitzat.
Bon any!

El Carnestoltes arriba a Vilamajor
L'Ajuntament de de Sant Pere de Vilamajor va tornar a organitzar, un any més, la festa del
Carnestoltes amb una activitat infantil. Dins dels actes, també hi ha haver el tradicional concurs
de disfresses i, des d’aquí, volem agrair al jurat la seva col·laboració, van fer de jurat

representants de La Petanca Can Ram, Club de Tennis, i Teranyina Solidaria ( Antonia Yelo,
Maria Jiménez i Montserrat Cots).
Es van recaptar de la xocolata solidaria 143.17 €

El 25 d'abril se celebrarà el tradicional aplec a
l'ermita de Sant Elies
Recordeu que cal adquirir a l'Ajuntament, a la Mongia o al Centre Cívic El Pi Novell els
tiquets del dinar popular de Sant Elies. El cost dels tiquets és de 8 euros. El programa
d'actes és el següent:
o
o
o
o

Pujada a l'ermita. La gent puja pel seu compte ja sigui a peu, en bicicleta o en
cotxe. El camí està ben senyalitzat i els caminaires poden optar per pujar seguint el
sender del Pi Novell PR-C 139.
Missa a l'ermita. A les 12h, missa per demanar pluja al Sant. Aquest és l'únic dia
que ce celebra culte a l'ermita i que s'hi puja la campana vella, perquè soni el dia de
l'aplec.
Presentació del cartell guanyador de la Festa Major 2019. A les 13h es farà públic
el disseny guanyador del concurs.
Dinar popular. S'han de comprar
abans de l'aplec (data límit 24 abril a
les 13:30h - preu 8 euros) un tiquet
pel dinar popular que consisteix en
paella, beure, cafè, rom cremat i
potres. A les 14h.

ACTIVITATS 2019 A ST PERE DE VILAMAJOR
PER A LA GENT GRAN
Mes gimnàstica que mai per la Gent Gran de St. Pere!!
L’Ajuntament l’any passat va signar un
conveni amb l’Obra Social La Caixa per al
desenvolupament del Programa de Gent Gran
des de l’àmbit de “Benestar i Salut” a l’espai
Casal d’avis situat al Centre Cívic El Pi Novell.
Aquesta tardor passada fins al gener de 2019
es va gaudir del programa EN FORMA 1 amb
un mètode innovador com es el Eurythmics,
una disciplina desenvolupada per a l’educació
musical, que s’aplica per primera vegada com
a exercici per a la gent gran per promocionar
la seva salut i orientat a mantenir i millorar la
condició física general de la gent gran.
Aquest any 2019 em començat amb la segona
part d’EN FORMA 2 vist l’èxit anterior amb la
millora d’aquestes persones en les activitats
de la vida diària, l’actitud, el benestar, etc.
Està agradant molt i en aquest taller es
treballa sobretot amb exercicis d’estabilitat
lumbopèlvica core stability, hipopressius i de
relaxació.
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/personas-mayores/salud-y-bienestar/que-hacemos

També continua la GIMNÀSTICA SUAU DE LA
MÒNICA amb el grupet consolidat de Mònica tots
els Dilluns de 09:30 a 10:30 del matí amb un grup
estable de 8 persones que fan exercicis pautats
per mantenir les seva condició física el mes
saludable possible. Gimnàstica suau que ajuda a
les persones grans a mantenir-se actius i estar en
forma per fer millor les activitats de la vida diària.

TALLERS DE MEDI AMBIENT
•

TALLER DE SABÓ
BOSSA OBERTA

I

DE

El 26 de febrer s’ha fet un taller de
sabó des del Consorci per a la gestió
dels residus del Vallès Oriental. Aquest
taller a càrrec de Míriam Morell està
dins el Programa d’Educació Ambiental
i es realitza a escoles i enguany també
s’ha cobert als casals de la gent gran.
El pròxim taller de Bossa Oberta tindrà lloc el Dimarts 19 de març a les 18:00h a l’espai de la
gent gran del Centre cívic El Pi Novell.

INFORMATICA I MÒBILS:
Nous Tallers d’Informàtica I mòbils tots
els dilluns de 10:30 a 13:00h.

CALENDARIS 2019 SOBRE L’ALZHEIMER
Des de l’espai de la gent gran es va col·laborar a la 6a. edició del calendari solidari del Cos de
Mossos d'Esquadra que es destina als malalts d'Alzheimer i els seus familiars. Els fons
recaptats amb el Calendari Solidari es donen a la Federació d'Associacions de Familiars de
Malalts d'Alzheimer de Catalunya (FAFAC), amb l'objectiu de millorar l’assistència als malalts
d’Alzheimer i donar suport als seus familiars i cuidadors.

XERRADA COL·LEGI FARMACÈUTICS
Xerrada la importància de seguir bé els medicaments: 2 d’Abril de 2019 a les 18:00h
Xerrada sobre la Salut bucodental:16 d’Abril a les 17:00

CONVENIS amb

DERIVACIONS

OFICINA HABITATGE
CENTRE VISIÓ
CARITAS
TRITÓ
CREU ROJA

• Assessorament Jurídic: 30 persones
• Assessorament Psicològic: 26 persones
• Caritas: 105 famílies
• Reis Creu Roja: 28 nens
• Salut: 5 persones
…

ÀREA BÀSICA DE
SERVEIS SOCIALS
2018
580 Persones ateses pel Equip
Tècnic
- 344 Famílies ateses
- 71 Famílies noves

Més de 6.000 Actuacions:
352 Coordinacions
132 Visites a domicilis
233 Notificacions per Pobresa
Energètica
I més de 3.000 trucades ateses
…

SERVEIS D’AJUDES A
DOMICILI
• Sad Social: 1.636 hores – 27 famílies
• Sad Dependència: 2.614 hores – 35
famílies
• Teleassistència: 94 llars – 97 aparells
• Arranjaments: 2.145€ - 2 famílies
• Ajudes Tècniques: 21, entre altres:
• 5 cadires de rodes
• 5 cadires banyera/dutxa
• 6 radiadors/estufes
• Pla d’Ocupació

AJUTS ECONÒMICS
AJUTS ESCOLARS
•
•
•
•
•

Material:
9.655€ - 135 alumnes
Menjador: 8.260€ - 120 alumnes
Transport: 2.710€ - 28 alumnes
Logopedes: 1.050€ - 8 alumnes
Tràmit Menjador CCVO – 88 alum.

• Subministraments:
17.012€ - 33 famílies
• Aliments:
15.348€ - 59 famílies
• Extraescolars-Casals: 4.643€ - 21 famílies
• Assist. Psicològica:
3.286€ - 4 famílies
• Lloguer:
3.150€ - 3 famílies
• Salut:
884€ - 3 famílies
• Targeta transport:
120€ - 3 famílies
…

CONVENIS amb
Oficina d’habitatges: Els convenis amb les oficines d’habitatge de Sant Celoni i de
Granollers (Consell Comarcal Vallès Oriental) per fer intermediació i assessoraments
en supòsits de deutes de l’habitatge.

Centre de Visió: Es poden derivar persones que necessiten unes ulleres, amb
dificultats econòmiques i no poden assumir aquesta despesa.
Tritó: El Tritó és el pla integral de prevenció d'addiccions del baix Montseny. Per una
banda es deriven persones que tenen algun tipus d'addicció (alcohol, drogues,
pantalles...) per realitzar assessoraments i també serveix per treballar la prevenció fent
tallers al Institut Vilamajor i a l’Escola Torre Roja i realitzant campanyes de prevenció i
reducció de danys en dies puntual (Festa Major).

Càritas: Aquest conveni serveix per derivar a les famílies amb dificultats econòmiques i
així puguin rebre de forma quinzenal un lot d’aliments de primera necessitat.
Creu Roja: Aquest conveni serveix per realitzar actuacions puntuals per millorar
l’atenció de la gent gran i també per la campanya de regals de reis per les famílies de
Serveis Socials amb necessitats econòmiques.

Persones DERIVADES
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SAJE
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28

Reis Creu Roja
Teranyina Solidaria
Servei d'Ocupació Municipal

8
31
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SERVEIS D’AJUDES A DOMICILI
Entre d’altres ajudes i tràmits, el Servei d’atenció a la Gent Gran és un dels més
sol·licitats:
• Servei d’atenció domiciliaria de
Suport i cura o Neteja
• Servei de suport a l’autonomia
personal i/o dependència.
• Teleassistència
Altres serveis relacionats amb la
Gent Gran són:
• Arranjaments: sobre tot
adaptació dels banys.
• Pla d’Ocupació de personal
d’acompanyament .

Evolució del SAD
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2500

2000

1500

1000

500

Altres ajudes per Gent Gran i
famílies en general:
• Ajudes Tècniques
• Altres elements bàsics de la
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551

517

473

615

582

0

2014

2015

2016

2017

2018

SAD SUPORT I CURA
SAD NETEJA
EVOLUCIÓ GENT GRAN AL MUNICIPI

Ajudes Tècniques i d’altres
SAD SOCIAL
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SAD DEPENDENCIA

Families
35
Families
27

Hores
2614

AJUTS ECONÒMICS
Quan un veí de Sant Pere vol demanar un ajut econòmic a Serveis Socials s’han de
realitzar diferents actuacions fins arribar a la concessió o denegació de l’ajut.
Esquema d’un procediment estàndard i simplificat :

Assignar hora de visita amb el professional de Serveis Socials.
Realitzar l’alta de la persona als programes informàtics encarregats de gestionar i
recopilar dades (la persona signa l’autorització de cessió de dades).
Realitzar una o més entrevistes per recollir la problemàtica i la demanda de la persona.
La persona registra una sol·licitud especificant la demanda a l’Ajuntament adjuntant la
seva situació econòmica i la documentació que acrediti la demanda de l’ajut.
Crear un expedient administratiu.
Revisar la documentació registrada i realitza el barem per veure si es pot concedir
l’ajut.
Realitzar un informe fent la proposta d’ajut.
Realitzar la proposta a l’òrgan de govern competent (junta de govern, ple municipal o
decret d’Alcaldia) per tal que aquest aprovi l’ajut.
Notificar a les parts implicades l’aprovació de l’ajut.
Registrar al programa informàtic de Serveis Socials els tràmits realitzats i la concessió
de l’ajut.
Realitzar el pagament de l’ajut.
Els requisits per la concessió i la tipologia d’ajuts que es realitzen des dels Serveis Socials
de Sant Pere de Vilamajor es poden consultar a les seves bases que són de domini públic.

Salut

Transport

Lloguer

Altres

Psicòleg

Activitats
escolars/extraescolars

Aliments

Subminsitraments

AJUTS ESCOLARS

Alumnes que reben ajuts

28 8

135

120

Material: 9.655€
Menjador: 8.260€
Transport: 2.710€
Logopeda: 1.050€

L’Ajuntament cada any aprova unes
bases per regular la tramitació i
concessió dels ajuts destinats a que els
menors, que les seves famílies tenen
dificultats econòmiques i/o socials,
puguin realitzar la seva escolarització
obligatòria de la forma més adequada
possible.
Els ajuts municipals escolars són per
ajudar a les despeses de llibres,
materials, transport escolar, menjador
escolar i logopeda. En funció del centre
escolar, de l’edat del menor, de les
necessitats de la família i de l’alumne,
es poden sol·licitar part o la totalitat
dels ajuts.
L’Ajuntament de Sant Pere té signat un
conveni amb el Consell Comarcal del
Vallès Oriental, per realitzar la
tramitació dels ajuts de menjador que
concedeix el Departament d’Educació
de la Generalitat. Aquest curs escolar
s’han tramitat 88 sol·licituds, en aquest
cas únicament els tràmits necessaris
per la correcta tramitació de l’ajut,
menys la concessió d’aquest que la
realitza el Consell Comarcal.

Des de Serveis Socials també fem assessorament i acompanyament a les
famílies que necessiten sol·licitar ajudes escolars a altres administracions per
necessitats específiques o per la realització de cursos no obligatoris (Batxillerat,
Cicles Formatius, Universitat...).

AMBITS de SERVEIS SOCIALS

Servei d'atenció social bàsica a persones i famílies:
Informació, orientació i/o assessorament, i atenció personal als ciutadans i ciutadanes
sobre serveis i recursos socials per donar solució a les demandes o problemàtiques
presentades. És un servei dirigit especialment a aquelles persones o famílies que per raó
de dificultats de desenvolupament i integració en la societat, manca d’autonomia
personal, disminucions, problemes familiars o marginació social, necessiten aquest tipus
de servei.
Per rebre aquest servei, cal demanar cita prèvia als Serveis Socials presencialment o
telefònicament. Els professionals valoraran la situació personal i social per determinar
l'orientació social més adequada
•Sol·licituds Títol Família Monoparental
•Sol·licituds Títol Família Nombrosa
Servei d’atenció a la Gent Gran:
El servei a la gent gran inclou l’atenció, l’assessorament, l’orientació i el seguiment de les
persones grans i així com la tramitació de documentació relacionada amb la gent gran.
Es gestionen i es tramiten els següents serveis:
• Servei de teleassistència:
La teleassistència domiciliària és un servei que s’adreça a persones que per motius de
salut, edat avançada, invalidesa, aïllament, etc. es troben en una situació de risc que fa
necessària una atenció continuada.
• Servei d’atenció domiciliària(SAD):
És un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la
persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport
social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració
social o manca d’autonomia personal.
. Plà d’Ocupaciò Local: (Ajuntament, SOC i CCVO)
Contractació d’una persona durant 6 mesos a través del Programa Treball i Formació
2018, orientada al Serveis d’ajuda a domicili.
. Participació amb la Diputació de Barcelona al Grup i a l’Elaboració de la Guia
Local per fer Front als Maltractaments de les Persones Grans. Des del 2011.
. Servei de suport a l’autonomia personal i/o dependència:
Els professionals dels serveis socials informen, orienten, assessoren i tramiten la
sol·licitud de dependència. Després que la persona depenent ha estat valorada per l’equip
de valoració (SEVAD) de la Generalitat de Catalunya i disposa de grau, un equip de
treballadors/-es socials realitza el Programa Individual d’Atenció (PIA) que estableix els
recursos o les prestacions més adients a la situació de la persona depenent. També
trasllada aquest programa individualitzat a la Generalitat que és qui resol i concedeix la
prestació i/o l’ajuda.
•Sol·licituds Reconeixement Grau Dependència. I seguiments.

AMBITS de SERVEIS SOCIALS

Servei d’atenció a la infància i adolescència:
L’Educador social es dedica a l’atenció d’infants i d’adolescents amb necessitats
individuals, familiars i/o socials. Intervé en situacions que poden acabar en situacions
de risc social pels menors (absentisme, desescolarització, menors en risc
d’abandonament, maltractaments i/o abús, menors amb necessitats educatives
especials, conflictes familiars i/o escolars, joves amb conductes predelinqüents, inici
consum drogues, problemes de trastorns de l’alimentació, etc.).
En relació a l’atenció individual i familiar es realitzen entrevistes i visites a domicili per
tal de prevenir, detectar i intervenir en situacions risc social que afectin als menors; i
atendre a les famílies amb menors en situació risc social, establint un pla d’ajuda i
oferint-los els recursos i serveis disponibles dins el territori.
Per treballar la prevenció i el seguiment dels casos en les situacions enumerades es
realitzen coordinacions amb:
• Escoles i Instituts amb alumnes del municipi de Sant Pere de Vilamajor: professors/es, EAP, psicopedagogues, cap d’estudis, directores...
• Sanitat: pediatra i treballadora social del CAP, professionals del CSMIJ, psicòlegs
privats, CDIAP...
• Tritó: Reunions del Consell Tècnic del Tritó (Pla Integral sobre adiccions del Baix
Montseny).
• EAIA: Coordinació, derivació i col·laboració dels casos de menors en situacions greus
i de desemparaments amb l’Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència.
Altres actuacions realitzades durant el 2018:
 Aprovació i adhesió al document “Acompanyament en la millora de la intervenció en
matèria d’infància i adolescència en risc al Vallès Oriental”. L’Educador Social de Sant
Pere de Vilamajor a format part del grup de treball que ha elaborat aquest document.
 Participació en la campanya de prevenció de risc de la nit jove de la Festa Major.
 Creació de l’Espai Familiar d’Acompanyament Vilamajor.
 Complementació de la campanya de regals de reis per aquells adolescents que es
queden fora per edat de la campanya de la Creu Roja.

AMBITS de SERVEIS SOCIALS

Programa d’Igualtat Home-Dona
Promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes,
Activitats de sensibilització amb les escoles i instituts de secundària del municipi
(tallers de prevenció de la violència de gènere), així com la conscienciació de la
ciutadania en general a través de la celebració del Dia Internacional de les Dones i el
Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
El PUNT DONA (Llinars) neix l'any 2008 amb la voluntat d'esdevenir un servei i un
espai de referència per a totes les dones de Llinars, Vilalba, Sant Antoni i Sant Pere de
Vilamajor.
Dones de totes les edats, procedències, amb diferents formacions, diversos
interessos, inquietuds i necessitats.
• Curs de biodansa i creixement personal
• Curs de la cura del sòl pelvià
• Curs de dones en xarxa
• Taller d'arteràpia
• Tallers de prevenció/sensibilització als joves
• Sortida cultural
D’altra banda, 19h, s’ofereix des del Consell Comarcal tenim el SIAD (Servei
d’informació i Atenció a les Dones) orientació i assessorament en tot allò relacionat
amb les dones, així com atenció psicològica (individual i en grups) i assessorament
jurídic.
Elaboració del Protocol Municipal per a la prevenció i Abordatge de situacions
d’assetjament sexual en els espais d’oci i de lleure. “Campaya No és no”
Inmigració:
S’elaboren els informes d’estrangeria necessaris per demostrar davant les oficines
d’estrangeria el grau d’arrelament i d’integració social de les persones estrangeres que
pretenen regularitzar la seva situació administrativa o bé que han de renovar o
modificar la seva autorització de residència i treball.
. SAJE:
A Través del CCVO : Oferir assessorament jurídic i suport especialitzat en matèria
d’estrangeria a consultes realitzades per tècnics de serveis socials, d’acollida i de
polítiques migratòries i als usuaris que es consideri, de la Comarca, que per la seva
complexitat i risc social cal valorar-les des d’una perspectiva jurídica especialitzada.

AMBITS de SERVEIS SOCIALS
Servei d’atenció a les persones amb discapacitat:
Informació sobre recursos, assessorament i orientació per a persones amb
discapacitat.
Serveis que es tramiten:
•Gestions relacionades amb la concessió de la targeta d'aparcament per a persones
amb discapacitat. És el document acreditatiu del dret de les persones amb disminució
que tenen mobilitat reduïda per parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui
possible del punt d’accés o destinació. Durant el 2018 s’han tramitat 11 targetes
d’aparcament.

•Reconeixement del grau de discapacitat i Revisió: obtenir el certificat de la Generalitat
en el qual indiquen el grau de disminució, el barem de mobilitat i altres dades. A
l’Ajuntament només s’inicia el tràmit la resposta la dóna la Generalitat (que citaran a
les persones al CAD per fer la valoració mèdica)
•Targeta acreditativa de la discapacitat
•Servei de suport a l’autonomia personal i/o dependència
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L'Ajuntament arranja l'aparcament de
l'Institut Vilamajor
L’Ajuntament de Sant Pere
de Vilamajor iniciarà les
obres

d’arranjament

l’aparcament

de

de

l’Institut

Vilamajor durant la setmana
del 23 de gener. Es preveu
que

les

obres

duraran,

aproximadament,

una

setmana. En cas de pluja,
les obres s'aplaçarien uns
dies

fins

que

permeti

el

temps
fer-ho

adequadament.
Aquestes obres segueixen l’estudi de mobilitat de la zona realitzat per el Consell Comarcal del
Vallès Oriental (vegeu imatge adjunta). Com podeu veure, hi haurà una zona central (en
vermell) per als vianants protegida per tanques protectores de formigó. A la banda més propera
a la riera, hi haurà un aparcament (marcat en verd) per a les visites i mestres (inclourà
aparcament per a minusvàlids i també per a motos), que permetrà als pares deixar els fills amb
seguretat. I, finalment, a l'altra banda (marcat amb gris) hi haurà una zona exclusiva per a
l'aparcament per als autobusos escolars.
Mentre durin les obres, es demana als pares i mares que porten els seus fills a l'institut que
facin cas de la senyalització excepcional. S'intentarà que les obres durin i afectin el mínim
possible però, en tot cas, demanem disculpes per les molèsties que les obres puguin
ocasionar.
Ben aviat, l'institut podrà gaudir d'un aparcament més ordenat i segur que millorarà de forma
significativa la mobilitat de tota la zona.

L’ATM congela el preu de les tarifes del
transport públic per al 2019

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha decidit congelar els preus de les tarifes del
transport públic per al 2019. Així doncs, es mantindran les tarifes de l’any 2018.
Les targetes es poden adquirir a les estacions de metro, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat i
Rodalies. També a les estacions d’autobusos interurbans, a les oficines d’atenció al client de
les empreses de transport integrat, als terminals del ServiCaixa, als estancs, als establiments
de travesses i loteria, als quioscos de premsa i en altres establiments adherits.
Les tarifes són les següents: (vegeu imatge adjunta)

La Generalitat
alerta de la pesta
porcina africana
Arran de la situació de la malaltia Pesta Porcina
Africana (PPA) a la Unió Europea, i especialment amb
la

declaració

Departament

d'aquesta

a

Bèlgica,

d'Agricultura

i

Ramaderia

des
de

del
la

Generalitat de Catalunya, ens han enviat una nota
informativa amb material per fer-ne difusió, per a la prevenció de la seva introducció al nostre
territori.
Us adjuntem informació en el qual s'inclou informació general de la malaltia i instruccions per
evitar l'entrada de la PPA a les explotacions de porcí. La prevenció de la Pesta Porcina
Africana és cosa de tots, és important seguir les instruccions del material informatiu i extremar
les mesures de bioseguretat per impedir l'entrada d'aquesta malaltia a Catalunya.

MANIFEST EN FAVOR DE
L’OCUPACIÓ DE LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT AMB
ESPECIALS DIFICULTATS
Totes les persones amb capacitats diferents, les seves
famílies, les entitats que els representen, i tots els
col·laboradors i simpatitzants, ens mobilitzem i alcem la
nostra veu per reclamar a les administracions que facin
els deures i compleixin les seves obligacions.
Reclamem al Govern de la Generalitat que aporti els
recursos necessaris als serveis per atendre amb dignitat
a les persones amb capacitats diferents, i reclamem al
Govern espanyol que aporti el finançament suficient per
assegurar la continuïtat dels nostres Centres Especials
de Treball, i garantir el dret al treball de totes les
persones de la nostra societat, i de forma especial a
aquelles persones mes vulnerables.
#SALVEMELSCETS
#10ANYSOBLIDATS
#10ANYSCONGELATS

Pla estratègic sanitari del Vallès Oriental 20192022
A continuació es presenten ordenades
en 5 eixos les propostes preliminars
d’intervenció que han sorgit del procés
de revisió de necessitats que ha aportat
l’anàlisi de situació i que s’ha
desenvolupat mitjançant l’elaboració
de les dades i informació quantitativa
(diagnòstic) i del procés participat
intern (a CatSalut i Departament de
Salut amb sessions presencials) i extern
(realitzat durant el mes de juliol).
Aquest darrer, desenvolupat mitjançant
la realització de sessions de treball amb
representants
de
les
entitats
proveïdores, professionals clínics, ens
locals i ciutadania del territori, el dia 12
de juliol, el resum de les quals s´ha
presentat en document a part (Informe de retor sobre les aportacions de les sessions de
participació per l’elaboració del Pla Estratègic Sanitari de Vallès Oriental ) i ha estat enviat als
participants durant el mes de setembre de 2018.
Les propostes presentades en aquesta versió ,també inclouen les aportacions fetes de forma
específica per de les àrees dels serveis matrius del Servei Català de la Salut, el Pla Director de
Salut Mental, i les Subdireccions Generals de la Cartera de Serveis i Mapa Sanitari, de
Planificació Sanitària i Professional i de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.
Els eixos que es presenten s’han orientat amb visió transversal de les diferents xarxes de
serveis i recursos per tal de poder avançar cap una oferta de serveis i d’atenció integrada i amb
millor contínuum assistencial al territori, de manera que sigui possible parlar de funcionament
de xarxa territorial de serveis amb focus en l’accessibilitat i resolubilitat.
Totes les propostes tenen voluntat de:
o Assegurar una atenció integrada i amb millor contínuum assistencial en el territori.

o Fer prevaldre les intervencions cap a millores funcionals, superant així una visió
exclusivament estructural.
o Mantenir una visió territorial que potenciï el treball i desenvolupament d’una xarxa de
serveis amb focus en l’accessibilitat i la resolubilitat.
o Proposar accions d’adequació i ordenació de serveis coherents al paper i perfil de cada una
des les entitats proveïdores.
o Proposar adaptacions innovadores i que preservin els models d’atenció definits.
o Buscant sempre garantir i enfortir les bones pràctiques i la millora continua.
o Seguir un procés d’implantació al més efectiu possible, d’acord amb les capacitats i
disponibilitat pressupostària de cada moment.

Així mateix aquestes propostes van orientades a desplegar e implantar els nous models
d’atenció i ordenació de serveis que preveu el Pla Estratègic del CatSalut 2016-2020. Cal
destacar, per la seva rellevància a nivell territorial i nacional:
Pla de salut 2016-2020 de Catalunya.
o Estratègia Nacional d’atenció primària i Salut Comunitària – ENAPISC.
o Pla interdepartamental i intersectorial de salut pública 2017-2020.
o Pla nacional d’urgències de Catalunya- PLANUC.
o Reforçar la política del medicament.
o Desplegament de la xarxa oncològica de Catalunya.
o Modernització de les estructures: Pla d’actuacions en infraestructures de Salut (PAIS) i Pla
de renovació tecnològica (PRT).
o Desplegament del model de Salut mental.
o Desplegament de les directrius de Plans Directors.
o Desplegament de les directrius que marqui el Departament de Salut i, molt especialment,
les relacionades amb el Mapa Sanitari i de Salut Pública.
o Desplegament del model de participació i incorporació de la visió clínica: implantació de
comissions clíniques i entitats proveïdores als territoris.
o Evolució i desplegament de la Historia Clínica de Catalunya incorporant la informació
d’àmbit social i el curs clínic d’atenció primària i especialitza.
o Minorar llistes d’espera.
o Potenciar la plataforma La Meva Salut.
L’estructura territorial del CatSalut, des de la nova concepció ampliada de director del sistema
públic nacional de salut a Catalunya s’orienta, a més a més de garantir l’adequada i oportuna
prestació dels serveis a la ciutadania, a desenvolupar nous rols, on s’incorpori el treball
orientat a la proximitat i a la l col·laboració entre els diferents agents a cada zona, de manera
que les intervencions i millores a tirar endavant (adaptacions dels models d’atenció, ordenació
dels serveis, etc.) siguin possibles de fer a partir d’una visió col·lectiva més complerta i
mitjançant plans d’acció compartits entre els agents implicats.
Les propostes d’intervenció del PeS s’estructuren en 5 eixos i 25 objectius estratègics. Cada
objectiu es detallarà, un cop revisat, en format de fitxa. Aquesta fitxa contindrà una part
justificativa que expliqui que motiva la seva elecció, les fites i accions a dur a terme, amb
terminis d’execució i els indicadors per a ser acompanyades i avaluades. I també s’exposen
algunes orientacions s per al seu desplegament.
Els objectius de cada eix apleguen les propostes d’actuació, en un total de 113 intervencions
(anomenades en el document com a fites i accions). Les fites i propostes d’acció,
posteriorment caldrà traduir-les en instruments, propostes d’actuació (contractació,
inversions, aliances, acords i convenis, estudis, entre d’altres), principalment a partir del treball
participat de la Comissió clínica (Instrucció 10/2017 de CatSalut sobre comissions clíniques) i
de la Comissió d’entitats proveïdores (de Instrucció 09/2017 de CatSalut sobre Comissions
d’entitats proveïdores), i altres comissions o grups de treball. Cada una de les propostes estarà
sempre vinculada a la factibilitat econòmica i tècnica de cada exercici.

Evolució del Servei
de Transport a Demanda (TAD)

Opinions dels Grups Municipals
Quan surtin al carrer aquestes paraules, estarem acomiadant la
legislatura, així que s’escau fer-ne un repàs.
La podríem definir com la legislatura on no ha passat gairebé res.
On s’ha matat el debat.
Entre grups polítics, amb la no celebració de les comissions
informatives prèvies al Ple.
Entre els ciutadans, amb l’eutanàsia del Consell del Poble. Què se
n’ha fet, del Consell del Poble?
Esperem que a la propera legislatura es produeixi més, i, sobretot, es planifiqui millor. Molt millor.
No ens podem permetre superàvits per no esgotar el pressupost, al mateix temps que barris i
urbanitzacions pateixen per una manca terrible de manteniment. Com si no existissin més enllà
de cobrar l’IBI.
Es parla poc. Millor dit, escolten poc. I hem vist masses exemples. Ho han fet amb els treballadors
de l’Ajuntament, amb Entitats, amb Associacions...
I cal fer-ho, perquè com a poble tenim reptes que hem d’encarar. Com per exemple el de les
escombraries, on la solució ni és fàcil ni vindrà sola.
En generem molta, i se’n recicla molt poca. Molta menys que la que ens obligaran les directives
europees. I cal molta tasca. De conscienciació dels veïns, però també de definició del model.
Pobles del voltant estan implantant amb èxit el model del porta a porta, i a Sant Pere de Vilamajor
ni en parlem.

Espai reservat per la candidatura del Grup Independent de Sant Pere:

Volem decidir?
Fa uns quatre anys, un grup de veïns dels dos Vilamajor ens
vam ajuntar perquè compartíem una inquietud: sentíem la
necessitat de dir la nostra sobre la manera com es feien les
coses als nostres pobles.
El grup era divers, ric en idees i debats, però el que ens
aplegava a tots era aquella necessitat de participar i,
sobretot, la idea, potser ingènua, que aquesta necessitat
seria compartida per molts més. Ens vam constituir en una
associació per tal de promoure aquesta participació als
nostres pobles i, també, en una agrupació d’electors perquè
aquesta participació arribés a la política institucional, als
nostres ajuntaments.
Vam fer una campanya segurament il·lusionant, atès que vam aconseguir representació a
l’Ajuntament de St. Pere i ens va faltar molt poc per tenir-ne també al de St. Antoni. Vam voler
ser molt clars, la nostra aposta era la de crear una assemblea per dur la veu del poble a
l’Ajuntament i les qüestions institucionals al poble.
L’experiència, però, ens ha dut a adonar-nos que ens vam equivocar en alguna cosa. Les
assemblees no van arribar a ser significatives en número de persones, o bé no les vam saber
plantejar, o bé la necessitat de participació que nosaltres sentíem no era tan generalitzada com
volíem creure.
És per això que ara, decidim abandonar aquesta via de participació institucional. Tots i cadascun
de nosaltres, però, seguim participant en moviments diversos dins i fora del poble, forma part del
nostre ADN.
Ens acomiadem, doncs, però no deixem d’animar les veïnes a participar en els espais que ens
són comuns, sobretot els locals, que finalment són els que ens afecten en primera instància.

HEM FET...I FAREM!
A finals de legislatura us volem dir que ha estat un orgull
poder treballar amb vosaltres i per vosaltres un cop més.
Hem treballat amb ERC amb total confiànça i col·laboracio
mutua. Ha sigut fàcil desenvolupar el nostre programa
electoral.
Tercera edició dels Pressupostos Participatius.
Adequació de les dependències de Serveis Socials.
Augment de les jornades d'educador i treballadora al 100%, doblar la jornada de la dinamitzadora
de gent gran, posar un suport administratiu per guanyar qualitat en el servei. Col·laborar amb la
gent gran pagant el bus per fer més econòmiques les seves sortides d’oci. Prevenció de Violència
de Gènere conscienciant al jovent de l’IES amb teatre interactiu. Hem apostat per la dona,
mancomunat actes amb SAV i Llinars...i un llarg etc.
Hem regirat la cultura, apostat per la diversitat de programes, buscant espais per totes les edats.
Adequat l’escenari de La Fàbrica, il·luminació i so per donar qualitat als espectacles. Hem
recuperat la revetlla de Sant Joan o el Tast de Bolets...
Treballant escoltant i donant suport a les entitats.
Propiciat canvis per fer créixer el Vilamagore, sempre apostant per la cohesió social.
El més important ha estat treballar en equip, aportant la nostra experiència, impulsant i
col·laborant per tirar endavant l’obra de govern.
Estem preparats per presentar-nos a la cinquena legislatura!

RESISTENCIA
HA LLEGADO EL MOMENTO EN FORMA Y LUGAR, DE EXPLICAR
PORQUE ESTA COLUMNA HA ESTADO VACIA DESDE HACE CINCO
MESES. NOS ECHARON DEL GOBIERNO MUNICIPAL, POR PENSAR
DIFERENTE, SI, NO POR DESIDIA INCUMPLIMIENTO, INCOMPETENCIA,
NEGLIGENCIA ETC. NO, SOLO Y EXCLUSIVAMENTE, POR NO OPINAR
IGUAL QUE LA CORRIENTE POLITICA DE MODA EN ESE MOMENTO.
NADIE PUEDE, NI DEBE, DARNOS LECCIONES DE DEMOCRACIA Y MENOS DE ESTAS FORMAS.
LA POLITICA MUNICIPAL, ENTENDIDA POR NOSOTROS, DESDE HACE MUCHOS AÑOS DEBE
CENTRARSE EN EL BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO.
LAS CUESTIONES DE ESTADO, SE DEBEN TRASLADAR A SU SITIO (EL PARLAMENT).
NOSOTROS DEBEMOS Y TENEMOS UN COMPROMISO CON LOS HABITANTES DE ESTE
MUNICIPIO.
VOLVAMOS A TRABAJAR POR NUESTROS MAYORES, ADOLESCENTES, VECINOS QUE EXPRESAN
A VIVA VOZ CARENCIAS, NO ESCUCHADAS POR NADIE EN EL CONSISTORIO, MAS INTERESADOS
EN LOS CANTOS DE SIRENA, YA BASTANTE MONOTONOS Y ABURRIDOS QUE EN GOBERNAR CON
SENY PARA TODOS.
BASTA YA DE PARCHES SIN CONSISTENCIA, REMODELACIONES DESMESURADAS, BRINDIS AL SOL
Y PROMESAS UTOPICAS Y POR LO TANTO INCUMPLIDAS.
NOSOTROS TENEMOS SOLO UNA META, COMPUESTA POR MILES DE PEQUEÑAS METAS, QUE SE
LLAMA BIENESTAR PARA ST PERE.

Ens agradaria donar les gràcies a totes les veïnes i
veïns que ens han donat suport i ens han
acompanyat en aquests 4 anys. Vam venir a
treballar i això és el que hem fet sense mirar grups
polítics ni colors.
Quan vàrem guanyar les eleccions al maig del 2015
volíem crear un Govern de coalició i representació de tots els votants. Ens vam entendre
perfectament des del primer moment amb ISP i Volem Vilamajor amb condicions raonades i
comprensibles; vam intentar parlar amb CiU, i seguint la seva dinàmica de Govern, les amenaces
van ser el primer que ens vàrem trobar sobre la taula, això ens va fer decidir que no podíem
seguir treballant amb ells; vam parlar amb PSC i després d’alguns matisos ens vàrem avenir; per
últim, i veient la seva cadira buida a cada Ple Municipal, tenim clar que ni tant sols parlar amb el
grup GISP va ser un encert.
Després de tenir la oportunitat d’haver estat actors fent història durant la celebració del
referèndum el passat 1 d’Octubre i haver viscut un dia emocionant, amb molts nervis i amb uns
resultats que ens fan sentir orgullosos de ser catalans, no podíem permetre tenir a Govern un
regidor que estigues d’acord a empresonar representants de la societat civil catalana per
manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble.
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