
PSC SANT PERE DE VILAMAJOR: CALENDARI D’ADVENT 
 

Els propers dies venen marcats per la màgia del nadal, i el PSC de Sant Pere de Vilamajor 
ha volgut en forma de calendari d'advent formular 24 desitjos per a totes les llars del municipi i 
pel nostre Ajuntament. ( Ho podreu trobar al nostre facebook, instagram i tweeter). 

 
Molts dels desitjos són reptes que els nostres veïns i veïnes poden assolir. Sovint és fàcil posar 
la responsabilitat de moltes situacions a l'Administració però hi ha d'altres que depenen només 
de nosaltres com a persones i que també fan créixer Vilamajor amb els nostres actes. Tots tenim 
responsabilitats en la nostre societat, i és evident que si comencem des de casa a plantejar-nos 
algunes d'elles tot seria més fàcil  i beneficiaria molts aspectes de la nostra vida diària. 
 
Hi ha d'altres desitjos que si depenen del Govern local i on tots els partits tenim una 
responsabilitat tan si estem a la oposició com al govern. 
 
La responsabilitat social corporativa mediambiental per exemple també passa per una 
responsabilitat social individual de totes les llars.  
 
La lluita contra la violència de gènere  s'ha d'incloure com a Ajuntament i motivar programes 
municipals on totes les dones hi puguin accedir. Ara bé, la educació i els valors que els 
progenitors transmetem als nostres fills i la formació educativa dels centres escolars també són 
la clau de l'inici d'aquesta violència. 
 
El món digital ha marcat una nova era on ajuntaments, governs autonòmics i estatals i les pròpies 
famílies hem de treballar conjuntament per adaptar-nos i avançar en aquest àmbit que ha 
desmuntat la vida de tots nosaltres. L'educació digital, el control parental, l'ús saludable de 
l'accés a la informació,  i la formació educativa han de ser prioritàries per tal de fer una societat 
més segura, responsable i respectuosa amb els altres. 
 
La Solidaritat no és cosa només del Nadal, sinó dels 365 dies de l'any, no deixem a cap nen sense 
joguina ni a cap persona sense gaudir d'un àpat saludable. Observem al nostre voltant i ajudem-
nos tots a tenir un nadal màgic on es demostri que som un poble unit, solidari, empàtic i on regni 
la cooperació vers als altres. 
 
 
Us desitgem unes Bones Festes i un nadal sense telèfons mòbils a taula. Parlem-nos!!! 
 
Bones Festes 
 


