
 

 

PSC de SPV: FETS I NO PARAULES 

 

En aquests darrers mesos el grup socialista, de Sant Pere de 

Vilamajor, s’ha renovat al 100% amb la regidora Jésica Pérez 

Carbonell com a cap de llista de les properes eleccions 

municipals.  

Una de les primeres tasques que va assolir va ser mancomunar 

l’agrupació socialista de Sant Antoni i de Sant Pere de Vilamajor, 

doncs en paraules de la regidora socialista: “Dos pobles que 

comparteixen un territori com Vilamajor, amb interessos 

comuns,  han d’assolir línies de treball que passin per 

l’eficiència econòmica, cultural, social, i que vetlli per la seguretat de tots els vilatans.” 

Han passat set mesos  i la feina feta i l’esforç del seu equip ja s’han fet palesos al nostre municipi. 

Per la candidata socialista la veu de tots els veïns i veïnes és l’objecte i l’eix de treball en la seva forma 

d’entendre la política. I així ha quedat demostrat en les mocions que ha presentat en els darrers plens 

municipals, on des de diversos àmbits s’han reclamat principis d’igualtat i equitat, transversalitat i 

justícia com: 

*La gratuïtat vers els transport escolar, ja que suposa un greuge comparatiu per les famílies que viuen 

allunyades del nucli urbà.  

*La remodelació de les instal·lacions de l’escola d’educació especial Can Vila de Mollet, on hi ha 

usuaris dels  municipis de la nostra comarca. 

*La OKUPACIÓ, i és per això que s’ha instat a tots els governs, tant estatals com autonòmics, a fer un 

pas endavant i salvaguardar els interessos de tots els ciutadans. 

-Altre qüestió que preocupa i molt a la nova cap de llista de l’agrupació socialista és la Sanitat, i és 

per això que va lluitar des de l’inici de la post pandèmia, per aconseguir que el govern de la Generalitat 

de Catalunya retornés el servei de pediatria a Vilamajor.  

El partit dels socialistes de Sant Pere de Vilamajor treballa sempre en benefici de tots i de totes, sense 

exclusions, vetllant pels interessos del municipi i fent una oposició de ponts i no de lluites, de paraules 

i no d’imposicions, de diàleg i de construcció, per tal de fer de Sant Pere un municipi de qualitat digne 

dels seus veïns i veïnes. 


