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Telèfons
     d’interès

Nom Telèfon

Ajuntament 938 450 008
Ajuntament (fax) 938 452 059
Línia directa amb l’alcalde SPV 669 735 033
Centre d’Informació Turística - La Mongia de Vilamajor 938 610 418
Telèfons d’emergències (Generalitat) 112
Atenció ciutadana (Generalitat) 012 
Guàrdia Municipal SPV (mòbil) 605 913 434
Guàrdia Municipal SPV 938 452 727
Mossos d´Esquadra 112
Policia Local Cardedeu 938 444 140
Policia Local Llinars 938 412 062
Ambulatori de Sant Pere de Vilamajor 938 452 625
Ambulatori de Llinars del Vallès 938 410 573
Assistent social 938 453 944
Farmàcia Sandoval 938 452 094
Hospital General de Granollers 938 425 000
Hospital de Sant Celoni 938 670 617
Llevadora 938 460 271
Llevadora 938 452 327
Gas Natural 938 610 007
Fecsa Endesa (avaries) 800 760 706
Escola Torre Roja 938 452 470
IES Vilamajor 938 610 194
IES Giola (Llinars) 938 412 866
Escola bressol Pit Roig 938 452 337
Centre Internacional d’Art Contemporani La Rectoria de Vilamajor 938 450 059
Centre Cívic El Pi Novell 938 610 016
Local Social de Les Faldes del Montseny 938 452 683
Local Social de Can Vila 938 453 327
Servei d´Aigües AIGÜES DE CATALUNYA 938 452 733
Servei de Recollida de voluminosos INNOVIA COPTALIA 900 878 452
Servei de Recollida de brossa verda INNOVIA COPTALIA 900 878 452
Deixalleria de Llinars del Vallès 937 445 096
Servei de Correus (reclamacions) 902 197 197
Jutjat de Pau (Sant Pere de Vilamajor) 938 450 812
Jutjat de Pau (secretaria) 938 413 701
Organisme de Gestió Tributària 934 729 139
Parròquia Sant Pere de Vilamajor 938 451 938
RENFE informació general 934 900 202
Taxi García  677 350 244
Taxi Fernández 652 796 773
Taxi Eugeny Lyapin 675 867 711
Taxi Rubén Bravo 610 653 635
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Benvolgudes veïnes i veïns, 

Aquest és l’últim Butlletí Municipal d’aquest any 2019 i és hora de fer 
balanç de la legislatura que hem iniciat. Com sempre és una època en 
que tothom aprofita per fer una mica de balanç de les coses tant perso-
nals com professionals. I nosaltres ho volem compartir amb tots vosaltres. 

Ha estat un any intens, amb les eleccions municipals de per mig, és 
per això que volem agrair una legislatura més la vostra confiança. Hem 
fet molta feina d’organització, de fer projectes i de prendre decisions 
importants. En moltes d’aquestes feines hem necessitat l’ajuda i consens 
del veïns i veïnes i l’hem tingut. Moltes gràcies a tots aquells veïns que 
han estat al nostre costat en la realització d’alguns d’aquests projectes. 

Hem “Posat Guapa Vallserena”, arreglat el carrer Sant Guillem amb la 
col·laboració dels veïns, reorganitzat els pàrquings de l’escola Torre roja 
i l’Institut Vilamajor, hem iniciat un grup de voluntaris mediambientals en 
els quals hi ha voluntaris, ADF i protecció civil. Ja s’han iniciat alguns 
dels projectes guanyadors dels Pressupostos Participatius 2019, com els 
vestits dels Reis Mags d’Orient que els podrem gaudir ja aquest nadal, 
també s’ha iniciat la fase de presentació de les propostes dels Pressupos-
tos Participatius 2020. I estem molt contents de dir que hem adquirit el 
local de l’antiga oficina de Caixa Laietana per instal·lar-hi el nou CAP. 

Fa pocs dies vàrem celebrar la festa més emblemàtica del nostre poble:  
Vilamagore Medieval. 

Un any més ens agradaria felicitar a tots els voluntaris i voluntàries que 
han fet possible aquest acte; que ha comptat amb 33 propostes diferen-
ciades que han generat 125 actuacions i activitats. Gràcies a tots per les 
ganes, la constància i la voluntat de que tot sortís tal com estava previst. 
Sabem que hi ha coses a millorar i les millorarem en les properes edi-
cions, però ha estat una festa memorable i espectacular. Han participat 
i treballat més de 400 voluntaris. Ens han acompanyat voluntaris d’arreu 
del territori: els Desperta ferro, les Bugaderes, l’Esbart i la Cort de Cas-
telló d’Empúries; els Mittentis i els Arquers de Sant Celoni; la colla basto-
nera de Cànoves i Samalús. Aquest any hem tornat a superar el nombre 
d’assistents, podem confirmar que han assistit uns 14.000 visitants.

MOLTES FELICITATS I GRÀCIES A TOTS ELS VOLUNTARIS I VOLUNTA-
RIES DEL VILAMAGORE MEDIEVAL. 

Properament celebrarem el Nadal i per això dins aquest butlletí Munici-
pal adjuntem un calendari per a l’any 2020 i la programació d’actes 
per aquestes festes.

BON NADAL I FELIÇ ANY NOU!

L’Equip de Govern.
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El Consorci de Residus, pressupost del Consell Co-
marcal i l’impuls del Servei Comarcal de Salut Públi-
ca centren el debat en el Consell d’Alcaldies

El president ha valorat el paper del Consell d’Alcal-
dies i va destacar la necessitat que hi hagi consen-
sos amplis en els temes que afecten a la comarca.

Per altra banda, els màxims representants dels ajun-
taments van poder conèixer  el Servei Comarcal de 
Salut Pública, al qual es vol donar un nou impuls. 

A més, en el transcurs de la reunió el president del 
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental, Albert Camps, va plantejar les millores 
previstes que afrontarà en els propers anys l’orga-
nisme, tant pel que fa a instal·lacions, equipaments, 
model de servei, fi nançament i treball conjunt amb 
els ajuntaments consorciats.

Els alcaldes de Cardedeu, Llinars del Vallès, San-
ta Maria de Palautordera, Sant Celoni, Sant Pere 
de Vilamajor i Riells i Viabrea han enviat una carta 
conjunta als bancs reclamant que s’aturin els des-
nonaments previstos fi ns que hi hagi una alternati-
va habitacional per a les famílies afectades sigui a 
través de lloguers socials o a través del concurs de 
l’administració. A més, reclamen una comunicació 
directe i àgil amb l’entitat per poder negociar.

Ahir la PAH Baix Montseny va ocupar les ofi cines 
del BBVA a Sant Celoni reclamant l’aturada de 20 
desnonaments previstos els propers mesos a diver-
sos pobles del Baix Montseny, 13 dels quals a Sant 
Celoni. A mitjan octubre, l’Ajuntament de Sant Ce-
loni ja va aconseguir aturar el desnonament de 8 
d’aquests 13 casos  i es va negociar una moratòria 
de 6 mesos. S’està pendent que aquesta setmana 

Divarian respongui a 
la petició d´aturar el 
llançament d´uns altres 
3 habitatges anunciat 
pel 5 de novembre i 
la valoració de pro-
posar un lloguer so-
cial. Els altres dos 
habitatges corres-
ponen a un pis 
buit i a un altre 
que encara no 
té data anun-
ciada.

ongui a 
aturar el
ns altres
nunciat 
mbre i 
e pro-
er so-
dos 
res-
pis 
re 
o
-

L’alcaldessa Pamela Isús
assisteix all primer Consell 
d’Alcaldies de la legislatura, 
celebrat ahir al Casal de
Llerona

Els alcaldes i l’alcaldessa del Baix Montseny 
demanen aturar els desnonaments mentre no 
hi hagi una alternativa habitacional

Pamela Isús Saurí
Alcaldessa i regidora d’Hisenda,
de serveis Administratius i de Protocol

alcaldia@vilamajor.cat
93 845 00 08

Grup Municipal:
ERC - AM
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L’Associació Catalana de Municipis (ACM) es va 
celebrar el divendres 20 de setembre de 2019 la 
XXI Assemblea de l’entitat municipalista. Va tenir lloc 
al Palau de Congressos de Girona.

Aquesta assemblea va servir per escollir la nova 
presidència de l’entitat municipalista, on fou escollit 

l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler. Aquesta assemblea 
també va servir per fer balanç del mandat i exposar 
les línies estratègiques per als propers anys.

Finalment, la cloenda anà a càrrec de la consellera 
de la Presidència i portaveu del Govern, Hble. Sra. 
Meritxell Budó.

L’alcaldessa Pamela Isús assisteix a
l’assemblea de l’ACM (Associació
Catalana de Municipis)

5
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Es rehabilita la façana 
de la Farmàcia Vella i 
la del Local Social de 
Can Ram
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha rehabi-
litat la façana de la Farmàcia Vella, l’edifi ci muni-
cipal situat al carrer Ripoll del centre històric on es 
guarda el vestuari de la festa del Vilamagore Me-
dieval. En aquesta primera actuació s’han fet obres 
de millora a la teulada per evitar fi ltracions. També 
s’ha pintat la façana i s’ha tractat la fusta.

Amb aquestes obres de millora, la Farmàcia Vella 
està ja a punt per la festa del Vilamagore 2019 que 
aplegarà milers de visitants al poble de Sant Pere 
de Vilamajor durant el proper cap de setmana del 

2 i 3 de novembre.

Per altra banda, també s’ha rehabilitat la façana 
del local social de Can Ram, situat al carrer Jo-
sep Maria de Segarra, on l’associació de veïns hi 
programa tot un seguit d’activitats com el ball en 
línia, les sevillanes, les sessions de ioga o els jocs 
de taula.

Nou mobiliari a parcs 
infantils del municipi
L’Ajuntament està fent reparació i millora dels parcs 
infantils del municipi. Fins ara els dos parcs fi nalit-
zats són el parc de Vallserena i el de Can Ram, els 
quals s’han dotat de nous equipaments infantils a 
més de la restauració dels gronxadors ja instal·lats.

Durant els propers mesos es seguirà treballant per 
la millora de la resta de parcs infantils de Sant Pere.

Controls de les colònies 
de gats ferals
L’ajuntament de Sant Pere de Vilamajor arriba a un 
acord amb les voluntàries de Animalore i Maite Canu-
das i l’empresa, contractada per l’Ajuntament, Can 
Clarens, que fa la gestió de recollida d’animals, per tal 
de fer controls de les colònies de gats ferals. 

Durant la reunió que vàrem mantenir es van prendre 
mesures i consensuar formes d’actuació per al control 
de colònies de gats ferals i la gestió dels animals aban-
donats a la via pública. Entre d’altres, es col·locaran 
menjadores, degudament senyalitzades, als carrers 
per alimentar als gats ferals, es farà un pla d’esterilit-
zació a la colònia existent a Vallse-
rena i a Les Faldes amb una dota-
ció de 12.000€, es donarà accés 
a les voluntàries a l’aplicació de la 
Generalitat per al cens d’animals, 
farem campanyes conjuntes per a 
les esterilitzacions de gats domès-
tics a preus reduïts, farem campan-
yes conjuntes de conscienciació als 
veïns del manteniment dels animals 
domèstics, de les colònies de gats 
ferals i la gestió d’animals abando-
nats a la via pública...

Properament informarem de la pri-
mera Campanya d’esterilització de 
gats domèstics. 

Pamela Isús Saurí i Dolores López Ávalos
Regidores de Medi Ambient i Serveis Municipals

pisus@vilamajor.cat
669 735 033
dlopez@vilamajor.cat
669 735 119

Grup Municipal:
ERC - AM i ISP



7La Clau
de Vilamajor

El Vilamagore
Medieval segueix 
creixent cada any 
més
Els passats 2 i 3 de novembre vam celebrar la XXVIIa 
edició del Vilamagore. Ara fa tres anys consensuat amb 
l’entitat Vilamagore Medieval vam impulsar un gran 
canvi. Va ser una proposta treballada des de feia temps 
que no tothom veia clar. Dates noves, ampliació d’ho-
rari, format diferent, incorporació de més espais... no 
es pot negar que l’hem encertat de ple! Hem crescut en 
visitants any rere any fi ns arribar aquesta edició a més 
de 14000. Molta gent de fora, de ben segur ens tor-
naran a visitar per gaudir de l’encant del nostre poble.

Aquesta és la millor recompensa per tota la gent que 

es creu aquest projecte i es deixa la pell  durant molts 
mesos. 

Amb aquest important creixement i consolidació de 
format ara estem en situació de puntualitzar, redefi nir, 
trobar l’equilibri, marcar les directrius que ens porten a 
assolir la qualitat i l’essència que volem mantenir.

El que ens fa diferents a la resta de festes medievals és 
que tenim contingut, qualitat, fi l conductor ... i sobre 
tot un gran potencial humà. Més de quatre-cents volun-
taris que amb la seva il·lusió, esforç personal, treball i 
constància fan possible cada any  tornar Sant Pere al 
segle XII.

Tot l’Equip de Govern us volem agrair la vostra implica-
ció. També a totes les persones i entitats d’altres muni-
cipis. Tots junts fem possible un gran somni: Vilamagore 
Medieval!!

Els Acers Trempats 
del Vilamagore
visiten la Fira del 
Bosc medieval de 
Canyamars

Els guerrers dels Acers Trempats de Vilamagore han vi-
sitat un any més la festa medieval de Canyamars. El 
cap de setmana del 19 i 20 d’octubre s’ha celebrat la 
Fira del Bosc Medieval de Canyamars al veí municipi 
de Dosrius. Els valents guerrers van fer una demostració 
de les seves arts de lluita amb espasa i van animar a la 
gent a visitar el cap de setmana del 2 i 3 de novembre 
la 27a edició del Vilamagore Medieval.

Dolores López Ávalos
1a Tinenta d’Alcalde
i regidora de Cultura i Benestar Social

dlopez@vilamajor.cat
669 735 119

Grup Municipal:
ISP
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Programa d’arranja-
ments d’habitatges
El Programa d’Arranjament d’Habitatges té la fi nalitat 
de promoure l’autonomia personal i millorar la quali-
tat de vida al domicili de les persones grans i de les 
persones amb discapacitat, per a garantir  les condi-
cions d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i 
efi ciència energètica mínimes dels habitatges objecte 
de les intervencions. 

Mitjançant aquest Programa, la Diputació de Barcelona 
dona suport econòmic als ens locals de la demarcació 
de Barcelona de fi ns a 300.000 habitants, per a la 
realització de petites reformes d’adaptació funcional i 
per a la instal·lació d’ajudes tècniques als habitatges. 
També posa a disposició l’assessorament i suport tècnic 
necessari al llarg de tot el procés.

Concretament, el Programa fi nança la realització de 
petites reformes d’adaptació funcional als habitatges i 
la instal·lació d’ajudes tècniques. Tots els arranjaments 
contemplats en el programa es circumscriuen en l’àmbit 
de l’habitatge particular.

Les intervencions incloses en el Programa a Sant Pere 
de Vilamajor d’aquest any 2019 han sigut quatre  
Arranjaments de Banys amb el que els usuaris podran 
fer la higiene personal amb més comoditat i sense ba-
rreres arquitectòniques, i així Promoure l’autonomia fun-
cional i la qualitat de vida en el domicili garantitzant  
les condicions de seguretat i simplifi car l’accessibilitat i 
mobilitat a la llar.

L’Ajuntament rep el 
resultat de la prova 
pilot en preservació 
digital
Aquesta prova pilot és fruit del projecte iniciat per l’Ofi -
cina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona 
de preservació de documentació municipal a llarg termi-
ni i que es centra en aplicar la tecnologia de l’empresa 
noruega Piql que consisteix en fi xar en una pel·lícula de 
polièster de 35 mm. dades estructurades i documents di-
gitals amb l’objectiu de garantir-ne la seva preservació i 
accés a llarg termini. Al voltant de 500 anys.

L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha rebut la pe-
l·lícula amb l’enregistrament de les actes municipals del 
Ple de l’ajuntament (1653-2007), el recull de memòria 
històrica referent al temps de la guerra civil i a l’evolució 
del poble que es va portar a terme a partir d’entrevistes 
realitzades a gent del poble l’octubre de 2009 i els 
expedients administratius generats electrònicament.

L’obtenció de les dades es va realitzar a Sant Pere de 
Vilamajor a partir dels documents digitalitzats en  pro-
jectes anteriors. A continuació, es realitzaren en un la-
boratori de l’empresa noruega els treballs de processa-
ment, fi xació i revelat en una pel·lícula.

Cinc ajuntaments han participat d’aquesta experiència 
innovadora en el marc de la Xarxa d’Arxius Municipals 
amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona.
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No et perdis la
cinquena temporada 
lírica LIRICart
El 19 d’octubre es va celebrar a la Fàbrica la presentació de 
la cinquena temporada lírica de la mà de Miquel Malirach 
Natasha i la participació de les sopranos Tupin i Charo Tris, 
del baríton Joan Sebastià Colomer, del tenor Diego Linares, 
de la ballarina Leonie Duda i el ballarí Venâncio Da Silva i de 
Jordi Romero al piano.

Les properes funcions programades són:

■  DansAquí, “la dansa dins de l’òpera”, el 14 de des-
embre 2019 a les 19h
■  Memorial Casta diva: Montserrat Martí Caballé, 15 
de febrer 2020 a les 19h
■  Rèquiem de Mozart, 18 d’abril de 2020 a les 19h
■  Duo Africana, 20 de juny 2020 a les 19h

El preu de les entrades a taquilla és de 12 euros, tot i que anticipadament es pot comprar a 10 euros al restau-
rant Can Noguera de Sant Pere de Vilamajor, a la papereria Mayol i al C. Cívic El Pi Novell. Amb l’entrada, 
el dia del concert pots fer sopar-menú per només 15 euros. Es recomana trucar abans al restaurant per reservar 
taula - 938450159.

Durant aquest any 2019 l’Ajuntament 
de Sant Pere s’ha reunit amb el cap del 
Parc de Bombers de Vilamajor i ha visi-
tat les instal·lacions de Sant Antoni. Des-
près de veure la precarietat en la que 
es troba el Parc de Bombers Voluntaris i 

que la Generalitat de Catalunya no 
fa front a les despeses necessàries, 
sabent que és competència directe 
de la Generalitat, el Govern de Sant 
Pere de Vilamajor incorporarà, si no 
hi ha inconvenient, una subvenció 
nominativa al Parc de Bombers Vo-
luntaris de Vilamajor de 1000€ per 
a l’any 2020. 
També des del Govern s’impulsarà 
un conveni de col·laboració per a 
que els 5 municipis que depenen 
d’aquest Parc col·laborin també 
amb les despeses mitjançant una 
subvenció. 

L’ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor incorporarà 
una subvenció en el
pressupost del 2020 al Parc 
de Bombers voluntaris
de Vilamajor

Joan Garcia Medrano
2n Tinent d’Alcalde i regidor de Governació,
d’Esports i de Barris

jgarcia@vilamajor.cat
677 561 465

Grup Municipal:
ERC - AM
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Èxit de participació a la 
Força Xtrem 2019 amb 
quasi 500 inscrits.
El passat el 6 d’octubre de 2019 es va celebrar a Sant Pere 
de Vilamajor la Força Xtrem.

La Força Xtrem és un esdeveniment dirigits a tots els ciclistes 
que els agradi gaudir de la natura i de paisatges espectacu-
lars. El recorregut passarà per la part sud del Parc Natural del 
Montseny, dintre del municipi de Sant Pere de Vilamajor. 

La Força Xtrem no es tracta només d’una pedalada esportiva, 
sinó que és el nostre desig per poder compartir l’èxit i la so-
lidaritat amb aquelles entitats i organitzacions que necessiten 

ajuda. Enguany la seva aportació 
anirà a benefici de l’Hospital Sant 
Joan de Déu per lluitar contra el càn-
cer infantil.

Trobareu la galeria de fotos a la pà-
gina de facebook.

Es presenten 200 jugadors i jugadores del 
Handbol Vilamajor
El passat 6 d’octubre es va fer la presentació de 
la temporada 2019-2020.

Més de 200 jugadors, jugadores, entrenadors/es 
i delegats/des d’equip es van presentar per ini-
ciar la temporada del Handbol Vilamajor 2019-
2020.

El regidor d’esports Joan Garcia i la regidora de 

Joventut Carla Blasco, van assistir a la jornada 
acompanyats de representants del govern de Sant 
Antoni de Vilamajor. 

Des de l’ajuntament volem donar les gràcies a tots 
els jugadors/es, entrenadors/es i delegats/des i 
a totes les famílies per fer-ho possible un any més.

Vilamajor, força i honor!
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L’Ajuntament compra 
el local on s’ubicarà 
el nou Consultori
Municipal
El Govern de Sant Pere ja havia anun-
ciat la intenció de millorar l’atenció sa-
nitària a la ciutadania. Després d’un 
llarg any de tràmits administratius amb 
Bankia, el passat dijous 10 d’octubre 
de 2019, l’Alcaldessa Pamela Isus va 
signar el contracte de compra-venda de 
la planta baixa de l’edifici de l’avingu-
da de Sant Nonet, número 14, per un 
import de 60.000 euros.

La superfície del local, on fa uns anys 
hi havia hagut la sucursal de Caixa 
Laietana, és de 127 m2. L’Ajuntament ja 
té redactat el projecte executiu per fer 
les adequacions necessàries per a ins-
tal·lar-hi el nou Consultori Mèdic Muni-
cipal que es preveu que compti amb una 
àrea de recepció, una sala d’espera, un 
lavabo adaptat, sala pel personal, ma-
gatzem i dues sales de consulta.

Amb el propòsit de tenir unes instal·lacions dig-
nes, el Govern ja ha demanat hora amb la Con-
sellera de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, 

Hble. Sra. Alba Vergés, per a demanar que sigui 
la Conselleria qui doti de l’equipament necessa-
ri per a la activitat sanitària, mobiliari i aparells 
sanitaris. Des del consistori, es preveu iniciar la 
licitació de les obres en les properes setmanes.

D’aquesta manera, es permetrà ampliar les ofici-
nes municipals que actualment estan amb dèficit 
d’espai per a millorar les zones d’atenció al ciu-
tadà.

La T-Mobilitat
El passat 12 de Novembre a la Fira de Sabadell 
es varen presentar el tempos per començar a im-
plantar la T-Mobilitat que en principi està previst 
per al 1er semestre del 2020.

La Regidora de Transports Raquel Salcedo i va 
assistir en representació del nostre municipi. 

Aquesta nova modalitat de targeta aglutinarà tots 
els models existents actualment: T-Mes, T-Trimestre, 
T-Jove, Títols FM/FN il·limitats, T-Empleat.

I és generaran en dos tipus de suport; Targeta sen-
se contacta PVC i Telèfon Mòbil, tindrà un abast 
geogràfic de tot el territori de l’ATM de Barcelona.

Pel que fa als canvis Tarifaris de les zones, no 
està previst, segons AMTU fer les revisions fins a 
principis del 2021, per tant haurem d’esperar un 
altre any per veure les possibles modificacions de 
zonificació.

Des de l’Ajuntament de Sant Pere seguirem treba-
llant per fer realitat aquesta nova zonificació i la 
seva modificació en preus.

Raquel Salcedo Ramos
3a Tinenta d’alcalde i regidora Educació, Sanitat,
Transport, Urbanisme i RRHH.

rsalcedo@vilamajor.cat
605 806 816

Grup Municipal:
ERC - AM
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El Consell Comarcal 
presenta a regidors/es 
el programa
TRACEUS, amb què 
les famílies coneixe-
ran en temps real la 
situació de les rutes 
de transport
A fi nals de l’octubre passat es va fer la primera re-
unió de la legislatura dels responsables de l’Àrea 
d’Ensenyament del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental amb els regidors i regidores d’Ensenyament 
dels ajuntaments de la comarca. En representació 
de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor hi va as-
sistir la regidora Raquel Salcedo.

Durant la trobada es va presentar el programa TRA-
CEUS, una plataforma web que optimitza la gestió 
de les rutes de transport escolar i permet conèixer 
en temps real l’estat de les rutes i enviar alertes i 
notifi cacions al pares i mares. Al programa tindran 
accés els acompanyants del transport i les 
famílies, mitjançant una APP.

La trobada va servir per fer la presentació 
del Servei i fer balanç de l’inici del curs, 
que en xifres representa 94 rutes, 1.768 
alumnes transportats, 97 ajuts individuals  
de desplaçament i 82 acompanyants.

Podeu trobar tota la informació a 
http://www.vilamajor.cat/

Municipis
Baix-Montseny
El passat 19 de Novembre a l’ Ajuntament de 
Santa Maria de Palautordera es varen reunir els di-
ferents representants dels Municipis del Baix-Mont-
seny.

L’ Alcaldessa de Sant Pere, Pamela Isus i la Regido-
ra, Raquel Salcedo varen assistir en representació 
del nostre municipi.

El nostre Ajuntament s’ha tornat ha afegir aquesta 
acció després de treballar l’enfocament inicial de 

concentrar tots el serveis a un sol municipi. Ara la 
visió del projecte torna a donar el tomb esperat  
des de el nostre ajuntament, que esperàvem donar 
rellevància a tots els municipis que conformen el 
Baix-Montseny de manera igulitaria.

Aviat es començarà a treballar els primers 3 àmbits 
de desenvolupament, un cop es constitueixi la insti-
tució i ens hi puguem adherir a la mateixa.

Seguirem treballant pel desenvolupament sostenible 
i inclusiu del nostre municipi al territori. 
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Ens trobem a l’inici del mandat municipal 2019-
2023, un bon moment per abordar els reptes i 
oportunitats a mig i llarg termini que es plantegen 
als ajuntaments com a administració educativa. El 
XXX Fòrum Local d’Educació tindrà com a objectiu 
refl exionar, des de la mirada dels ajuntaments i amb 
l’aportació de persones de diferents àmbits educa-
tius, el moment actual i els futurs reptes i oportunitats 
de l’educació en clau local.

A la jornada, que comptarà amb presència de la 
presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Ma-
rin i del president delegat de l’Àrea d’Educació, Es-
ports i Joventut Alfredo Vega, experts i representants 
del món educatiu tindran l’oportunitat de debatre 
sobre els reptes educatius a partir del paper que 
juguen els ajuntaments com a administració educati-
va, des del valor de la proximitat i de la col·labora-
ció amb la resta d’agents del territori.

El passat 21 de
Novembre es va
celebrar a Barcelona 
el XXX Fòrum Local 
d’Educació, amb tres 
eixos principals:

-  L’Educació en un món canviant (i el valor 
de la proximitat)

- Veus de l’educació
- Polítiques locals

Un any més s’ha repassat tot allò que des de el 
món Educatiu pot representar de major rellevància 
amb els resultats del que ja s’ha fet i els paràmetres 
del que es pot anar refermant. Sempre amb la clau 
de  millora i l’apropament dels canvis en la nostra 
societat  i que afecten directament en aquest àmbit, 
donant suport i oportunitats a les noves propostes i 
amb una mirada més global introduint a tots el mu-
nicipis del territori. 

Com ha representant del nostre Ajuntament i va as-
sistir la Regidora d’Educació Raquel Salcedo.
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Recollida de residus
A partir del control que es porta a terme per l’Agent 
Cívic i el personal tècnic i del territori de l’ajunta-
ment més la incorporació del nou camió recol·lector 
i una voluntat manifesta de l’empresa en millorar el 
servei, estem en una situació que podríem anome-
nar de normalitat en la que podem veure les zones 
d’abocament relativament netes i lliures de residus 
al seu voltant. 

Tot i així es molt difícil exposar que tenim solucionat 
el problema de recollida perquè desgraciadament 
patim molts actes incívics que atempten contra la 
convivència, i provoquen molt malestar veure en cer-
tes àrees de contenidors, restes de tot tipus llençats 
de qualsevol manera al seu voltant. 

Es un treball de TOTS tenir cura de l’entorn en el que 
vivim utilitzant els contenidors i les bosses correspo-
nents si es tracta de restes de jardineria i denunciar 
amb fotografi es, matricules etc. I sense miraments els 
abocaments incívics que van contra el benestar i la 
convivència de tots nosaltres. 

Des de l’ajuntament gestionem totes les denuncies i 
sancionem les que hem pogut verifi car i comprovar 
i entenem que estem fent una inversió elevada en-
tre tots per tenir un municipi net i no ens mereixem 
aquets comportaments. Recordem els serveis que 
tenim: 

- Deixalleria en la carretera de Llinars que recull 
pràcticament tot el que portem 

- Servei de recollida de residus orgànics, vidre, 
paper i cartró, envasos i el rebuig difícil de 
classifi car. 

- Servei de recollida de restes de jardineria se-
gons els paràmetres que s’especifi quen. 

- Servei de recollida de voluminosos, que hauria 
d’esser un servei de mínims per aquells residus 
que no podem pel seu volum, transportar a la 
deixalleria. 

L’objectiu comú de TOTS es el residu 0, o residu 
mínim, i es objectiu universal dels països del nostre 
entorn a fi  de respectar i protegir aquets planeta que 
s’està esgotant i estem contaminant a gran velocitat. 

AIXO NO... vigilem i denunciem, a tots ens afecta. 

Actes incívics d’abocaments de residus 

Miquel Àngel Villamuera González
Regidor de Serveis Agroforestals,
Energètics i Protecció Civil

mvillamuera@vilamajor.cat
938 450 008

Grup Municipal:
ERC - AM
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L’ajuntament te una constant preocupació per la 
viabilitat territorial representada pels camins que 
comuniquen els diferents indret, zones, barris disse-
minats i masies del municipi. 

En la xarxa de xarxa de camins, l’ajuntament ha 
invertit des de gener a octubre de 2019 més de 
28.000 € i ha informat a la Oficina de Parcs Na-
turals 12 trams de camins que han estat desmuntats 
pels aiguats del passat més d’octubre esperant que 
es faci càrrec la Diputació del seu arranjament per 

estar dins del Parc Natural del Montseny. 

Així la inversió que fa Sant Pere de Vilamajor en 
protegir els seus boscos per facilitat la viabilitat 
entre veïns/es, els equips d’emergència i per man-
tenir les zones de seguretat en les interfases urba-
nes-forestals es de 64.000 € anuals i considerant 
que tenim 2.560 ha forestals, la inversió que fem 
entre tots pràcticament de 25 €/ha , xifra molt 
considerable i molt respectada pels nostres veïns 
propietaris forestals.

El consistori ha presentat i aprovat en Ple, les noves 
Ordenances Fiscals en les que es recullen un se-
guit d’avantatges pels veïns/es que facin un canvi 
energètic a energies renovables com poden ser les 
plaques fotovoltaiques. 

Les avantatges estan previstes per anteriors i noves 
instal·lacions a 2020, reduint molt considerable-
ment l’Impost de Bens Immobles (IBI) durant els tres 
anys següents i anteriors a la declaració de la ins-
tal·lació. 

A més, el vehicles 100% elèctrics no tindran l’import 
de circulació i els híbrids es redueix fins al 50%. 

Aquest equip de govern està decidit a fomentar en 

la mesura de lo possible una transició energètica a 
energies renovables en contra de l’energia produï-
da pels combustibles fòssils. 

Territori, camins i serveis agro-forestals  

Canvi energètic 

Camí de Les Planes al Coll de Palestrins desmun-
tat per les pluges. 

D’altra banda en el tractament per la reduc-
ció del combustible en la trama continua urba-
na-forestal l’ajuntament destina íntegrament els 
39.859,32€ que entre tots paguem, resultat de 
la taxa de prevenció d’incendis. Aquí estan in-
closos els treball de desbrossament mecànic i el 
conveni establert amb un ramader veí nostre que 
es propietari d’un ramat de 300 cabres. 

També cal destacar el treball que realitza la famí-
lia Ramos, ramaders de certificada experiència 
que amb les seves 800 ovelles ajuden en molt 
bona mesura al control del combustible també en 
aquestes zones. 

Ramat de la família Ramos fent treball de reduc-
ció de combustible en Can Derrocada 4 

Exemple d’instal·lació fotovoltaica i que
desgrava l’IBI durant 3 anys.

▲
▲
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Un any més omplim 
les festes de nadal 
d’activitats per a tots 
els públics
Com cada any celebrem l’arribada de les festes 
de nadal amb activitats per a tothom, aquest any 
podreu gaudir de:

13 de desembre

Encesa de les llums de l’arbre de nadal.

18:30 Plaça 1 d’octubre (Ajuntament)

14 de desembre

Lírica. 19:00 La Fàbrica

14 de desembre

Brou. 13 a 17h Plaça Montseny

15 de desembre

Cantada de l’escola Torre Roja

12h Plaça 1 d’octubre (Ajuntament)

21 de desembre

Fira de Nadal i Cagada del tió 

Tot el dia Plaça Montseny i Tió a les 17h

21 de desembre

Quinto. 20:30 La Fàbrica

29 de desembre

Concert de Nadal. 18h La Fàbrica

5 de gener

Rebem els reis mags d’Orient.

Calendari 2020
Aquest any es presenta el calendari 2020 sota el 
lema : “Un municipi més net és feina de tots”. Per 
donar consciència sobre la importància de reciclar 
i reutilitzar, problemes i situacions que ens trobem 
cada dia més incorporats a nostre dia a dia.

Dins d’aquest calendari hi trobareu informacions 
útils sobre com reciclar, consells i alguna anècdota 
sobre el consum diari de les llars. Esperem que us 
sigui d’utilitat.

El diumenge 20
d’octubre va arrancar 
la temporada de
cinema infantil a la
Fàbrica
El passat dia 20 d’octubre a les 18h va arrancar 
la nova temporada de cinema infantil a la Fàbrica, 
amb entrada gratuïta. Enguany comptem amb la 

participació de l’AMPA de l’Institut Vilamajor per 
portar la barra, i tots els beneficis seran pel seu 
viatge de final de curs. Estigueu atents al whatsapp 
municipal (618 518 410) i a les xarxes socials de 
l’AMPA per saber la pel·lícula!

Les properes dates previstes són: 21 de desembre 
de 2019 i 19 de gener, 16 de febrer, 15 de març, 
19 d’abril, 17 de maig i 21 de juny de 2020.

A més, hi haurà una sessió de cinema de terror el 
diumenge 1 de desembre del 2019.

Carla Blasco Elvira
Regidora de Comunicació, Festes i Joventut

cblasco@vilamajor.cat
621 267 092

Grup Municipal:
ERC - AM
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Castanyada
“Les princeses també es tiren pets” un espectacle 
que no va deixar cap petit indiferent, vam riure, 
cantar i fi ns i tot ballar. Vam ajudar una princesa a 
trobar el seu príncep blau i vam descobrir que les 
princeses i els prínceps no són perfectes, ni falta que 
fa. Tots tenim defectes i això és el que ens fa únics.

Estem molt contents de la gran acollida que va tenir 
l’espectacle i de lo bé que s’ho van passar els més 
menuts del poble.

El passat 28 de setembre es va celebrar “Som Jo-
ventut” una trobada de regidors/es i consellers/es 
comarcals de joventut de la demarcació de Barce-
lona que la DGJ ha organitzat al Centre Cultural de 
Can Lleonart, d’Alella (el Maresme). 

Durant la jornada, que és la primera trobada dels 
responsables polítics de joven-
tut dels ens locals després de 
la constitució dels ajuntaments 
i consells comarcals, s’han do-
nat a conèixer els recursos que 
la DGJ aporta al món local més 
enllà de les subvencions, com 
són l’assessorament, la formació 
o els programes. Així mateix, ja 
està treballant en l’elaboració 
consensuada del nou Pla Nacional de Joventut de 
Catalunya 2021-2030.

També s’han analitzat els principals reptes de les 
polítiques locals de joventut, com són la d’augmen-
tar els recursos, incrementar la coordinació entre els 
agents, legitimar-se i esdevenir una prioritat pel con-
junt de les institucions o millorar la visualització de 
la seva utilitat social.

La vuitantena d’assistents a la trobada d’Alella han 
participat en tres tallers simultanis per a millorar les 
polítiques locals en clau de joventut. Un taller va ser 
dedicat a les estratègies per a fer participar i inclou-
re els joves a l’hora prendre decisions sobre les polí-
tiques que els afecten. En un altre taller es van donar 

a conèixer estratègies per apode-
rar les polítiques de joventut i fer 
que aquestes infl ueixin més sobre 
la resta d’àrees de l’ajuntament. 
I fi nalment, una tercera formació 
va ser dedicada a vehicular les 
estratègies polítiques a través 
dels Plans Locals de Joventut (PLJ).

Aquests documents són conside-
rats per la majoria d’ens locals 

com a eines de planifi cació que milloren el coneixe-
ment i el contingut de les polítiques de joventut. En 
concret, el 90% dels municipis van valorar-lo en 
aquests termes en l’Enquesta de Municipis i Comar-
ques (EMC) elaborada recentment per l’Observatori 
Català de la Joventut. Així mateix, l’Enquesta con-
clou que els municipis que elaboren i despleguen 
polítiques de joventut sota el paraigües d’un PLJ 
compartit i reconegut pel conjunt del consistori asso-
leixen una major efectivitat i complexitat en la seva 
acció adreçada a joves.

“La intervenció en joventut és una necessitat de pri-
mer ordre i, per tant, ens hem d’arremangar per 
posar les persones joves al davant i fer polítiques 
transformadores i en positiu des del món local, tant 
l’urbà com el rural”, va exposat Georgina Oliva 
durant l’obertura de la jornada. En aquest sentit, la 
secretària ha posat en valor el paper dels regidors i 
regidores de joventut i dels ens locals com a institu-
cions més properes als joves.

Així mateix, la secretària ha reclamat coresponsabi-
litat als nous responsables de joventut per intensifi car 
les polítiques que reverteixin les desigualtats socials, 
com són les de gènere, inclusió, interculturalitat i 
mobilitat.

La regidora de joventut Carla Blasco
assisteix a les jornades “Som joventut” de 
la direcció general de joventut de Catalunya
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Antoni Carbonell Brufau
Regidor de Turisme, Promoció Econòmica
i Participació Ciutadana

acarbonell@vilamajor.cat
621 267 091

Grup Municipal:
ISP

Del 2 de gener al 1 
de març es podran 
votar els
pressupostos
participatius 2020
La ciutadania de Sant Pere de Vilamajor ha pre-
sentat un total d’onze propostes que hauran estat 
analitzades pels serveis tècnics municipals. Durant 
el mes de desembre de 2019, es podran consultar 
les propostes que han passat el filtre tècnic i es po-
dran votar i quines no han passat el filtre i perquè. 

La votació serà a través de la plataforma deci-
dim-santperedevilamajor.diba.cat i podran votar 
aquells vilamajorencs empadronats que ja hagin 
complert els 16 anys d’edat. Us animem a parti-
cipar!

El dia 2 de març es faran públics els resultats a la 
mateixa plataforma i al web municipal. A partir 
d’aleshores, també al mateix portal, es podrà fer el 
seguiment de l’execució dels projectes guanyadors 
d’aquesta edició i també de les anteriors.

Consulta les propostes! Vota! Fes el seguiment! Ani-
ma’t a participar!
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L’Ajuntament ame-
nitzarà el mercat set-
manal dels dissabtes 
amb tallers infantils
El mercat setmanal dels dissabtes que es munta al 
carrer dels comtes de Barcelona tindrà aquesta tar-
dor-hivern tallers infantils per amenitzar els matins 
de 11 a 14h.

La programació inclou quatre tallers gratuïts:  

- Dissabte 9 de novembre: Taller recivehicles, 
on es farà un vehicle amb material reciclat: 
rotlles de paper, cartolina i imaginació.

- Dissabte 23 de novembre: Xapes i imans, on 
es farà un dibuix, es pintarà i es convertirà 
en una xapa o un iman.

- Dissabte 7 de desembre: Penja-notes, on es 
farà un divertit posa-notes amb la forma d’un 
montre.

- Dissabte 21 de desembre: Cintes de Nadal 
on es faran divertides cintes de decoració 
nadalenca.

A tots els tallers cal l’ajuda d’un adult.

19
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El  regidor de turis-
me Antoni Carbonell 
assisteix a la presen-
tació del catàleg “50 
propostes de turisme 
de compres”

Una trentena de persones relaciona-
des amb el comerç i el turisme de la 
comarca van assistir a la presentació 
del catàleg  “50 propostes de turis-
me de compres” que es va celebrar 
a l’Espai Can Rius de Caldes de 
Montbui.

Aquest nou catàleg té per objectiu 
donar visibilitat a aquelles botigues 
i establiments de la comarca que 
compten amb alguna singularitat, ja 
sigui pel tipus d’establiment o pel 
tipus de producte que ofereixen.

El contingut és fruit del treball con-
sensuat de la Taula Shopping, de 

la qual en formen part, a més del Consell Comar-
cal, ajuntaments de la comarca i associacions de 
comerciants, encapçalats per PIMEC Comerç.

A la publicació es presenta una selecció de 50 
propostes de compres recollides en sis eixos co-
mercials, que agrupen els municipis de la co-
marca. Aquests eixos s’han definit per proximitat 
geogràfica i facilitat d’accés. Dins de cada eix 
comercial, s’hi detallen les diferents propostes, 
com són, botigues, activitats turístiques, activitats 
formatives i productes tradicionals, així com els 
mercats sedentaris i no sedentaris. A la part final 
del catàleg es poden trobar productes tradicionals, 
associacions, agrobotigues i fires i esdeveniments, 
que també es poden consultar més detalladament 
al web de www.turismevalles.com. La publicació 
també inclou un mapa central que ubica les dife-
rents propostes.

La publicació 50 propostes de turisme de compres 
s’afegeix al material editat pel Consell Comarcal 
destinat a fires i esdeveniments: 50 propostes de 
turisme de natura, 50 propostes de turisme cultural, 
50 propostes de turisme gastronòmic i 50 propos-
tes de turisme en família, a més del Mapa turístic 
del Vallès Oriental.

El conseller de turisme, Carles Fernández, va desta-
car la rellevància del turisme com a activitat econò-
mica de la comarca i ha proposat com a nova 
línia de treball una coordinació entre les diferents 
temàtiques vinculades al sector turístic, per elabo-
rar un producte multi-temàtic. El conseller  va afegir 
que “el repte ara és que els ajuntaments estructurin 
l’oferta comercial dels municipis, connectant els pe-
tits comerços amb el sector turístic i, d’aquesta ma-
nera, poder oferir un producte turístic de compres 
per a tota la destinació municipal”. 

Per la seva part, el president de PIMEComerç Va-
llès Oriental, Carles Gironès, ha destacat “el gran 
treball de col·laboració entre el sector públic i el 
sector privat” i ha afegit que “la publicació del 
catàleg que es presenta amb les 50 propostes 
de turisme de compres de la comarca del Vallès 
Oriental, innovadora i única en l’àmbit comarcal, 
és la mostra perfecta de què sumar forces dona re-
sultats exitosos”. En aquest sentit, també ha mostrat 
satisfacció pel fet que la Taula de Turisme de Com-
pres segueixi treballant per dotar de continuïtat i 
contingut a la tasca realitzada al llarg d’aquests 
quatre anys.

La regidora de turisme de Caldes de Montbui, Car-
me Germà, ha donat la benvinguda a Caldes i 
ha felicitat tot l’equip per la publicació i ha re-
marcat la importància del sector turístic al municipi 
i, especialment, el sector comerç. Així mateix, ha 
emfatitzat en la necessitat de seguir treballant en 
aquesta línia.

El catàleg 50 propostes de Turisme de compres 
també està previst que l’any que ve s’editi en an-
glès i francès, igual que la resta de publicacions. 
La guia també es podrà consultar a www.turisme-
valles.com en un futur.
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13ena edició del tast 
de bolets
El passat 16 de Novembre es va celebrar el 13è 
Tast de Bolets al local de la Fabrica de Sant Pere 
amb una participació de unes 200 persones, els 
restauradors que ens van oferir primers, segons i 
postres tot elaborat al voltant dels Bolets van ser, 
Can Pau, Can Noguera, El Tiberi, La Fonda Llobe-
ra,  l’Antic Casino i El Forn de Sant Pere plats cui-
nats amb la gran experiència que els caracteritza, 
us convidem que aneu a gaudir de les seves ofertes 
que ofereixen en els seus respectius locals i després 
vam gaudir de la musica del grup “Ask the Dust” 
que ens van amenitzar el cafè i les postres.

Agrair a totes les persones que us vau acostar per 
gaudir d’aquesta vetllada tant especial i esperem 
que l’any que be puguem celebrar un altre tast mi-
llorant sempre l’anterior.

Gran èxit d’acollida 
a les visites guiades 
que es van realitzar 
durant el Vilamagore 
Medieval
Des del centre d’informació de la Mongia, dins de 
la programació de la 27a edició del Vilamagore 
Medieval, es va organitzar un cicle especial de 
visites guiades que van tenir un gran èxit tant d’as-
sistència com d’acollida. 

El cicle va començar el divendres 1 de novembre, 
quan l’alcaldessa Pamela Isús va donar la benvin-
guda i es van donar per iniciades dels vetllades 
medievals. La visita del divendres al vespre era tea-

tralitzada amb més de 15 actors pels racons de la 
novel·la “Confidències d’una reina” i també es va 
comptar amb el guiatge de l’autora, Teresa Sagre-
ra, i del coordinador de la Mongia Higini Herrero. 
La visita nocturna va acollir el nombre més gran re-
gistrat de les 22 edicions que s’ha fet amb aquest 
format de visita: més de 300 persones. La visita va 
durar dues hores i es va poder visitar els racons del 
centre històric i els camps de la Rectoria.

Durant el cap de setmana, es van realitzar també 
6 visites més curtes, de 25 minuts, explicant els se-
crets de la “Catedral del Vallès”, denominació que 
tenia l’església de Sant Pere de Vilamajor abans 
de la Guerra Civil amb una mitjana d’assistència 
de 60 persones cadascuna. Paral·lelament, durant 
el Vilamagore també es va poder veure a la Mon-
gia l’exposició sobre balls medievals: “El teatre del 
cos”, que ha cedit l’Ajuntament de Barcelona.
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Opinió dels grups municipals

Un any més, el Vilamagore ha tancat amb una nota 
altíssima. Això ja no és noticia. L’esforç de més de 
400 voluntàries i voluntaris s’ha vist premiat amb unes 
xifres extraordinàries: més de 14.000 visitants han 
vingut enguany durant el cap de setmana.

És un cas claríssim de la voluntat de tot un poble tre-
ballant conjuntament per un objectiu comú.

Volem fer arribar a totes les persones que hi han parti-
cipat la nostra felicitació per la tasca realitzada, així 
com el nostre agraïment per la seva implicació.

Mirant més enllà del nostre poble, la redacció 
d’aquest escrit d’opinió coincideix en el temps amb 
les accions del Tsunami Democràtic. Milers de perso-
nes del Principat i de la resta dels Països Catalans, 
dempeus, farts de que el nostre vot i la nostra opinió 
hagi estat menystinguda, trobem la manera de fer-nos 
sentir.

Aquest és un país en moviment. Que no ens agafi 
asseguts al sofà.
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POSANT SANT PERE AL MAPA

Aquesta ha estat la tercera edició d’un Vilamagore 
Medieval amb un èxit sense precedents. Fa uns anys 
enrere, des de la Regidoria de Cultura (gestionada 
per ISP) i amb el consens de tot el Govern, vam treba-
llar de valent per fer un gran canvi. Amb la implicació 
i el compromís de l’entitat Vilamagore Medieval vam 
definir el nou format de la festa. Va ser una decisió 
molt arriscada, en contra de moltes opinions. Un can-
vi de dates, de format, ampliar espais... Així vam pas-
sar a començar al mati, al novembre,ampliant mercat, 
amb més accions, lluites, música, danses, animació 
de carrer, bèlit, timbals...tot girant i donant suport a 
la obra de teatre què és l’eix que cohesiona aquest 
gran esdeveniment.

Des d’ISP portem molts anys compromesos amb el Vi-
lamagore, col·laborant, participant, treballant des de 
diferents àmbits, perquè sempre ens hem cregut que 
Vilamagore Medieval és la millor eina que tenim com 
a poble. El millor element de cohesió social, que any 
rere any ha fet que gent de diferents barris es retrobi, 
es comprometi, s’il·lusioni i durant mesos ho doni tot 
perquè aquell any surti bé.

I ara amés teixint ponts amb entitats d’altres pobles 
(Castelló d’Empúries, Sant Celoni, Riells...) que col·la-
boren per fer més gran la nostra festa, per donar més 
caliu.

Després de tancar aquesta edició podem valorar els 
creixement de visitants amb aquest nou format. Vam 
començar amb uns 6000, l’any següent uns 9000 i 
aquest any mes de 13000.

Hem promocionat Sant Pere, la seva història, visites 
guiades, rutes, petit comerç, donant vida als restau-
rauradors, allotjaments turístics,...

Hem col·lapsat els bars i restaurants dels nostres ba-
rris i fins i tot dels nostres pobles veïns.

Ara estem en situació de treballar com sempre, amb 
totes les parts implicades, contrastar opinions, valorar 
per millorar, i posar límits. 

  Per sobre de tot  volem reconèixer allò que ens fa 
únics, diferents a qualsevol altra fira, a qualsevol altre 
festival : els voluntaris. Un munt de gent treballant, 
compromesa, il·lusionada, orgullosa, posant el seu 
poble en el mapa 

El Grup d’ERC Sant Pere volem desitjar-vos un Bon 
Nadal i Millor Any Nou 2020.

En aquests temps de revolta, decepcions i empreso-
naments incomprensibles creiem convenient fer una 
reflexió des de d’ERC.  

Fa 88 anys ERC demanem la Independència de Ca-
talunya, i en fa 7 anys que em crescut molt i ens ma-
nifestem pacíficament i amb passos molt petits anem 
aconseguint poc a poc la nostra fita.

Sabem que part de la població està desesperada, 
una mica decebuda i desil·lusionada. Però no hem de 
defallir, hem de seguir lluitant com sempre ho hem fet.

Hem de confiar en els que governen i seguir do-
nant-los suport, als empresonats i empresonades, als 
exiliats i exiliades, als imputats i imputades en diver-
ses causes sense sentit, incongruents i sense solidesa. 

Hem de seguir lluitant per tal que ells aguantin la 
presó, l‘exili i les compareixences davant els diferents 
tribunals donant explicacions que no caldrien en un 
estat Democràtic de debò. 

HO HEM FET, HO ESTEM FENT I HO FAREM. 

Seguim lluitant i gaudirem de la Catalunya Indepen-
dent que tots tant volem. 

VISCA CATALUNYA LLIURE. 
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Regidors

Pamela Isús i Saurí
Alcaldessa
Grup Municipal: ERC-AM
669 735 033
alcaldia@vilamajor.cat

Dolores López Ávalos
Primera tinent d’alcalde i 
regidora de cultura, benestar 
social, medi ambient i serveis. 
Grup Municipal: ISP
669 735 119
dlopez@vilamajor.cat

Joan Garcia Medrano
Segon tinent d’alcalde i regidor de 
governació, d’esports i de barris.
Grup Municipal: ERC-AM
677 561 465
jgarcia@vilamajor.cat

Raquel Salcedo Ramos
Tercera tinent d’alcalde i 
regidora d’educació, sanitat, 
transports, urbanisme i recur-
sos humans.
Grup Municipal: ERC-AM
938450008
rsalcedo@vilamajor.cat

Miquel Àngel Villamuera 
González
Regidor de Serveis agrofo-
restals, energètics i protecció 
civil
Grup Municipal: ERC-AM
mvillamuera@vilamajor.cat

Nascuda a El Masnou el 1973, viu a Sant Pere des del 2002 i té 
tres fills. Sempre ha estat vinculada a Vilamajor perquè la seva 
família és d’aquí. És llicenciada en Turisme i s’ha dedicat a la ges-
tió i administració d’empreses. Ha estat presidenta de l’AMPA de  
l’Escola Torre Roja. Li agraden els reptes de crear nous projectes i 
creu fermament en el treball en equip. Actualment, és l’alcaldessa 
de Sant Pere de Vilamajor i responsable de les àrees d’hisenda, 
protocol, serveis administratius i Medi ambient i serveis municipals.

Veïna de Sant Pere, de Faldes. Enamorada i defensora del poble on 
va triar viure, de la seva gent i del seu entorn natural.
Sense càrregues o interessos partidistes, honesta, lluitadora, res-
ponsable, transparent i compromesa amb Sant Pere i amb Catalun-
ya. Progressista, plural, respectuosa amb la diversitat i preocupada 
pels problemes i el benestar dels seus veïns.
Amb llarga experiència en la gestió municipal, tant des d’una opo-
sició responsable i activa, com novament formant part d’un govern 
social, preocupat per la gent.

Nascut a Barcelona el 1968, casat i amb quatre fills viu Sant Pere 
de Vilamajor des del 1995. Té una empresa de construcció de mot-
lles per la injecció de plàstic. Ha estat secretari de l’AV de Sant 
Pere, tresorer de l’associació Sant Pere Decideix, coordinador a les 
consultes per la independència i membre del Consell del Poble. És 
de tarannà de consens, obert i participatiu, implicat en la participa-
ció ciutadana i en la cultura del poble, compromès amb el procés 
per assolir la independència del nostre país.

Raquel Salcedo veïna de Sant Pere de Vilamajor des del 2000, vin-
culada al món de l’educació, la imatge i la comunicació. Es presenta 
a les eleccions municipals de 2015 i el 2019 per la candidatura 
ERC-AM. Ha estat elegida regidora. 
“Dissenyar un bon futur, per un gran Poble, es comença en el pre-
sent entenent les seves arrels i cercant el camí per ampliar-les i 
millorar-les”.

Miquel Àngel Villamuera, veí del barri de Can Vila, es presentà a 
les passades eleccions del 2019 per la candidatura d’Esquerra i 
fou elegit regidor. Actualment és regidor de Serveis Agroforestals, 
Energètics i Protecció Civil. Representant municipal a la Comissió 
de Delimitació de termes, a la Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
sostenibilitat, a l’Agrupació de Defensa Forestal de Sant Pere de 
Vilamajor, al Consorci per la Defensa de la Conca del Riu Besòs i al 
Consorci per la Gestió de Residus.
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Carla Blasco Elvira
Regidora de Comunicació, 
Festes i Joventut.
Grup Municipal: ERC-AM
cblasco@vilamajor.cat 

Antoni Carbonell Brufau
Grup Municipal: ISP
acarbonell@vilamajor.cat

Pau Jané Jané
Regidor de l’oposició
Grup Municipal: Junts per
Catalunya
pau@alserveidesantpere.cat

Nascuda a Barcelona l’any 1996, viu a Sant Pere des de l’any 
2001. Ex alumne de l’escola Torre Roja i l’institut Vilamajor, està 
graduada en gestió en allotjaments turístics. Dona, jove, republica-
na i feminista. Creu fermament en la importància de la implicació 
dels i les joves en la política i sobretot en la municipal, ja que 
només des d’aquesta es poden canviar i millorar les coses del mu-
nicipi en el que vivim.
És important que als joves ens vegin com una eina per avançar i 
amb la que treballar, perquè només d’aquesta manera les polítiques 
municipals estaran fetes i enfocades a tots i totes.

Antoni Carbonell, veí del barri de Vallserena, es presentà a les 
passades eleccions del 2019 per la candidatura d’ISP i fou elegit 
regidor. Actualment és regidor de Turisme, Promoció Econòmica i 
Participació Ciutadana, representant municipal al Consell Coordina-
dor del Parc Natural del Montseny i al Consell del Poble.

Penedesenc de naixement, vilamajorenc des de finals del segle 
passat. Empresari i enginyer en telecomunicacions. Treballo per un 
poble pròsper en un país lliure.

Emili Domíngez Nuñó
Regidor
Grup municipal: PSC
ajuntament@vilamajor.cay
938 450 008 (Ajuntament)

Soc l’Emili Domínguez regidor pel partit PSC i que formem part de l’oposició 
d’aquest consistori. El nostre objectiu és treballar per un Sant Pere millor i 
amb qualitat.

Miguel Pérez González
Regidor de l’oposició.
Grup Municipal: PSC
ajuntament@vilamajor.cat 
938 450 008 (Ajuntament)

Miguel Pérez, veí de Can Vila, es presentà a les passades eleccions 
del 2019 per la candidatura del PSC i fou elegit regidor. 

David Ibáñez Siles
Regidor de l’oposició
Grup Municipal: Junts per Catalunya
david@alserveidesantpere.cat

David Ibáñez, veí del barri Les Faldes del Montseny, es presentà 
a les passades eleccions del 2019 per la candidatura de Junts per 
Catalunyai fou elegit regidor. 








