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Telèfons
     d’interès

Nom Telèfon

Ajuntament 938 450 008
Ajuntament (fax) 938 452 059
Línia directa amb l’alcaldessa 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) 900 770 077
Escola Torre Roja 938 452 470
IES Vilamajor 938 452 335
IES Giola (Llinars) 938 412 866
Escola Vilamagore 938 610 194
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 residus CESPA 900 707 171
Deixalleria de Sant Antoni 938 451 832
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 (Sant Pere de Vilamajor) 677 350 244
Taxi Sant Pere de Vilamajor 639 738 280
Taxi Sant Pere de Vilamajor 652 796 773
Taxi Fernández 639 738 280/652796773
Taxi Jordi Muñoz 644 203 084
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Benvolguts veïns i veïnes,

És hora de fer balanç. Ja fa un any que estem a Govern i tots els regidors i jo mateixa volem fer saber la nostra valoració 
d’aquest any.

He de dir que hem sigut capaços de crear un nou equip de Govern molt cohesionat. Un equip que combina experiència, 
joventut, ganes de treballar i sobretot estima pel poble. És un luxe poder treballar amb ells que sempre som un equip 
i prenem les decisions tots plegats. 

Algunes de les actuacions que hem fet durant aquest any i que van en la línia dels programes electorals dels tres grups 
que formem l’equip de Govern són: 

-   Com haureu pogut observar hem apostat fermament per ampliar el servei de l’àrea de Serveis Socials, ampliant 
horaris, oficina i personal.

-   Hem liderat de forma efectiva tot l’enrenou provocat pels problemes de seguretat, amb constants contactes 
amb els veïns, els alcaldes de la zona i amb línia directa amb els mossos d’esquadra i la Conselleria d’Interior. 

-   També hem iniciat diferents estudis amb la Diputació per millorar els serveis que s’estan donant en diversos 
àmbits: escola bressol, mobilitat, transport.

-   Hem firmat un conveni amb el Parc Natural del Montseny de col·laboració, aquest any ens subvencionen 
23.000€, per senyalitzar 3 itineraris i rehabilitar el Pou d’en Besa. 

-   En l’àmbit d’educació hem activat el Consell Escolar Municipal, amb les 3 escoles existents al municipi. També 
hem reactivitat el casal d’estiu municipal per als nens i nenes de Primària. 

-   A nivell organitzatiu intern de l’ajuntament, hem tingut feina, crear un clima de confiança amb el personal, cobrir 
aquelles places que no estaven cobertes, tècnic jurídic i econòmic i buscar un nou secretari per a la corporació.

-   Hem inaugurat l’Arxiu Municipal amb la jornada de portes obertes.

-   Hem dinamitzat l’esport amb convenis amb el Club Vilamajor d’Handbol i Club de Futbol Vilamajor, cursa Fem 
Sui, properament recuperarem una Cursa BTT.

-   Un dels canvis més notoris que hem dut a terme ha estat en l’àmbit de Cultura amb grans innovacions. Aquest és 
un àmbit en el que tots hi tenim especials ganes i que sota la direcció de la Lola ha agafat una gran volada. Així, 
aquest any hem Cohesionat la Festa Major i Vilamagore Medieval, esperem que us hagi agradat, fent coincidir 
les dates i agrupant les activitats. Com heu vist hem dotat la Fàbrica d’una programació constant amb diferents 
activitats per a totes les edats, que durant els mesos d’estiu canviaran i a la tardor hi tornarem.

Hem fet un gran esforç de mobilització per intentar que la Fàbrica sigui un vertader centre de referència en el nostre en-
torn i del qual tots ens en puguem sentir partícips. Ara entrarem en la fase d’avaluació per tal de mantenir les activitats 
més exitoses i reformular o reimpulsar aquelles que han tingut una menor participació. 

La fàbrica és en aquest moment el punt neuràlgic del nostre municipi. Fixeu-vos que La Fàbrica ha estat un equipament 
important en totes les legislatures. Des de la seva adquisició, a a reforma i ampliació, al seu tancament i casi defunció, 
fins a la recuperació per part de l’Alcalde sr. Artalejo en l’anterior legislatura. Tots els equips de Govern han tingut 
actuacions a La Fàbrica. I és en aquest sentit que nosaltres hem volgut ser continuadors d’aquestes intervencions.

Això és el que hem fet aquest any i encara ens queden tres anys de legislatura, tenim molta feina a fer i la farem Bé. 

Els projectes grans que tenim en marxa són: petició d’una subvenció Feder (subvenció Europea) per arreglar La Recto-
ria. També ens han atorgat la subvenció de la Diputació Meses de Concertació, on s’inclou la construcció d’un accés a 
l’Escola Torre Roja des de la carretera i la pavimentació del pàrking actual, i la instal·lació d’una caldera de Biomassa 
per abastir d’energia els edificis municipals del nucli (Ajuntament, Edifici Annex, La Fàbrica, Centre Cívic Pi Novell i 
l’Escola Bressol Pit Roig).

Bé ja us he explicat una part de la feina que hem fet i que volem fer, però n’hi ha molta més per fer i molta que encara 
no sabem perquè a l’Ajuntament cada dia apareix una oportunitat, un problema, una necessitat que et fa prendre la 
decisió de crear un nou projecte per al benestar del veïns de Sant Pere de Vilamajor. 

Atentament.

Pamela Isús Saurí
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L’alcaldessa Pamela Isús és nomenada membre del 
Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i Comarques
L’Alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor, Pamela 
Isús Saurí, ha estat nomenada membre del Comitè 
Executiu de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM), en substitució de l’alcalde de 
Caldes de Montbui, Jordi Solé.
El passat dimarts 5 d’abril de 2016 es va reunir el 
Comitè Executiu a la sala d’actes de l’Arxiu Comar-
cal d’Olot on hi va assistir Pamela Isús per primera 
vegada com a membre del Comitè. En la reunió hi 
van participar una trentena d’alcaldes de tot Ca-
talunya i es va aprovar una moció contra l’acord 
entre la Unió Europea i Turquia per enviar a aquest 
país els refugiats sirians que han arribat a Europa.
Tal com informa l’ACM, la moció ha estat consen-
suada pel Fons Català de Desenvolupament Local, 
l’ACM i la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC) i rebutja l’acord per no respectar el Dret 
internacional i no respectar els drets humans. En-

tre d’altres aspectes, el 
text reclama el bloqueig 
d’aquest acord per part 
del Govern en funcions i 
que s’assumeixin les quo-
tes de refugiats que li per-
toca. Segons el president de l’ACM, Miquel Buch, 
en relació als refugiats que arriben a Europa fugint 
de Síria “volem anar plegats amb la Generalitat i 
oferir casa nostra a totes aquestes persones que 
surten de l’horror i la guerra, i als quals tractem 
gairebé com a presoners”.
La moció també demana que es desplegui el Pla 
de Protecció Internacional a Catalunya per garantir 
una arribada de qualitat, i reivindica el paper dels 
municipis per treballar a favor de l’acollida, con-
juntament amb entitats i organismes.
El document aprovat també s’ha fet arribar a tots 
els ajuntaments adherits a l’ACM perquè, si ho con-
sideren oportú, puguin aprovar-lo als seus respec-
tius plens municipals.

L’Ajuntament
inaugura el nou
arxiu municipal 
El matí de la diada de Sant Jordi, es va celebrar la 
inauguració del nou arxiu municipal de Sant Pere 
de Vilamajor. L’acte inaugural anà a càrrec del vi-
cepresident de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. 
Sr. Martí Pujol i Casals i de l’alcaldessa de Sant 
Pere de Vilamajor, l’Il·lma. Sra. Pamela Isús Saurí. 
I, a més, també hi va assistir la cap de l’Oficina de 
Patrimoni Cultural, Aurèlia Cabot.
 Després de la inauguració, es realitzà una jornada 

de portes obertes a la Casa de la Vila i a l’arxiu 
on, a més de la visita a les diferents dependèn-
cies, l’arxivera municipal presentà la restauració 
del llibre d’actes del consistori del 1654-1684. 
Nombroses persones van visitar la Casa de la Vila 
a la que l’Ajuntament va obsequiar amb una rosa.
En acabat, es va gaudir d’un concert de l’Orfeó 
Barcelonès al local municipal La Fàbrica que, sota 
la direcció de Carles Sist, que va  oferir peces de 
H. Martins, W. A. Mozartt, G. Verdi, G. Puccini, 
P. Turco, R. Carreras, Lluís Llach, Leonard Cohen, 
B. coulais, Eric Clapton i C. François. Actuaran 
de solistes Josefina Boix, Ma Àngels Mateo i Isidre 
Barceló.

L’alcaldessa Pamela Isús és nomenada 
membre del Comitè Executiu de
l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques

Alcaldia
Pamela Isús Sauri
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Sant Pere de Vila-
major, un dels im-
pulsors de la Xarxa 
Entorn i Lleure Baix 
Montseny
La Xarxa Baix Montseny pretén promoure la creació 
d’un espai estable de cooperació públic – privat, 
d’estructura oberta, per a poder enfortir i promoure 

noves oportunitats empresarials i ocupacionals al 
Baix Montseny. Es vol facilitar la interacció entre 
les iniciatives empresarials i organitzatives relacio-
nades amb el lleure, l’esport, la cultura i el medi 
ambient, amb voluntat de projectar-se a la resta 
dels territoris del Baix Montseny i a altres territoris 
de l’entorn.
Actualment formen part de la xarxa el Consell Co-
marcal del Vallès Oriental, els ajuntaments de Lli-
nars, Vilalba, Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, 
el centre d’Art La Rectoria de Vilamajor, l’Associa-
ció Turisme Montseny, l’escola Ginebró i l’escola 
Sant Gervasi.
Una de les primeres actuacions ha estat l’elabora-
ció d’un catàleg dels potencials del Baix Montseny 
que consta de les bones pràctiques territorials i les 
perspectives estratègiques per al desenvolupament 
territorial i el podeu visualitzar mitjançant el següent 
enllaç: http://www.xarxamontseny.cat/wp-con-
ten t/uploads/2015/12/cata leg-Baix -Mont -
seny-WEB.pdf

L’estació meteorolò-
gica de Can Derro-
cada arriba a les 
100.000 visites
El 13 d’abril de 2012, l’Associació de Propietaris 
de Can Derrocada va posar en marxa una estació 
meteorològica connectada al web www.apcd-spv.

org. En aquest temps, molts veïns han pogut consul-
tar les dades que s’hi publicitaven. L’èxit d’acollida 
d’aquest servei ha estat gran que ja han arribat a 
les 100.000 visites.
Des de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor vo-
lem felicitar a l’APCD-SPV tant per la iniciativa de 
posar al servei de tots de les dades de l’estació 
meteorològica així com per aquesta efemèride que 
demostra la seva utilitat. Així mateix, us animem a 
visitar-la.  Enhorabona!

Lluís Llach: “alts
dirigents de l’Estat 
espanyol reconeixen 
en privat que la
independència és 
imparable”
Lluís Llach ha omplert aquest diumenge de pont el 
local municipal ‘La Fàbrica’ de Sant Pere de Vilama-
jor. Més de 200 persones han assistit a l’acte orga-
nitzat per l’ANC amb el títol ‘ Procés constituent: la 
nostra oportunitat per a un país millor!’. Durant més 
de dues hores Llach ha desgranat la situació del pro-
cés d’independència i ha respost les preguntes dels 
assistents sobre com fer front als embats de l’estat 
espanyol i les complicitats internacionals pel reco-
neixement de la futura República catalana. El diputat 
manté una agenda extensa de tertúlies i xerrades 
organitzades per l’ANC al territori.
El diputat Lluís Llach va arribar a Sant Pere de Vilama-
jor i va ser rebut a l’Ajuntament de Sant Pere de Vila-
major per la presidenta de l’ANC Vilamajor, Patricia 
Puig, per  l’alcaldessa Pamela Isús i el govern munici-
pal on va signar al llibre d’honor municipal. Després 

es va dirigir 
al local La 
Fàbrica on va 
donar suport 
a la iniciativa 
solidària amb 
la investigació 

del càncer: “Les gegantes amb tu”. Un cop a dins, 
es va trobar amb una sala plena de gom a gom per 
escoltar el seu parer sobre l’actual procés polític que 
s’està vivint a Catalunya.
El diputat de Junts ha advertit que amb una DUI sen-
se totes les garanties jurídiques necessàries  no ens 
reconeixerà ningú i “l’endemà serà el buit, l’abisme”,  
haurem fet un gest desmesurat, magnífi c que no ens 
durà enlloc, com quan Macià va preparar un exèrcit 
des de Prats de Molló amb soldats amb espardenyes i 
l’aventura va acabar el primer dia de pluja. En aquest 
sentit, ha recordat que tenim totes les raons per poder 
ser independents avui, però hem de fer-ho bé, sinó 

no guanyarem.  “per 
imposar la raó hem 
de provocar l’adhesió 
intel·lectual i fi losòfi ca 
dels grans països d’Eu-
ropa”, ha dit.
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Els ajuntaments de 
Sant Antoni i de Sant 
Pere col·laboren 
en la publicació del 
novè Quadern de
Vilamajor
Per la passada diada de Sant Jordi es va presentar 
el nou llibre de la col·lecció Quaderns de Vilamajor. 
El novè Quadern de Vilamajor  recull les dues expo-
sicions fotogràfi ques: “Vilamajor: ahir i avui” que es 
van poder veure a la Mongia de Sant Pere de Vila-
major i al Casal Sociocultural de les Escoles Velles 
de Sant Antoni de Vilamajor. 
Aquesta fructífera col·laboració entre els dos Vilama-
jors també es va plasmar en la presentació del llibre 
que es va fer gairebé entremig dels dos termes muni-
cipals, a l’ermita vilamajorina de Sant Lleïr. L’acte va 
ser presentat per Anna Cella, regidora de cultura de 
Sant Antoni i va anar a càrrec de les dues alcaldes-
ses de Sant Antoni i Sant Pere, Ma. Lluïsa Berdala 
i Pamela Isús. Tot seguit, els autors del llibre van fer 
una pinzellada dels treballs per confeccionar-lo i van 
agrair als voluntaris i col·laboradors que l’han fet 
possible.
“Vilamajor ahir i avui” presenta un llibre amb imat-
ges antigues dels segles XIX i XX dels dos Vilamajors 
recollides durant molts anys per en Lluís Grau. Les 
fotografi es van acompanyades amb informació ad-
dicional amb peus de pàgina. En Lluís Quintana ha 
redactat els textos de Sant Antoni i Higini Herrero els 
de Sant Pere. A més, destaquen també les magnífi -
ques fotografi es actuals fetes per l’Enric Planas que 
ens permetran comparar-les amb les antigues i com-
provar com ha evolucionat els dos pobles durant els 
darrers 120 anys.
Pels que no vau poder assistir a la presentació, po-
dreu adquirir els llibres als dos municipis: a la Mon-
gia de Sant Pere o bé a les Escoles Velles de Sant 
Antoni. I també hi podreu trobar els altres números 
de la col·lecció. No et quedis sense! 

El Govern Municipal 
de Sant Pere de
Vilamajor aconse-
gueix incrementar 
un 15% les subven-
cions del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 
2016-2019” de la 
Diputació de
Barcelona
El Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’arti-
cula en els quatre àmbits de cooperació següents, en 
funció de les polítiques promogudes per la Diputació 
de Barcelona i del destí a conferir als recursos que 
s’atorguin:

a) Manteniment i reposició d’inversions per al fo-
ment de la diversifi cació econòmica.

b) Nova inversió per al foment de la diversifi ca-
ció econòmica.

c) Prestació de Serveis públics i garantía de la 
cohesió social.

d) Solvència fi nancera.
Les actuacions per a les quals l’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor va sol·licitar ajut econòmic pels 
següents projectes:

1. Nou accés i adequació de la zona d’aparca-
ment de l’escola Torre Roja. 

2. Construcció de la Xarxa de Calor de Biomas-
sa forestal per a equipaments municipals. 

3. Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum 
a l’escola Torre Roja. 

4. Pacifi cació del trànsit a la plaça del Mont-
seny. Nova creació d’espai lliure urbà.

5. Millora de la xarxa de camins municipals del 
pedró a can Perera de Brugueres. Camí dels 
Quatre Camins i Camí de can Follor.

Un cop celebrades les meses de concertació entre 
els governs locals i la Diputació de Barcelona, hem 
assolit uns preacords per a la realització dels projec-
tes següents:

1. Nou accés i adequació de la zona d’aparca-
ment de l’escola Torre Roja, amb un ajut de 
200.000 euros.

2. Construcció de la Xarxa de Calor de Biomas-
sa forestal per a equipaments municipals, 
amb un ajut d’uns 215.000 euros.

L’import d’aquests ajuts representen un 15% d’aug-
ment respecte als obtinguts inicialment en la legisla-
tura 2012-2015.
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Mercè Llauradó, 
d’Apindep, és la 
vallesana de l’any 
2015
El passat dimecres 11 de maig, el diari el 9 Nou 
va atorgar la distinció del “Vallesà de l’any” a 
l’auditori de Llinars del Vallès. En representació 
de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, hi van 
assistir l’alcaldessa Pamela Isús i la regidora de 
participació ciutadana Raquel Salcedo.
Els quatre finalistes del premi han estat el naturalis-
ta i director de la Fundació la Rectoria de Vilama-
jor Martí Boada; l’artista Pep Bou, de Granollers; 
Elisabet de los Pinos, biòloga de Sant Feliu de 
Codines; i la companyia de titelles Marduix, de 
Sant Esteve de Palautordera, que ha celebrat els 
40 anys d’història.
Mercè Llauradó, presidenta d’Apindep, una asso-
ciació de Santa Eulàlia de Ronçana que treballa 
per a la integració socials de persones amb disca-
pacitat, ha estat la guanyadora del premi Vallesà 
de l’any que concedeixen els lectors d’EL 9 NOU.

Pamela Isús partici-
pa en l’Executiva de 
l’ACM a Reus on es 
presenta l’aplicació 
My112
L’alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor, Pamela Isús 
va assistir a la reunió de l’Executiva de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques, celebrat 
a l’edifici del CAT 112 a Reus. Els membres del 
Comitè Executiu de l’ACM han estat rebuts pel di-
rector del CAT112 Frederic Adan, qui ha agraït la 
presència de l’ACM al CAT112, perquè és impor-
tant que els alcaldes i alcaldesses puguin conèixer 
el funcionament d’un servei molt important per a la 
ciutadania. 
També es va aprofitar per presentar als alcaldes 
l’aplicació “My112”. Una aplicació que permet 
tenir localitzat a la persona que utilitza l’aplicació 
en cas d’emergència. L’APP, anomenada My112, 
es podrà utilitzar a tot el territori sempre que hi hagi 
cobertura. L’APP, desenvolupada per Telefonica, és 
gratuïta i està disponible per als sistemes Android 
i iOS.
Un cop descarregada l’APP, el ciutadà podrà tru-
car al CAT112 a través d’una icona que apareix 
en la pantalla i s’enviarà de forma automàtica la 
localització si hi ha cobertura de dades (4G, 3G o 
GPRS) mentre es realitza la trucada. En el cas que 
només hi hagi cobertura per veu, el ciutadà pot tru-
car el CAT112 a través de l’APP i facilitar per veu 
les coordenades que li apareixen en pantalla. La 
localització s’extreu de les coordenades facilitades 
pel millor sistema de localització del qual disposi el 
mòbil (GPS, aGPS, wifi...) amb un error de precisió 
de pocs metres, i és especialment útil en els casos 
en què la persona que pateix l’emergència o que 
n’és testimoni no sàpiga on es troba exactament 
(zones rurals, en trajectes per carreteres, etcètera).
En el cas de terminals amb sistema operatiu An-
droid, l’aplicació s’executa automàticament en tru-
car al 112 amb el teclat. El sistema operatiu IOS 
ara per ara no permet aquesta funcionalitat i cal 
entrar a l’APP per fer la trucada.
El Comitè Executiu de l’ACM ha rebut també la 
visita del conseller d’Interior, Jordi Jané, amb qui 
han fet una reunió de treball.  

Pep Bou

Marduix

Martí Boada

Els quatre finalistes del premi

Elisabet de los Pinos
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La difusió del patri-
moni arriba als
centres educatius del 
municipi
Aquest curs escolar passat (2015-2016) ha estat 
un any de novetats pel que fa a la difusió del co-
neixement del patrimoni cultural del nostre poble. 
Fem referència a un conjunt d’activitats emmarca-

des en el context 
de la Història i 
de l’Arqueologia. 
Aquestes s’han dut 
a terme tot cercant 
l’objectiu d’ampliar 
els coneixements 
històrics i arqueolò-
gics dels assistents. 
El fil conductor 
comú ha estat sem-
pre el patrimoni ar-
queològic i cultural 
local.
 Les propostes d’en-
guany anaven des 
de sortides guiades 
pels membres del 
grup de recerca 
arqueològica fins 

a demostracions experimentals. Totes elles combi-
nades amb xerrades als centres educatius i amb 
l’estrella dels nous equipaments: el sorral d’arqueo-
logia. En aquest espai es podien experimentar en 
primera persona les emocions pròpies del treball 
de camp  arqueològic.
Cal fer una menció destacada a la gran acollida 
del projecte per part dels centres educatius del nos-
tre municipi. Essent els primers visitants els alumnes 
de l’Escola Torre Roja i els darrers, del present curs, 
els estudiants de l’IES Vilamajor. 
La realització d’aquestes noves propostes de la 
nostra agenda cultural ha estat possible gràcies a 
la supervisió científica del Centre d’Estudis de Sant 
Pere de Vilamajor i a la col·laboració del nostre 
Ajuntament i dels arqueòlegs d’una empresa local 
de recerca arqueològica: La Força. 
Destacar, finalment, la gran afluència de públic 
d’enguany -propera a les cinc-centes persones-. 
Aquesta dada fa que l’objectiu de cara al proper 
curs sigui el de superar aquesta xifra i apropar-la 
al miler d’assistents. 

Pamela Isús a l’As-
semblea General de 
l’Associació de Muni-
cipis per la Indepen-
dència
El passat 8 d’abril de 2016, l’alcaldessa de Sant 
Pere de Vilamajor Pamela Isús, acompanyada de 
la regidora de comunicació Raquel Salcedo, van 
assistir en representació del municipi, a Cerdanyo-
la del Vallès on va celebrar l’Assemblea General 
de l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI).

El tema principal de l’ordre del dia era la votació 
de la candidatura de Neus Lloveras, alcaldessa 
de Vilanova i la Geltrú, com a nova Presidenta de 
l’AMI. L’anterior president de l’AMI, el Molt Hono-
rable Sr. Carles Puigdemont, que fou elegit presi-
dent d’aquesta entitat municipalista el passat 17 
de juliol de 2015, hagué de deixar el càrrec en 
ser nomenat President de la Generalitat. La Neus 
Lloveras ha estat ratificada com a Presidenta amb 
163 vots a favor.
En la fotografia podem veure a la taula, d’esquerra 
a dreta: el tresorer de l’AMI i alcalde de Port de 
la Selva, Josep Maria Cervera; Montserrat Fornells 
(Vilanova de l’Aguda), Josep Maria Corominas 
(Olot), Jordi Gaseni (L’Ametlla de Mar),Carles Es-

colà (Cerdanyola), Neus Lloveras 
(Vilanova), Edurad Calvo (Argento-
na), Jordi Solé (Caldes de Mont-
bui), Miquel Buch (Premià de Mar) 
i el secretari de l’AMI, Joan Rabas-
seda (Arenys de Munt).
El municipi de Sant Pere de Vila-
major és membre de l’AMI, entitat 
fundada el desembre de 2011 per 
coordinar els esforços de les enti-
tats locals per assolir la indepen-
dència del nostre país.
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Promoció, turisme,
barris, esports i joventut

Joan Garcia

Jornades de
l’Handbol Vilamajor
 Per primera vegada, les jornades del Club Han-
dbol Vilamajor es van realitzar en ambdós muni-
cipis, tant en el Pavelló Municipal de Sant Antoni 
com en la pista poliesportiva de la plaça de l’Ajun-
tament de Sant Pere de Vilamajor, on es van muntar 

dues minipistes. El passat 1 de maig, un total de 
220 nens van participar activament en una jorna-
da marcada per l’esperit esportiu per gaudir tant 
grans com petits amb partit final dels veterans del 
Barça i el Vilamajor.
Des del Govern Municipal treballem perquè els 
nostres joves puguin fer esport i tot el que signifi-
quen els valors que comporta: compromís, treball, 
exigència, obediència, equip, esforç etc... 

Sant Pere de Vila-
major va participar 
en la Fira de Sant 
Isidre de Cardedeu

Un any més, Sant Pere de Vilamajor 
va estar present a la Fira de Sant Isi-
dre  en un estant a la zona del parc 
de l’Onze de Setembre de Carde-
deu durant els dies 13, 14, 15 i 16 
de maig. Els nombrosos visitants van 
poder conèixer la oferta turística de 
Sant Pere de Vilamajor, rutes, festes, 
visites guiades, patrimoni... De fet, 

el centre d’informació de la Mongia de Vilamajor 
es va traslladar durant el llarg cap de setmana en 
l’estand municipal.
Una de les activitats que més va cridar l’atenció als 
visitants foren les batalles d’espases i les represen-
tacions teatrals de l’obra de la festa medieval que 
van organitzar l’Associació Vilamagore Medieval. 
L’estand estava ambientat en el Vilamagore i molta 
gent es va informar sobre la festa que se celebrarà 
els dies 1, 2 i 3 de juliol. També molts visitants es 
van interessar en fer de voluntaris de la festa.
Malgrat la pluja d’algunes de les tardes, l’afluèn-
cia de gent va ser molt gran, especialment el di-
lluns que era festiu a tot Catalunya. L’Ajuntament 
fa una valoració molt positiva de l’experiència i es 
preveu repetir-la els propers anys.

Més de 600 visi-
tants a l’exposició 
fotogràfica “Curiosi-
tats del Montseny” 
de Rafael Mateo

L’exposició de primavera de la Mongia de Vilama-
jor ha estat un recull fotogràfic de diversos llocs cu-
riosos i poc visitats del parc natural del Montseny, 
obra del vilamajorenc Rafael Mateo. Molts visitants 
han pogut descobrir on són roques estranyes com 
el “Cap de dinosaure” o el “Cigalot de Morou”, 
la frau de Paco Ballesteros, pous de neu, forns, 
mines, retaules... Les fotografies, de gran format, 
anaven acompanyades d’un mapa on es podien 
localitzar totes els indrets.
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Més de 1000
visitants ja han
descobert els racons 
del llibre “Confidèn-
cies d’una reina”
La visita guiada que ofereix la Mongia ja ha arri-
bat a les 18 edicions i ha aplegat més de 1000 
visitants que han seguit a la Teresa Sagrera (autora 
del llibre) i a l’Higini Herrero (guia de la Mongia) 
pels racons del llibre. Els visitants es poden sub-
mergir-se en el Vilamajor del segle XII i es troben 
diversos personatges del llibre com el malvat bat-

lle Roig, el comte Ramon Berenguer IV, la reina 
Peronella, el trobador Vilarasa, el cuiner Grau, la 
dida Loreto, valents soldats... Cada visita intenta 
incorporar canvis respecte la visita anterior per po-
der oferir sempre novetats al visitant. Les properes 
visites teatralitzades s’anunciaran amb antelació a 
www.vilamajor.cat. 

Bones sensacions en 
la segona Tarda del 
Poble celebrada el 
passat 29 d’abril al 
local social de Can 
Ram
El passat 29 d’abril, el local social de Can Ram 
es va omplir de gom a gom amb una assistència 
d’una seixantena de veïns en la jornada de parti-
cipació de la Tarda del Poble, on l’alcaldessa i els 
regidors del govern municipal de Sant Pere de Vila-
major es posen a disposició dels veïns per resoldre 
dubtes i escoltar les seves suggeriments. 
La jornada va començar amb una exposició de 
l’alcaldessa Pamela Isús sobre un tema que interes-
sava molt als assistents: la seguretat. Va explicar 
les actuacions que l’Ajuntament ha portat a terme, 
va informar de la reunió que tindrà amb el Conse-
ller d’Interior, juntament amb d’altres alcaldes de la 
comarca, fruit d’una iniciativa del govern de Sant 
Pere de Vilamajor per tractar el tema de robatoris 
i l’increment del vandalisme. També es va explicar 
els nous projectes de transport urbà i es va dema-
nar la col·laboració veïnal alhora de fer arribar les 
seves opinions i propostes.
El tinent d’alcalde, Joan Garcia, va exposar 
les darreres actuacions al barri de Can Ram, 
l’estat actual del local social i de la previsió 
de futur del govern municipal ja que ara es 
podrà a començar a fer coses després de 
que l’associació ACER ha deixat a l’ajunta-
ment el material que quedava. L’objectiu és 
que, a curt termini, es pugui posar el local 
social del mig en marxa i, a més llarg termi-
ni, també actuar en la planta del bar.
Per altra banda, la regidora de cultura, Lola 
López, va parlar de la festa major i va agrair 

col·laboració activa de les associacions, també va 
comentar les actuacions que s’estan duent a terme 
des de serveis socials, mentre que el regidor de 
governació Miguel Pérez també va parlar de segu-
retat ciutadana. 
La segona sessió de la Tarda de Poble celebrada 
a Can Ram fou força participativa amb moltes pre-
guntes dels veïns sobre temes molt diversos com via 
pública, l’ús del local social, impostos, normatives 
diverses, allotjaments turístics, piscina municipal, 
seguretat...
Aquestes jornades participatives són periòdiques i 
s’aniran desenvolupant en els diferents barris del 
municipi. La propera se celebrarà el 30 de setem-
bre a les 18:30h a la pista poliesportiva de Vall-
serena.
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El tinent d’alcalde 
Joan Garcia assis-
teix al Consell
Coordinador del 
Parc Natural del 
Montseny

El passat dimarts dia 10 de maig de 2016 es va 
reunir el Consell Coordinador del Parc Natural del 
Montseny a Sant Feliu de Buixalleu.  En representa-
ció de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor hi va 
assistir el tinent d’alcalde Joan Garcia. En la reunió 
també hi van participar el dipuat Jesús Calderer, 
el diputat Lluís Costabella, la directora del Parc, 
Joana Barber i els representants i dels consistoris 
de l’àmbit del parc natural.
En la reunió s’han debatut diferents temes de la 
reserva de la Biosfera i es va donar informació 
sobre la Carta Europea de Turisme Sostenible, una 
eina de gestió que ajuda a les àrees protegides 
a millorar contínuament en el desenvolupament de 
l’activitat turística, tenint en compte les necessitats 
del medi ambient, la població local i les empreses 
turístiques locals.
El Consell també va aprovar l’esborrany del Decret 
del Parc Natural i la nova imatge corporativa de la 
Reserva de la Biosfera, que identificarà els munici-
pis que en formen part.
En la reunió la directora del Parc també va informar 
de les recents accions realitzades al parc, com les 
tasques de neteges forestal per a obtenir una franja 
de baixa combustió que actuaria com a tallafocs 
a la zona de can Sorell i Sant Elies. Aquesta ac-
tuació s’ha realitzant per mitjans mecànics mentre 
que el seu manteniment es farà amb la pastura de 
ramats com ja es fa al Montseny.
Entre les diferents actuacions realitzades també 
destaquen la prova de pilot de plantació de cas-
tanyers resistents a la plaga del xancre realitzades 
al terme de Sant Pere de Vilamajor, la renovació 
dels panells solars al Polell així com diverses actua-
cions per a la depuració d’aigües  que s’aboquen 
a la Tordera.
Arran de la intervenció de l’alcalde de Càno-
ves també es va parlar de la problemàtica dels 
senglars, dels caçadors i la seva imatge. En aquest 
punt, el diputat Jesús Calderer  va avançar que 
s’està treballant en un projecte referent amb la 
caça del senglar i l’aprofitament de la seva carn.

El Servei Local 
d’Ocupació organit-
za un Speed Dating 
professional
Aquest mes de maig, des de el Servei Local d’ocu-
pació, es va realitzar un Speed Dating professional 
a l’aurditori de Llinars del Vallès en el qual van par-
ticipar 34 candidats i 12 empreses de la zona que 
recercàvem candidats, i que també volien conèixer 
aquest sistema de reclutament. 
Aquesta tècnica té el seu origen en 
un sistema de cites ràpides d’ori-
gen americà, que des de fa temps 
s’utilitza per trobar parelles.
Per altra banda, abans d’aquest 
Speed Dating Professional els can-
didats vam realitzar una sèrie de 
tallers de processos de selecció 
de competències: introducció a les 
competències, CV per competèn-
cies, identificació de les compe-
tències, dinàmiques de grup, com 
superar una entrevista de feina per 
competències, test psicotècnics i 
finalment l’Speed Dating.
El Servei Local d’Ocupació es va crear fruit d’un 
conveni entre els ajuntaments de Llinars del Vallès, 
Vilalba Sasserra, Sant Antoni i Sant Pere de Vila-
major per constituir una Borsa de Treball comuna 
per atendre individualment als habitants dels quatre 
municipis que ho sol·licitin, dinamitzar el Club de 
Feina, organitzar tallers formatius i es coordini amb 
els diferents Serveis Socials Municipal per tal de 
detectar possibles casos de risc d’exclusió social.

Concentració de
motos a la plaça de 
l’Hostal de Can Vila
El passat diumenge 17 d’abril es va celebrar l’on-
zè aniversari de Titans Vallès Oriental congregant 
una gran quantitat de motos a la plaça de l’Hostal 

de Can Vila. La festa 
va incloure diversos 
estands, barbacoa i 
l’actuació en directe 
del Rock&Roll dels 
Bombarderos.
Es van agrupar mes 
de 300 motos creant 
un bon ambient, 
fet que fa preveure 
noves edicions al 
nostre municipi. En-
horabona per l’ani-
versari!
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Gran èxit a la festa 
de cloenda d’handbol 
del vallés oriental
El passat dissabte 11 de juny es va celebrar a 
Sant Antoni i a Sant Pere de Vilamajor la Festa de 
Cloenda d’Handbol del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental (CEVO). Hi van participar una gran part 
d’equips que han disputat aquesta competició de 
les comarques del Vallès Oriental, Maresme i Oso-
na, en total uns 700 jugadors. 
Es van habilitar cinc zones de joc entre els munici-
pis de Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vila-
major. Al nostre municipi, foren la pista poliespor-
tiva de davant de l’Ajuntament i la zona esportiva 
de l’escola Torre Roja. Els partits van ser en format 
torneig, i van constar de dues parts d’una durada 
de 12 minuts cadascuna. 
A l’acte de cloenda es van lliurar els trofeus, amb 
l’assistència del Secretari General de l’Esport de 
la Generalitat de Catalunya, el Sr. Gerard Figue-
ras Alba; el president CEVO Il·lm. Sr. Josep Mon-

ràs Galindo; el President Consell Comarcal Vallès 
Oriental Il·lm. Sr. David Ricard Miró; el Conseller 
Àrea Serveis Personals/esports Il·lm. Sr. Marc 
Uriach Cortinas; el President Federació Catalana 
d’Handbol, Sr. Tomàs Moral Garcia, les alcaldes-
ses de Sant Antoni i Sant Pere, Maria Lluïsa Berda-
la i Pamela Isús; i els regidors d’esports Mònica 
Ribalta (Sant Antoni) i Joan Garcia (Sant Pere).
Amb aquesta trobada el Consell Esportiu del Va-
llès Oriental tanca la temporada d’handbol 2015-
2016.

Al Montseny té lloc 
l’auditoria per a la 
renovació de la Car-
ta Europea de Turis-
me Sostenible, per al 
període 2016-2020
Els dies 11 i 12 de maig es va dur a terme la visita 
d’auditoria per a la renovació de la Carta Europea 
del Turisme Sostenible del Montseny (CETS) pel pe-
ríode 2016-2020. L’auditor es va poder reunir amb 
el Grup de Treball, visitar iniciatives del territori que 
es troben incloses en el Programa d’Actuacions així 
com empreses adherides o que properament s’ad-
heriran a la CETS. L’auditoria es va tancar amb una 
reunió final on l’auditor va destacar el bon treba-
ll que s’està realitzant en termes de participació, 
cooperació entre els diferents agents de l’àmbit i 
la solidesa del compromís de les empreses amb la 

Carta. Per a la renovació de la CETS fa falta que 
el Comitè de Verificació de la Federació Europarc 
validi les anotacions de l’auditor.
Com a línies de millora es va indicar també alguns 
aspectes on encara queda camí per recórrer, com 
ara, la necessitat de fer un exercici conjunt que per-
meti concretar millor la tipologia de visitant que es 
vol pel Montseny i la millora de la comunicació, a 
turistes i visitants, sobre els esforços en sostenibilitat 
que s’estan duent a terme en el marc de la CETS.
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El regidor Joan
Garcia assisteix a 
la X Assemblea de 
la Xarxa Local de 
Consum
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor compta a 
l’oficina d’atenció al ciutadà de l’Oficina Munici-
pal de Consum on els veïns poden acudir quan 
han tingut un problema amb alguna empresa que 
els hagi realitzat un mal servei. S’hi pot accedir en 

el mateix horari d’oficina de l’OAC i, a més, bi-
mensualment arriba a la plaça de l’Ajuntament una 
Oficina Mòbil del Consumidor. El servei és gratuït 
i, des de l’Ajuntament es tramita telemàticament la 
problemàtica del consumidor als serveis centrals de 
la Diputació de Barcelona.
Per tal de coordinar els serveis locals de consum, el 
regidor Joan Garcia va assistir a la X Assemblea de 
la Xarxa Local de Consum i XXI trobada de Serveis 
Municipals de Consum. A la trobada, s’ha posat 
de manifest la importància de la transversalitat en 
les polítiques públiques per atendre els consumi-
dors més vulnerables.
La protecció com a consumidors de les persones 
que formen part de col·lectius vulnerables ha estat 
el tema central de la 21a Trobada de Serveis Mu-
nicipals de Consum, que ha tingut lloc a Llinars del 
Vallès i que ha aplegat prop de dos-cents responsa-
bles municipals en l’àmbit del consum de tota la de-
marcació, així com tècnics i membres de col·lectius 
dedicats a la protecció del consumidor.
I recorda, si tens alguna queixa, utilitza el servei 

que oferim des de 
l’Oficina d’Aten-
ció al Ciutadà de 
l’Ajuntament!

L’exposició d’estiu 
de la Mongia ens 
refresca amb els 
“Salts d’aigua
i gorgs dels
Montseny”
Si vols conèixer els indrets més refrescants del 
massís del Montseny, podràs trobar-los reunits en 
l’exposició fotogràfica de la Mongia de Vilama-

jor, oberta dissab-
tes, diumenges 
i festius de 10 a 
14. L’exposició 
es pot veure del 
16 de juliol al 6 
de novembre de 
2016. Es tracta 
d’un recull dels 
salts d’aigua més 
r ep r e s en t a t i u s , 
des del salt de la 
dona d’aigua, els 
diversos gorgs ne-
gres i, fins i tot, el 
salt d’aigua de la 
mina del Samon 
de Sant Pere de 
Vilamajor. No te 
la perdis!

L’ACE Vilamajor 
guanya una meda-
lla d’argent i tres de 
bronze al II Open de 
Taekwondo Ciutat de 
Figueres
Dissabte 11 de juny l’ACE Vilamajor va participar 
al “II Open de Taekwondo Ciutat de Figueres”. 
L’ACE Vilamajor ha enviat vuit competidors a di-
ferents categories i ha obtingut molt bons resultats.
Era un campionat complicat i amb molt nivell dels 
participants, fins i tot hi havien gimnasos vinguts de 
França, i la primera experiència de l’ACE Vilama-
jor amb pesos olímpics. Com sempre, han mostrat 
un gran nivell, i encara que no han pujat al mes 
alt del podi, ens hem emportat un bon grapat de 
medalles. Ara s’estan preparant el campionat in-
fantil de Catalunya del proper dia 19 de juny, a 
Barcelona.
Des de l’ACE Vilamajor, es continua treballant per 
millorar. Els podeu seguir a Facebook o acostar-vos 
al local social Can Vila. Us hi esperen.
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Governació, transports
i sanitat

La responsabilitat 
dels propietaris de 
gossos potencial-
ment perillosos
A Sant Pere de Vilamajor hi ha atorgades 28 lli-
cències per tinença i conducció de gossos poten-
cialment perillosos. Tot i que no consten incidències 
remarcables amb aquests animals, l’any passat es 
van obrir 3 expedients motivats per alguna mala 
pràctica.
I és que ser propietari d’un dòberman, un mastí 
napolità, un pit bull, un rottweiler o un staffordshi-
re, entre d’altres races, comporta un seguit de res-
ponsabilitats pel propietari. D’entrada, cal tenir-ne 
llicència, que s’obté a l’Ajuntament del municipi 
on es viu.
Per obtenir-la, cal ser major d’edat i s’ha d’acredi-
tar la capacitat física i l’aptitud psicològica (certi-
ficat que s’atorga als centres mèdics que fan les 
revisions mèdiques de conducció); s’ha de tenir 
una assegurança de responsabilitat civil pels danys 

que l’animal pugui fer per un import d’almenys 
150.253 euros i no es poden tenir antecedents 
per condemnes o sancions relacionades amb la ti-
nença d’aquests tipus de gossos.
Aquesta llicència l’ha de tenir tant el propietari com 
altres persones que el portin a passejar. Un cop 
al carrer, el gos anirà sempre lligat amb corretja 
o cadena no extensible de menys de 2 metres de 
llargada i portarà morrió. Incomplir aquestes dues 
obligacions pot comportar una multa de 300 a 
2.404 euros.
No disposar de la llicència, es considera una in-
fracció molt greu i es penalitza amb una multa de 
2.405 a 15.025 euros. La normativa també pro-
hibeix que els particulars puguin fer criar aquest 
tipus de races.

S’incrementen els 
actes de vandalis-
me contra els equi-
paments i mobiliari 
urbà a Sant Pere de 
Vilamajor en vacan-
ces escolars
Coincidint amb les vacances escolars, com ja ve 
sent reiteratiu, el municipi ha patit un fort increment 
dels actes vandàlics en els equipaments i mobiliari 
urbà de diversos indrets de Sant Pere de Vilamajor, 
com ara el camp de futbol de Les Faldes, la zona 
esportiva de l’escola Torre Roja, el local social i 
la zona esportiva de Can Ram... Les bretolades 
d’aquests dies han consistit en trencar portes, fines-
tres, lavabos, tanques de protecció, porteries, etc.
Aquests fets no són pas un acte puntual, sinó que 
es venen repetint de forma reiterada quan hi han 
vacances escolars.
Això obliga a l’Ajuntament a dedicar recursos de 
les arques municipals per tal de tornar ha reparar 
tots els desperfectes per evitar el perill que suposen 
els vidres trencats, les fustes esquinçades i quadres 
elèctrics sense protecció. I, alhora, també evita po-
der destinar aquests recursos a la millora d’altres 

espais municipals o altres necessitats municipals. 
Les últimes bretolades van tenir un cost d’uns 8000 
euros, mentre que les d’aquests dies, es calcula 
que tindran un cost d’uns 6000 euros.
Des del Govern Municipal ens agradaria que tots 
féssim una reflexió i que la transmetem als nostres 
joves.
L’Ajuntament reforçarà la vigilància en aquests 
punts i instarà als Mossos d’Esquadra a incremen-
tar les tasques de control. Si tenim en compte l’ona-
da de robatoris que està patint la comarca, és una 
llàstima haver de destinar més recursos i esforços 
per l’actuació 
d’alguns eixele-
brats.
També dema-
nem la col·la-
boració ciuta-
dana per tal 
d’intentar evi-
tar futurs atacs 
vandàlics.
Telèfon de 
la Guàrdia 
M u n i c i p a l : 
605913434
Mossos d’Es-
quadra i coor-
dinació d’emer-
gències: 112

Miquel Pérez
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L’Associació de
Municipis per la
Mobilitat i el
Transport Urbà farà 
una diagnosi de la 
situació a Sant
Antoni i Sant Pere 
de Vilamajor
Sant Pere de Vilamajor s’ha adherit a l’Associació 
de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. 
L’AMTU és una associació de municipis lliurement 
adherits a la mateixa, que té per objecte l’enalti-
ment i la promoció del transport públic urbà de les 
seves ciutats i pobles, i de la mobilitat en general. 

L’AMTU és una associació sense ànim de lucre, ins-
crita al Registre d’organitzacions associatives dels 
ens locals de Catalunya de la Generalitat de Cata-
lunya, i és membre del gran consorci pel transport 
públic d’aquesta regió, l’Autoritat del Transport Me-
tropolità (ATM). Una de les primeres actuacions de 
l’AMTU des de l’adhesió dels dos Vilamajors serà 
realitzar una diagnosi conjunta d’ambdós munici-
pis sobre el transport urbà. 

Entrevista amb: 
Orlando Zea Domene

Enginyer de 57 anys, ha estat 30 treballant en el 
seu àmbit a la industria, des de que va acabar el 
servei militar i la carrera. Però ha sigut ara quan a 
descobert la seva vocació al desenvolupar tasques 
al servei de les persones, més concretament al servei 
de la gent del seu poble.
És el segon cop que treballa com a vigilant de Sant 
Pere de Vilamajor, en la seva anterior etapa va ser 
quan va fer la gran troballa per l’estimació per la 
seva feina i ara un cop més pot tornar-la a desenvo-
lupar gràcies a un nou Pla d’Ocupació que només 
tindrà una durada de 6 mesos.

Com és la teva feina com a vigilant?
“La meva gran il.lusió seria poder-me dedicar al 
servei dels ciutadants fins a la jubilació ja que 
mai havia gaudit tant de la meva feina, com en 
aquestes dues etapes. La primera amb els 5 anys 
que vaig estar com a vigilant des de 2007 fins 
que es va acabar. I ara que m’heu tornat ha aga-
far dins d’aquest pla d’ocupació”.

Quins canvis creus que calen?
L’únic canvi que puc dir que faria dins la meva 
feina seria el fet de doblar els serveis, ja que ser 
vigilant nocturn en solitari, de vegades pot tenir 
les seves limitacions alhora de posar-se davant 
de segons quines situacions, però entenc que a 
nivell pressupuestari hi ha moltes coses que també 
són prioritaries i tot és qüestió de destinar bé els 
diners.

Amb els companys tant del grup de vigilants com 
els de l’ajuntament no faria cap canvi, ja que el 
tracte amb tots ells és molt directe i agradable. 
Estic molt content de poder tornar a servir i ajudar 
a la gent del meu poble.
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Urbanisme i territori
El nou servei de re-
collida porta a porta 
de les restes vegetals 
disposa d’un nou
telèfon gratuït

Per utilitzar el 
servei gratuït 
de recollida 
de poda por-
ta a porta del 
municipi de 
Sant Pere de 
Vilamajor és 
necessari que 

truqui al telèfon 937 510 092 o bé que truqui al 
nou telèfon gratuït habilitat per l’Ajuntament: 900 
10 33 90
És necessari trucar durant la setmana anterior al 
servei (des de dimecres a les 8.00 fins dilluns a les 
15.00). L’horari d’atenció al ciutadà és de 08.00 
a 15.00. En cas de trucar fora de l’horari és pos-
sible deixar les seves dades en un contestador i 
l’empresa es posarà en contacte amb vostè tant 
aviat com sigui possible.
L’empresa encarregada del servei registrarà la 
seva trucada i l’apuntarà en el llistat previst pel 
servei gratuït del proper dimarts.
El servei es realitza tots els dimarts a partir de les 
6h, per la qual cosa es recomana treure la fracció 
vegetal la nit de dilluns.
És obligatori treure les restes vegetals i de poda 
dins d’una bossa biodegradable que facilita l’ajun-
tament. En cap cas es poden treure lligades amb 
cordills ni amuntegades al carrer.

Joan Bruguera

La brigada municipal 
avança en les
tasques de desbros-
sament de les vies 
urbanes i zones
verdes del municipi
Després de les darreres pluges de la primavera, la 
brigada municipal ha realitzat tasques de neteja i 
desbrossament de les voreres de les vies urbanes 
i així com de les zones verdes i d’equipaments en 
els diversos barris del municipi. Aquestes tasques 
periòdiques de manteniment es realitzen durant els 
mesos d’abril, maig i juny quan les herbes creixen 
per arreu.
Eliminació dels herbicides. En el tractament de la 
vegetació de les voreres i zones verdes municipals, 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha eliminat 
l’aplicació d’herbicides. El control d’aquesta vege-
tació es fa, des de fa mesos, amb mitjans mecànics 
i allà on és possible, com a les zones verdes, amb 
la pastura de ramats d’ovelles i cabres.

La brigada municipal 
fa diverses millores 
en el mobiliari urbà 
del municipi
La brigada municipal, a més de la neteja de vies 
públiques i zones verdes, també fa actuacions de 
neteja i restauració d’alguns elements del mobiliari 
urbà. Aquestes darreres setmanes han actuat, per 
exemple, en la zona verda del carrer Lleida del ba-
rri de Can Vila on han estat netejant les taules de 
ping pong (en la imatge podeu veure l’abans i el 
després).

16
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Mesures d’autoprotec-
ció per evitar danys 
del porc senglar en 
l’entorn urbà
Vista la proliferació del porc senglar en l’entorn 
urbà i la perillositat que això comporta, es vol cons-
cienciar bé a la ciutadania mitjançant uns consells 
que el Cos d’Agents Rurals ens faciliten:

- No donar mai de menjar als senglars, ja 
que amb aquest fet es modifica la seva con-
ducta i acaben perdent la por a les perso-

nes, amb el risc que suposa al ser animals 
salvatges que tenen reaccions imprevisibles.

- Llençar la brossa dins de contenidors. El men-
jar dels animals domèstics ha de quedar fora 

de l’abast dels senglars.

- La tipologia de la vegetació dels parterres i es-
pais verds determina la presència de senglars. 
Evitar aquells aliments més comuns en la seva 
alimentació com les plantes bulboses o reduir 
la freqüència del reg i canviar a xerojardineria 
redueix la presència d’aquests animals. 

- El desbrossament de l’estrat arbustiu i la reduc-
ció de la densitat arbòria en les zones urbanes 
i periurbanes evita l’efecte refugi i dificulta l’ac-
cés dels exemplars salvatges.

- La instal·lació de tanques ben ancorades al terra 
i mantingudes periòdicament o la instal·lació de 
passos canadencs evita l’accés dels senglars en 
aquells espais més sensibles.

- La col·locació de filats elèctrics també és una 
eina efectiva per a la protecció de certs espais.

Per a qualsevol dubte o aclariment, contacteu amb 
els agents rurals de la comarca o bé truqueu al
935 617 000.

L’Ajuntament no ac-
cepta la proposta de 
modifi cació a l’alça 
de les tarifes d’aigua 
que va presentar la 
companyia Aigües de 
Catalunya
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor vol evitar 
que el rebut del servei municipal d’aigua potable 
que gestiona l’empresa Aigües de Catalunya pugi 
de preu. Per aquest motiu, el Ple Municipal, en 
sessió del dia 18 de febrer de 2016, ha apro-
vat suspendre la revisió a l’alça de tarifes d’aigua 
incoat per C.G D’AIGÜES DE CATALUNYA, S.A. 
per al servei d’abastament d’aigua potable que ha 
proposat la companyia.
El Govern Municipal té la ferma convicció de 
vetllar pels interessos dels veïns, especialment en 
aquests moments econòmicament difícils per a mol-
tes famílies del municipi. Per això, l’Ajuntament ha 
traslladat la resolució municipal a la Comissió de 
Preus de Catalunya de qui depèn l’aprovació defi-
nitiva de les tarifes.
El dia 20 de maig de 2016, la C.G D’AIGÜES 
DE CATALUNYA, S.A. ha tornat a presentar un nou 
estudi de tarifes, com a pas previ a la seva tramita-
ció davant de la Comissió de Preus de Catalunya.
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, en la ses-
sió del Ple del dia 16 de juny de 2016 ha infor-
mat desfavorablement i no ha admès la revisió de 
tarifes pretesa. I també s’invita a l’empresa C.G 
D’AIGÜES DE CATALUNYA, S.A. al compliment 
del contracte pel que fa al desenvolupament del 
Pla Director i Millores, com a mesura per facilitar 
l’equilibri econòmic i financer del servei.

Cal anar alerta amb 
les cendres mal apa-
gades, ja que poden 
causar incendis
Des de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor es 
fa una crida als veïns perquè tinguin la màxima 
precaució quan llencin les restes de les llars de 
foc al contenidor. Cal assegurar-se que estan ben 
apagades, ja que si no és així, poden iniciar un 
procés de combustió que pot durar hores però cul-
minar en l’incendi del contenidor amb el perill que 
això comporta. Recordem que cal deixar-les repo-
sar tres dies abans de llençar-les, i assegurar-se 
després que ja no fan caliu i que, per tant, no 
cremen en somort.
El consistori fa aquest avís després de l’incident 
que s’ha produït en alguna ocasió al municipi, 
amb la crema d’uns contenidors per culpa d’unes 
cendres mal apagades. Un fet, però, que no ha 
tingut més conseqüències.

Vista la prolifer
urbà i la perillos
cienciar bé a la
que el Cos d’Ag

- No do
que amb
ducta i a

nes, amb
salvatges 

- Llençar la
jar dels an
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Enllumenat públic de 
les Pungoles
Els nostres tècnics municipals han detectat deficièn-
cies greus en el funcionament de l’enllumenat pú-
blic de Les Pungoles, la qual cosa ens ha obligat 
a comunicar a l’Entitat Urbanística de Conservació 
de Les Pungoles perquè de manera immediata re-
solgui aquests defectes per garantir la seguretat.
Aquestes actuacions, que ha d’executar l’Entitat Ur-

banística de Conservació de Les Pungoles, poden 
comportar talls en el funcionament de l’enllumenat 
públic del sector  fins que puguem verificar el co-
rrecte funcionament de les instal·lacions.
L’Ajuntament prendrà les mesures que siguin ne-
cessàries perquè el restabliment del servei torni a 
la normalitat en el menor temps possible.
Per tot això, us demanem disculpes per les incidèn-
cies que es puguin produir en aquest servei, que no 
pot funcionar posant en risc la seguretat.

Ja està disponible al 
web municipal el
Catàleg de Camins 
de Sant Pere de
Vilamajor
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el Catàleg de 
Camins de Sant Pere de Vilamajor que ha elabo-
rat la Diputació de Barcelona. Aquest catàleg es 

posarà en exposició pública a la ciuta-
dania i es podrà consultar en format pa-
per a les Oficines Municipals. Per tal de 
facilitar la seva consulta també es posa 
en format PDF al web municipal perquè 
es pugui consultar via internet.
Gràcies a aquesta eina, es permetrà a 
les Administracions Públiques millorar 
i optimitzar organització i previsió de 
manteniment de les vies de comunicació 
del municipi.
En total s’han inventariat 82 camins amb 
una longitud total de 117’3 quilòmetres. 

La llargada dels camins varia dels 80m que fa el 
camí de la Torre de Can Vidal (camí núm. 68) fins 
els més de 
5Km que fa 
el camí del 
Corral (camí 
núm. 43).

Ja podeu seguir el
recorregut diari de 
la escombradora
municipal
EL’objectiu del govern municipal és millorar dia a 
dia els serveis que des de l’Ajuntament es presten 
als veïns de Sant Pere de Vilamajor. Però alhora, 
també es vol fer un esforç per millorar la informa-
ció al ciutadà de com i a on es treballa en cada 
moment. Seguint aquesta línia, i tal com el regidor 
de barris, Joan Garcia, va anunciar el el passat Ple 
municipal, s’ha obert un nou apartat al web muni-
cipal on de forma periòdica es penjaran els mapes 
del recorregut de l’escombradora municipal per sa-
ber per quins carrers ha passat cada dia. Aquests 
mapes els proporciona el GPS que té instal·lat la 
mateixa escombradora. Les dades s’actualitzaran 
setmanalment. Ja podeu seguir el recorregut diari 
de la escombradora municipal, només heu de cli-
car l’enllaç que hi ha a la web.
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Comença la redacció 
del Pla Especial de 
Masies, cases rurals 
i altres construccions 
en sòl no urbanitza-
ble de Sant Pere de 
Vilamajor
El passat mes de març, al local municipal La Fàbri-
ca es va realitzar una jornada de presentació dels 
treballs del Pla Especial de Masies, cases rurals i 
altres construccions en sòl no urbanitzable. La pre-
sentació va anar a càrrec de l’alcaldessa Pamela 
Isús, dels tècnics de la Diputació: Eulàlia Mara i 
Anna Garcia i de l’equip redactor: Albert Clusella 
i Laia Doñate (arquitectes), Virgínia Cepero (histo-
riadora) i Joan Cases i Guillem Boix (ambientòlegs 
dels Assessors Ambientals de Catalunya).
L’acte fou un èxit d’assistència i més d’un centenar 
de propietaris van acudir a la presentació. Durant 
l’acte es va ser explicar què consisteix el catàleg, es 
va fer una presentació de l’equip de treball i es va 
demanar la col·laboració dels propietaris amb les 

aportacions que poden fer. En aquest enllaç podreu 
tenir accés a la presentació que es va fer durant la 
presentació: http://download.arquitectesassociats.
com/PEMSPV/160317_PresentacioPEM.pdf
Per a més informació (actes, documentació, mapa 
interactiu, fitxes...) sobre el Pla Especial podeu 
consultar el web de l’equip redactor: http://arqui-
tectesassociats.com/pemspv/

L’Ajuntament fa
millores a les zones 
verdes de Vallserena
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha realit-
zat diverses tasques de millora a la zona verda de 
l’avinguda de Vallserena amb el carrer del Bruc. 
Concretament, s’han fet tasques de jardineria a la 
zona del parc infantil i s’han arranjat 3 bancs. Tam-
bé s’ha actuat a la zona de la pista poliesportiva 
del carrer del Faig de Vallserena, amb l’arranja-
ment de la zona perimetral i de les cistelles de 
bàsquet i també s’han instal·lat quatre bancs nous. 
Amb aquestes millores, el Govern Municipal con-
tinua amb la tasca de millora dels espais urbans 
del municipi.

Conclou un projecte 
pilot per al disseny 
col·lectiu d’una es-
tratègia de prevenció 
i extinció d’incendis 
forestals
Conclou un projecte pilot per al disseny col·lectiu 
d’una estratègia de prevenció i extinció d’incendis 
forestals. En una segona fase del projecte, els munici-
pis emprendran accions per crear paisatges i comu-
nitats més adaptats i resistents als incendis.
El projecte Ecologia Política dels Incendis Forestals, 
coordinat des de la Universitat Humboldt de Berlín, 
ha tingut com a objectius crear una plataforma de tre-
ball cooperatiu en matèria d’incendis forestals, con-
sensuar una estratègia de prevenció i extinció que 
incorpori els valors socials del paisatge, i acordar 
les mesures prioritàries a emprendre conjuntament.
A partir d’un treball conjunt entre administracions i 
entitats que treballen en incendis forestals i gestió i 
conservació del territori, es van elaborar uns panells 
amb els valors paisatgístics de cinc polígons de con-
tenció d’incendis situats als municipis de Sant Pere 
de Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera, Fogars de 
Montclús i Montseny. Es va convidar a la ciutadania 
a visitar una exposició amb els panells i a fer un exer-
cici de valoració dels polígons. La primera jornada 
de participació va ser a Sant Esteve de Palautordera 
els dies 23 i 24 d’abril, i la segona a Montseny el 
dia 4 de maig. Un total de 70 persones hi van par-

ticipar procedents tant dels municipis en qüestió com 
d’altres localitats. El polígon més ben valorat va ser 
el 5 (Montseny), seguit pel 3 (Sant Marçal), l’1 (Sant 
Elies), el 4 (Sot de l’Infern), i el 2 (Bascona).
A partir dels resultats de la valoració, els Bombers 
van elaborar una proposta d’estratègia, que a la 
pràctica es tradueix a realitzar dues franges de 
baixa càrrega de combustible: una entre els po-
lígons 1 i 5 i l’altra al llarg del fons de vall del 
polígon 5. Suposant que hi hagués un incendi de 
ponent a la zona, aquestes actuacions permetrien 
que els Bombers el poguessin confi nar en una super-
fície relativament reduïda, evitant que es cremés tot 
el polígon 5 i minimitzant així la pèrdua de valors 

sobre el paisatge.
La proposta d’estratè-
gia es va consensuar a 
la reunió fi nal del pro-
jecte, celebrada el pas-
sat 13 de maig a Sant 
Esteve de Palautordera, 

on van assistir representants de les administracions 
implicades en prevenció i extinció d’incendis i con-
servació del territori, representats de les associacions 
de propietaris i ADF, i alcaldes i regidors dels muni-
cipis. En una segona fase del projecte, els municipis 
implicats emprendran accions per crear paisatges 
i comunitats més adaptats i resistents als incendis. 
Això inclou la projectació i possible execució de les 
franges, l’organització de xerrades de prevenció i 
autoprotecció a veïns d’habitatges vulnerables, i la 
possibilitat d’engegar projectes de comercialització 
de biomassa local que faci viable el manteniment 
de les franges.
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El Consell Escolar
Municipal de Sant 
Pere de Vilamajor es 
reuneix per primera 
vegada
El passat 3 de maig, el Consell Escolar Municipal 
es va reunir per primera vegada, principalment per 
tractar del seu sistema de funcionament. A proposta 
de la regidoria d’educació es va simplifi car els punts 
referents a l’elecció dels representats de cadascun 
dels sectors. Per garantir la seva funcionalitat.
El Consell Escolar Municipal és un organisme format 
pel sector educatiu del municipi. Està composat pels 
representants dels mestres i professors de les escoles 

del municipi, Bressol El Pit Roig, Torre Roja i l’Insti-
tut Vilamajor, dels pares i mares dels alumnes, del 
personal d’administració i serveis dels centres, de 
l’alumnat, de l’Ajuntament i dels grups municipals.
Estan representades totes les veus del municipi que 
tenen cabuda i així veu dins de l’àmbit educatiu.
A la segona convocatòria celebrada, el 7 de juny, 
el Consell va aprovar per unanimitat totes les mo-
difi cacions del seu reglament i va quedar vigent el 
defi nitiu. 
Per altra banda, també es van acordar els festius 
escolars, pel proper curs, seran els següents: 

30 d’octubre de 2016, 
27 de febrer de 2017 
24 d’abril de 2017. 

A més, per l’escola Torre Roja i per l’INS Vilamajor 
també serà festiu el 9 de desembre de 2016.

La regidora Raquel
Salcedo assisteix a 
la presentació del 
programa
ESCOLANOVA21
La regidora d’educació de Sant Pere de Vilama-
jor, Raquel Salcedo, com a membre d’educació 
de l’Assemblea Catalana de Municipis (ACM) va 
assistir, juntament amb altres regidors, en una re-
unió informativa d’Escolanova21 on el president 
del Centre Unesco de Catalunya, Eduard Vallory, 
va presentar el seu projecte sobre un nou model 
educatiu.

Què proposa Es-
colanove21?
El programa es-
colanova21 es 
proposa catalit-
zar les iniciatives 
de canvi educa-
tiu existents, de 

la mà de les escoles que han estat liderant proces-
sos de canvi disruptiu i d’innovació, i fer-les confluir 
amb la recerca sobre aprenentatge i amb el treball 
dels organismes internacionals. El treball conjunt 
durant els tres anys de durada del programa ha de 
generar un ecosistema educatiu avançat que creixi 
i ajudi el conjunt del sistema a canviar, millorant-ne 
la fonamentació i el treball, de manera que contri-
bueixi a l’onada de canvi educatiu que es dóna a 
la nostra societat i a molts indrets del món.

Festa de graduació 
de l’alumnat de 4t 
d’ESO de l’Institut
Vilamajor
El passat divendres 10 de juny a les 20:30h, va 
tenir lloc la festa de graduació de l’alumnat de 4t 
d’ESO de l’Institut Vilamajor. Durant l’acte es van 
lliurar les orles, obsequis... i es va gaudir d’altres 
sorpreses que havien preparat els alumnes. La festa 
finalitzà amb un sopar pica-pica.
Enhorabona!
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Alumnes de l’institut 
Vilamajor analitzen 
la situació dels drets
humans al món
Es tracta d’una pràctica interdisciplinària que ha 
treballat els drets humans, la seva vigència i la 
seva vulneració arreu del món. Hi han intervingut 
els prop de 180 alumnes de segon i quart d’ESO 
que, dividits en grups de quatre, han treballat a 
partir de la Declaració Universal dels Drets Humans 
i han buscat tres països de diferents continents on 
es vulneressin. Fent servir en tot moment la llengua 
anglesa, havien de fer una descripció del dret, el 
país on es vulnera i aportar documentació que ho 
demostrés. El resultat d’aquesta primera fase es va 
exposar en forma de mural al centre i en un mapa-
mundi on, amb gomets, es marcaven els països on 
s’havia vulnerat algun d’aquests drets fonamentals. 
“Hi havia gomets a gairebé tots els països, inclosa 
Espanya”, explica Segarra.
En una segona fase, cada grup es fixava en un dret 
fonamental i una vulneració concreta, diferent de 
la que havia treballat en la primera fase. S’havia 
de posar en contacte amb una ONG, que no fos 
espanyola, per buscar informació i processar-la. El 
contacte amb l’ONG es feia via correu electrònic i, 
un cop rebuda la informació, cada grup havia de 
publicar les bondats de projecte escollit i elaborar 
un vídeo amb el material recollit en què es reflectís 

el dret vulnerat, el país i el treball que fa l’ONG 
escollida. 
Entre tots els vídeos, es van escollir cinc finalistes 
que es van posar a votació a totes les aules de 
l’institut. El projecte més votat ha estat l’escollit 
per rebre els recursos d’una campanya solidària 
en què ha participat tota la comunitat educativa 
de l’institut: famílies, alumnes i professors. Es tracta 
d’una campanya de recollida d’un euro en la qual 
s’ha convidat les famílies dels 400 alumnes del 
centre i els prop de 40 professors i en què també 
s’han implicat les regidories d’Ensenyament dels 
dos ajuntaments, que s’han compromès a aportar 
la mateixa quantitat recollida a l’institut.
Els diners es destinaran als projectes d’Intermon 
Oxfam a Austràlia, que va ser el projecte que va 
tenir més suport en el procés de votació de tot 
l’alumnat. Les autores són Anna Monrabà i Ya Xue 
Garcia, alumnes de segon d’ESO, i Mercè Gil i 
Giulia Ramírez, de quart d’ESO.

Regidors d’educació 
de la província deba-
ten en el XXIII Fòrum 
Local d’Educació
Raquel Salcedo, en representació de Sant Pere de 
Vilamajor, i altres regidors d’educació de la provín-
cia van debatre en el XXIII Fòrum Local d’Educació 
sobre els diferents canvis en el sector educatiu, on 
els ajuts de la Generalitat minven i les despeses 
les acaben assumint els Ajuntaments. També es va 
tractar de la davallada en els últims anys en la 
demografia del Vallès Oriental, fet que preveu una 
possible reducció de les línies de P3 de la zona. 
Actuà com a moderador Josep Bargalló.

Sant Pere de Vila-
major participa en la 
campanya de neteja 
de la riera
Els dies 6 i 7 de maig de 
2016 es va realitzar a tot 
Europa les jornades “Let’s 
Clean Up Europe!” i Sant 
Pere de Vilamajor s’hi va ad-
herir amb dues jornades de neteja del tram urbà 
de la riera de Vilamajor. El dia 6 van participar 
els alumnes de l’Institut netejant el tram de la riera 
més proper al centre educatiu i els alumnes, equi-
pats amb guants i bosses de reciclatge, van poder 
recollir la brossa que hi havia en aquell tram. L’en-
demà dia 7 estava prevista una jornada oberta a 
tothom per netejar el tram urbà de sota el pont de 
la riera de l’avinguda de Sant Nonet. Malgrat que 
la pluja va deslluir l’acte, els voluntaris que van 
venir igualment van recollir dues bosses plenes de 
plàstics i brossa diversa. Segons la regidora d’edu-
cació, Raquel Salcedo, la valoració ha estat molt 
positiva i no es descartar tornar-hi a participar en 
noves edicions i, fins i tot, organitzar noves jorna-
des d’aquest estil des del mateix ajuntament.
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Sant Pere de Vilamajor 
participa a la xerrada 
Informativa Centre de 
Noves Oportunitats 
dins el marc de
Garantia Juvenil
La regidora d’educació de Sant Pere de Vilama-
jor, Raquel Salcedo, va participar a la sessió in-

formativa per a tècnics de 
Serveis Municipals d’Ocu-
pació, Serveis Socials, 
professorat de secundaria i 
referents de joventut sobre 
la propera implementació 
del programa Centre de 
Noves Oportunitats dins el 
marc de Garantia Juvenil.
Es tracta de una iniciativa 
innovadora que ha iniciat 

el Servei d’Ocupació de Catalunya juntament amb 
el Fons Social Europeu per tal de facilitar un men-
toratge a joves entre 16 i 24 anys  amb o sense 
ESO, on es treballen les competències, l’autoes-
tima i l’empoderament dels joves en situació de 
vulnerabilitat amb dinàmiques de coaching i amb 
un acompanyament/orientació individualitzat.
També es va informar que per ajudar en els des-
plaçaments dels joves, el cost del transport anirà 
inclòs en la formació.
L’objectiu del programa és el retorn al sistema edu-
catiu i es desenvoluparà a Sax Sala – Centre de 
Formació i Ocupació del Baix Montseny entre juliol 
de 2016  fins al 31 de desembre de 2017.

Sant Pere de Vilama-
jor participa en les 
jornades de Segrega-
ció educativa i des-
igualtat als municipis
La regidora d’educació Raquel Salcedo va participar 
el passat 20 de juny a les Jornades sobre Municipis 
que anualment realitza i promou la Fundació Ernest 

Lluch amb voluntat d’oferir un 
marc de refl exió sobre els pro-
blemes que afecten a l’àmbit 
local i les relacions que s’es-
tableixen entre l’administra-
ció local i la ciutadania. En 
acabat, es va realitzar una 
taula rodona d’alcaldes i al-
caldesses sobre el tema de la 

jornada, amb la participació de l’alcaldessa de Vic 
(Sra. Anna Erra) i dels alcaldes de Mataró (Sr. David 
Bote), Granollers (Sr. Josep Mayoral) i de Sant Feliu 
de Llobregat (Sr. Jordi San José).

Els regidors i regidores 
de comunicació i cultu-
ra del Baix Montseny 
creen una plataforma 
de treball conjunt
Els ajuntaments del Baix Montseny han decidit crear 
una plataforma de treball estable per compartir i 
construir propostes conjuntes en l’àmbit cultural. Així 
ho van constatar els 14 regidors i regidores de cultu-
ra que es van reunir aquest dimarts a la Rectoria Vella 
de Sant Celoni.
Durant la trobada es va plantejar la necessitat de 
conèixer i difondre les festes, fi res i actes culturals 
singulars de cada municipi, l’oportunitat de compartir 
material logístic de festes de cara a reduir despeses 
i la voluntat de promoure projectes culturals de co-
marca.
Entre les primeres actuacions acordades hi ha la 
creació de la marca Cultura Baix Montseny i alguns 
elements de promoció de totes les festes majors de la 
comarca programades de juny a octubre. En prope-
res reunions s’avançarà en la programació d’activi-
tats compartides entre les diferents escoles de música, 
l’Orquestra Baix Montseny o el suport a l’estudi, re-
cerca i divulgació de la comarca del Baix Montseny.

L’ajuntament ofereix 
beques de material
escolar
La Junta de Govern del passat 30 de maig de 
2016 va aprovar la convocatòria per a la conces-
sió d’ajuts de material, llibres, transport escolar i 
logopèdia per al curs escolar 2016-2017, en el 
marc de les bases reguladores per a la concessió 
d’ajuts de material, llibres i transport escolar per al 
curs 2016-2017.  En poden ser beneficiaris tots 
alumnes empadronats a Sant Pere de Vilamajor ma-
triculats en centres d’educació infantil i primària, 
que es trobin en una especial situació familiar amb 
necessitats socials i/o econòmiques.
El termini de presentació de les sol·licituds va fi-
nalitzar el passat 23 de juny de 2016 i ho van 
sol·licitar 65 famílies.
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En el Pit Roig L’INFANT és el  PROTAGO-
NISTA del seu procés evolutiu i d’aprenen-
tatge. Va avançant d’acord amb les se-
ves necessitats i interessos sota la mirada 
d’un adult que l’ACOMPANYA en aquest
procés. 
Mitjançant el dia a dia, a través de la 
QUOTIDIANITAT, tot donant espai i temps 
a les petites coses, l’infant va fent el seu pro-
pi recorregut. RESPECTANT EL SEU RITME 
permetem que vagi adquirint una AUTO-
NOMIA que li dóna seguretat i ganes per 
seguir superant nous reptes. Els aprenen-
tatges són molt més signifi catius d’aquesta 
manera.
I la metodologia que fem servir és el joc. 
Però no us joc dirigit, sinó el joc que els sor-
geix amb les propostes que fem. El joc és 
tan important per al desenvolupament òp-
tim de l’infant que l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Drets Humans l’ha 
reconegut com un dret de tots els infants.
És la forma innata que té l’infant per desco-
brir i entendre el món. Per això centrem tota 
l’atenció en oferir diversitat de materials i en 
l’organització d’espais per fomentar un joc 
ric que estimuli la CREATIVITAT.
(El joc) afavoreix el desenvolupament de 
la personalitat de l’infant. És el llenguatge 
principal del nen; a partir del joc es comu-
nicarà amb el món, segons les seves expe-
riències i necessitats.
Enriqueix la imaginació i 
la creativitat de l’infant. 
A través d’ell s’enfron-
ten amb el seu passat i 
pressent i es preparen 
pel futur. Els estimula els 
sentits.
A més, intentem treure el 
màxim profi t del nostre 
entorn natural, que és tot 
un privilegi; la NATURA 
que ens envolta és el mi-
llor recurs que podríem 

donar a un infant, i per això en traiem molt 
partit fent sortides, passejades i observant 
tot allò que ens va indicant el pas del temps. 
Tenim un hort que a poc a poc va creixent, 
sobretot en època de primavera i estiu, i 
demanem molta corabol·lació a les famílies 
amb tot el que treballem.  
La COMUNICACIÓ és bàsica i essencial, 
i perquè sigui fl uida tenim diferents canals 
com ara les estones en el sofà, els dia-
ris, les documentacions... En teniu alguns
exemples 
La PARTICIPACIÓ dels adults en el nostre 
dia a dia és fonamental per aconseguir 
aquest ambient càlid i FAMILIAR que es res-
pira a l’escola. Compartir el vostre tresor 
més preuat és prou important com per fer 
del nostre projecte una ESCOLA OBERTA i 
INCLUSIVA on tots sou benvinguts. 

El Pit Roig
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L’Escola Torre Roja és una escola pública 
depenent del Departament d’Ensenyament.
És un centre obert a tot tipus d’alumnes amb 
edat i capacitat per rebre Educació Infantil 
i Primària, sense discriminació per raó de 
sexe, raça, classe social, nacionalitat i/o 
creença i, a la vegada, es compromet a 
potenciar també aquesta mateixa actitud 
entre els/les alumnes.    

Trets diferencials
Assemblea: És la reunió setmanal de TOTS 
els/les alumnes i mestres de l’escola.
Escola sense parets: Tot i ser una escola de 
dues línies, els cursos disposen d’un espai 
en comú per a compartir activitats. 
Tutories compartides: Els/les alumnes d’un 
mateix curs, comparteixen espai i tutors res-
ponsables, que faciliten la coordinació i el 
treball en equip. Alhora, es disposa d’es-
pais diferenciats, per a facilitar els grups 
reduïts.
Anglès a partir de P3: Introduïm la llengua 
estrangera a P3, ja que les edats primeren-
ques afavoreixen una millor absorció de l’ 
idioma.
Coneixement del Medi Natural i Social en Anglès: 
a partir de P5 i fi ns a 4t. S’introdueixen els 
conceptes en aquesta llengua i es comple-
menten amb l’experimentació en català.
Self Access: Els alumnes de 4t, 5è i 6è, 
treballen l’aprenentatge de l’anglès per pa-
relles d’un mateix nivell, que funcionen de 
manera autònoma seguint un complet pro-
grama d’activitats.
Secció: A partir de P3 i fi ns a 6è, està orga-
nitzada en grups fl exibles, d’edat i nivell. És 
una sistematització de les àrees instrumen-
tals de llengua i matemàtiques.
Educació Artística: Els tallers de Plàstica 

engloben diferents aspectes de l’Educació 
Artística i també en aquesta organització 
apliquem la barreja d’alumnes de diferents 
edats dins del cicle i també intercicles. Al-
hora, des del curs 2006-07, hem introduït 
un nou projecte que consisteix a treballar la 
plàstica en anglès.
Música: Ens agrada començar a treballar, 
entrar a les aules, sortir al pati... al so de 
la música. Cada any, es tria un tema a tre-
ballar. Així, a més de marcar l’inici i el fi nal 
de les classes, aprenem nous continguts de 
cultura general.
Megafonia: Els/les alumnes de 6è són els 
encarregats de la megafonia de l’escola:  
així, cada dia es diu el Bon dia a tothom, 
la temperatura interior i exterior, la música 
que s’està escoltant aquella setmana i tam-
bé es feliciten els aniversaris.
Escacs: Introduïm els Escacs a 1r. És un dels 
jocs més complets i que ajuda al desenvolu-
pament maduratiu i intel·lectual dels infants.
Activitats: L’escola organitza o participa 
en un reguitzell d’activitats que vénen a 
complementar i enriquir les diferents àrees: 
Concert de Nadal, Fira de Sta Llúcia, Pasto-
rets, Setmana Cultural, Projecte Euromania, 
Trobada “Viu el Parc”, Cantània, Trobada 
dansaire “Fem Dansa”, Concurs de Poesia, 
Sant Jordi, Certamen de lectura en veu alta, 
Olimpíades i Festa de Fi de Curs.
Recursos TIC: Hem fet una aposta per les 
noves tecnologies. Totes les aules dispo-
sen de pissarres digitals i/o TV, projectors 
i ordinadors. Volem que els/les nostres 
alumnes es familiaritzin amb aquests recur-
sos i aprenguin a utilitzar-los correctament, 
traient-ne el màxim de profi t.

Escola Torre Roja
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L’Institut Vilamajor és un centre públic d’Edu-
cació Secundària que dóna servei als muni-
cipis de Sant Pere i Sant Antoni de Vilama-
jor. Oferta ensenyaments d’ESO i Batxillerat 
(Humanístic i Social, Tecnològic i Cientí-
fi c). Va iniciar el seu funcionament el curs 
2006/2007. Actualment ocupa un edifi ci 
plenament equipat i amb unes instal·lacions 
integrals per a facilitar un ensenyament de 
qualitat amb els serveis necessaris.

Proposta educativa
La proposta educativa es basa en l’educa-
ció integral, fonamentada en la col·labora-
ció de tota la comunitat educativa i arre-
lada a l’entorn. La cultura de l’esforç i del 
treball, l’atenció educativa de la diversitat, 
l’orientació a l’alumnat i les famílies i l’or-
ganització del centre són elements bàsics 
per arribar als objectius contemplats en el 
Projecte Educatiu del Centre. 

L’institut Vilamajor prio-
ritza la tasca informati-
va i comunicativa amb 
les famílies (web i twit-
ter ) i això ho fa treba-
llant les noves tecnolo-
gies com a instruments 
no només didàctics 
sinó, també, per millo-
rar la comunicació en-
tre la comunitat educa-
tiva. Un altre aspecte 

destacable és l’esforç per tal de treballar 
els idiomes (anglès, francès i alemany) afa-
vorint la possibilitat d’impartir algunes ma-
tèries en llengua anglesa.
El PEC (Projecte Educatiu de Centre) plan-
teja els objectius pedagògics a assolir, per 
realitzar-los és imprescindible un bon equip 
docent, l’institut compta amb un claustre de 
professors i professores amb una qualitat 
professional i personal que facilita l’assoli-
ment dels objectius des de l’equitat, el res-
pecte i el tractament a la diversitat així com 
l’excel·lència acadèmica.

Equipaments: Tallers de Tecnologia, La-
boratoris de Física, Química i Biologia, Au-
les específi ques de Música i Visual i Plàsti-
ca, Biblioteca i aula d’informàtica, Gimnàs 
amb escenari i pista poliesportiva, Cantina 
(en projecte), Servei de transport escolar 
gestiona pel Consell Comarcal.

INS Vilamajor
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Tracta’m bé, una 
campanya per a la 
prevenció dels
maltractaments a 
les persones grans
Dimecres 1 de juny 
de 2016, es va fer la 
presentació al Consell 
Comarcal de la cam-
panya Tracta’m bé, que 
vol promoure els bons 
tractes a les persones 
grans. Aquesta s’em-
marca en un projecte 
més ampli de prevenció als maltractaments a la 
gent gran impulsada pel Consell Comarcal amb el 
suport de la Diputació de BCN i els Ajuntaments 
de Sant Celoni, Llinars del Vallès, Santa Maria de 
Palautordera, Sant Antoni de Vilamajor, Cànoves i 
Samalús, Vallgorguina, Sant Esteve de Palautorde-
ra, Gualba, Vilalba Sasserra, Campins, Fogars de 
Montclús, Montseny i St. Pere de Vilamajor.
La campanya Tracta’m bé té els seus orígens al 
Consell Comarcal del Solsonès, amb qui el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental ha signat un conveni 
per fer ús de materials i actuacions per implementar 
la campanya al Vallès Oriental. La campanya con-

templa diferents actuacions que es faran progres-
sivament als municipis participants, concretament 
aquesta va ser l’actuació “Situacions amb tracte”. 
S’han difós amb l’inici d’aquesta actuació de la 
campanya, pòsters i postals de persones grans de 
diverses poblacions de la campanya per tal de sen-
sibilitzar vers el bon tracte. Aquestes s’han publicat 
a les xarxes socials, equipaments i mitjans de co-
municació que col·laboren amb la campanya.
L’acte de presentació va acabar amb una foto 
de grup de tots els que han col·laborat en la
campanya.

L’Arxiu Municipal 
de Sant Pere de
Vilamajor participa 
a l’exposició virtual 
“La Festa Major”
L’arxiu Municipal de Sant Pere de Vilamajor par-
ticipa en l’exposició virtual “La Festa Major” que 
presenta la Diputació de Barcelona dins del seu 
programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius 
Municipals. Relacionem aquesta activitat de difu-
sió en el marc del Dia Internacional dels Arxius que 
té lloc el 9 de juny, dia de promoció i posada en 
valor dels arxius d’arreu del món, com a garants 
de la memòria individual i col·lectiva del conjunt 
de la ciutadania.
A l’exposició es visualitzen 103 documents proce-
dents de 36 arxius municipals, gestionats pels ar-
xivers itinerants del Programa de Manteniment de 
la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Ofi cina 

de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.
Es tracta d’una mostra de  documents d’arxiu que 
pretén acostar-nos als diferents aspectes relacio-
nats amb aquesta celebració en l’àmbit municipal: 
el context cultural, social i polític, la seva organit-
zació, els comptes, el disseny i l’estètica dels seus 
programes, les actuacions... L a 
presentació està organitzada 
en sis àmbits que responen a 
diferents continguts i tipus de 
documents. La mostra té un 
abast cronològic ampli que 
va de l’any 1865 al 1982.
Us convidem a visitar-la i 
així conèixer especialment 
els documents referents o 
relacionats amb el nostre 
municipi i els de la resta 
de poblacions menors de 
10.000 habitants de la 
nostra província que tam-
bé hi participen.

Cultura i
Serveis Socials

Dolores López
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El professor i apicul-
tor Jaume Cambra 
va realitzar una
xerrada sobre les 
abelles i el canvi 
global
El passat dissabte 
16 d’abril, el pro-
fessor de botànica 
de la Universitat de 
Barcelona, apicultor 
i president de l’AEA 
(Apicultors Ecològics 
Associats)  va realitzar una xerrada sobre les abe-
lles i el canvi global. L’acte fou presentat pel vila-
majorenc David Álvarez i es va fer al local munici-
pal de Can Llobera. Per qui no hi va poder assistir, 
podeu trobar més informació sobre el tema al web 
del professor Cambra a www.abelles.cat 

Èxit de participació 
a l’aplec de Sant 
Elies 2016

Un any més es va fer el tradicional aplec de Sant 
Elies de Vilamajor el dia 25 d’abril. La jornada 
va començar de bon matí amb els caminaires que 
van decidir pujar a peu des de Sant Pere de Vila-
major fins a dalt de l’ermita (una pujada de 8km 
de recorregut i 700m de desnivell). Al migdia, es 
va celebrar la missa a l’ermita on tradicionalment 
es demana aigua pel municipi i es van beneir els 
panets de Sant Elies. 
Tot seguit, a càrrec del Centre d’Estudis i de la 
Mongia, es va realitzar una visita guiada a la his-
tòria del temple i es va poder esbrinar les noves 
troballes que endarrereixen la vida de l’ermita del 
segle XVI al segle XII.
La festa va acabar amb un dinar popular on més 
de dues-centes cinquanta persones van poder gau-
dir d’una paella, amb postres, cava i rom cremat.

Bona acollida a les 
activitats culturals 
de La Fàbrica permet 
estirar la programa-
ció a l’estiu
La programació cultural al local municipal La Fà-
brica ha rebut una gran acollida tant per valoració 
com per assistència, ja sigui els concerts en viu, les 
disco-junior, les actuacions de sarsuela, el ball de 
saló, el cinema infantil... que s’han realitzat des 
del gener 2016 fins aquest estiu. La bona acollida 
fa pensar que algunes de les activitats continuïn 
el setembre i algunes altres també durant els me-
sos d’estiu. Estigueu pendents de www.vilamajor.
cat per consultar la programació permanentment 
actualitzada.
Estrenem aire condicionat! Per tal d’acollir activi-
tats a l’estiu, el Govern Municipal ha decidit ins-
tal·lar al local La Fàbrica un sistema d’aire con-
dicionat per refrescar la sala durant les activitats 
dels calorosos mesos estivals. D’aquesta manera es 
podrà aprofitar i optimitzar molt més aquest equi-
pament i les condicions climàtiques dels usuaris se-
ran molt més agradables.

Una festa especial: 
Festa Major + Vila-
magore Medieval
La festa major d’enguany ha presentat una novetat 
important: la fusió del Vilamagore Medieval amb 
la Festa Major. La festa comença amb el pregó 
de Sant Pere el 28 de juny i la festa del patró el 
dia 29 i acaba amb el cap de setmana següent 
(1, 2 i 3 de juliol). La fusió de les dues festes ha 
comportat l’aparició de pregons, i tallers infantils 
i àpats medievals i, alhora, s’han mantingut actes 
tradicionals com l’homenatge a la gent gran, ge-
gants, pedalades, caminades, concerts i nits joves. 
D’aquesta manera l’Ajuntament ha pogut mantenir 
el nombre d’actes programats i, alhora, ha pogut 
optimitzar els recursos municipals, els esforços dels 
voluntaris i estalviar considerablement la despesa. 
La valoració inicial és molt positiva.
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Es recupera 
la revetlla 
de Sant Joan 
de la
plaça de 

l’Ajuntament
Després de molts anys, la nit del 23 de juny ha 
recuperat la revetlla de Sant Joan a la pista de da-
vant de l’Ajuntament. La revetlla es va celebrar amb 
música de la mà del DJ Abel, bon ambient, servei 
de bar organitzat per l’entitat juvenil Embauca’t i 
amb la col·laboració de l’àrea de cultura de l’Ajun-
tament. Com en tota revetlla de Sant Joan tampoc 
hi va faltar una gran foguera per a demanar bons 
auspicis per tot el que ens resta de l’any. Des de 
l’Ajuntament volem agrair a l’entitat organitzado-
ra l’esforç per tirar endavant la festa i a tots els 
participants el seu civisme per fer una nit alegre i 
agradable.

El centre cívic El 
Pi Novell disposa 
d’una nova sala per 
oferir més activitats
Aquest estiu, el Pi Novell ha ofertat per primera 
vegada activitats durant l’estiu: classes de Zumba 
a càrrec d’Estefania Muñoz i de Pilates a càrrec de 
Mariana Capurro. Ambdós tallers han omplert totes 
les seves places i ha esdevingut un èxit absolut de 
convocatòria. 
És voluntat del Govern municipal seguir potenciant 
les activitats del centre cívic, així que s’ha realitzat 
una reestructuració de les sales per poder ampliar 
l’oferta de cursos del Pi Novell. S’ha optat per tras-
lladar el vestuari del Vilamagore Medieval de la 
sala gran del pis superior a un altre equipament 
més proper a la zona de la festa –la farmàcia ve-
lla- i així poder disposar de més espai per a cursos 
i tallers. A partir de la nova temporada de tardor 
2016, el Centre Cívic El Pi Novell disposarà d’una 
nova sala gran. A partir del mes de setembre, us 
animem a consultar la programació de tardor a 
www.vilamajor.cat.

Els 3 de Vilamajor 
es lliuren a la festa 
de graduació de 2n 
de batxillerat
El passat divendres, 17 de juny, va 
tenir lloc la festa de graduació de 
l’alumnat de 2n de Batxillerat de 
l’Institut Vilamajor. Durant l’acte es 
van lliurar les orles, obsequis, premis 
i es va gaudir junts amb altres sor-
preses que van preparar els alumnes.
Des de l’àrea de cultura de l’Ajunta-
ment de Sant Pere de Vilamajor es 
va voler homenatjar 
als tres alumnes ga-
lardonats als premis 
Sant Celoni 2016 
de Treballs de Re-
cerca. La manera 
escollida fou similar 
a la que ja està rea-
litzant l’Institut Giola 
de Llinars del Vallès que es tracta de publicar els 
tres treballs.
A l’acte de lliurement, hi van estar presents la re-
gidora de cultura de Sant Pere, Dolores López i 
les regidores d’Educació de Sant Antoni i Sant 
Pere, Anna Cella i Raquel Salceldo. Es van lliurar 
dos exemplars a cadascun dels alumnes premiats, 
Ioana Valerià, Irina Bellavista i Martí Fernández. I 
també un a cada Ajuntament, un a la biblioteca de 
l’Institut i un altre a la biblioteca pública de Sant 
Antoni. La publicació es titula: Els 3 de Vilamajor 
i es preveu poder repetir aquesta experiència en 
cursos posteriors.
La festa finalitzà amb un pica-pica obert a les famí-
lies, a l’alumnat i al professorat.

11 d’agost: 
aplec de Santa 
Susanna
Com cada any, el veïnat de Santa 
Susanna celebra la seva festa major el dia de la 
seva patrona: el 11 d’agost. El programa de la 
festa inclou la missa a l’esglesiola a les 12 del mig-
dia i tot seguit s’oferirà un aperitiu popular i gra-
tuït. Si voleu pujar a peu des de 
Sant Pere de Vilamajor, tingueu en 
compte de portar protecció solar i 
aigua per l’excursió. Bona Festa!
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Rutes per Sant Pere de Vilamajor

Itinerari per la plana de Vilamajor:
EL CAMP GRAN

Fitxa tècnica:
4.3Km - Circular
1 hora i 15 minuts
Sense dificultat

0,00 h. Església de Sant Pere de Vilamajor. Essent davant 
de l’església i del punt d’informació de la Mongia, 
prenem el carrer del costat del temple i pugem pel 
segon carreró a la nostra esquerra que inicia una fer-
ma pujada. Al poc passarem per davant de l’antiga 
casa consistorial.

0,03 h. Bifurcació. En aquest punt el vial pavimentat dona 
pas a dues pistes de terra. Seguim el brancal de la 
dreta. Pujada constant. Mica en mica ens allunyem 
del poble i passem pel costat de les darreres cases 
disperses del nucli urbà.

0,10 h. Els Quatre Camins. Important nus on en veritat 
s’uneixen 5 pistes. Deixem un primer brancal de 
l’esquerra, el de dreta i el que continua tot recte 
i seguim pel segon que neix l’esquerra seguint les 
indicacions del rètol que ens informa que aquest es 
el camí a “Can Panxa”. Pugem de manera molt suau 
i poc significant pel mig del bosc. Comença aquí 
la travessia de la Serra del Secà. Aviat deixem a la 
nostra esquerra un gran dipòsit de ciment.

0,14 h. Deixem a la nostra esquerra un camí en desús i a la 
nostra dreta una senda per continuar tot recte per 
l’ample pista vers al nord.

0,16 h. Nova bifurcació perpendicular que neix a la nostra 
esquerra i que ignorem. Tot seguit passem pel costat 
d’una bassa, que si be està envoltada per un fi lat 
o xarxa que no permet l’accés, si que val la pena 
apropar-se per veure-la i fer-li fotos.

0,19 h. Passem per davant de la nova casa de Can Huesca, 
que queda a la nostra esquerra. Deixem el bosc i 
sortim a terreny obert amb conreus a la part de po-
nent. Seguim per l’ample i horitzontal pista direcció 
nord.

0,23 h. Trifurcació en forma triangular. Seguim la pista que 
segueix vers a la nostra esquerra en direcció N.O. 
seguint les indicacions del rètol que ens informa que 
aquest es el “camí de Can Panxa”.

0,28 h. Bifurcació. Seguim l’ample pista de la dreta en direc-
ció nord. Tram horitzontal.

0,30 h. A ma esquerra neix una pista secundaria que perd 
alçada i que obviarem per seguir tot recte vers al 
nord.

0,32 h. Can Panxa. Conjunt de cases. Bifurcació. Seguim 
vers a la nostra dreta en direcció N.E.

0,34 h. Un camí se’ns incorpora des del bosc de la nostra 
esquerra. Coincidim aquí amb el PR C-139. Seguim 
tot recte per la pista que ara comença a perdre 
alçada.

0,36 h. Bifurcació vers a la nostra esquerra que ignorem, ja 
que es l’accés a Can Pau Filbà, la pista ara voreja 
pel costat de les construccions i la bassa de Can 
Gras d’Amunt. Curiosament les marques de PR ens 
conviden a passar pel ben mig dels masos, però una 

cadena amb un rètol que ens recorda que entrem en 
propietat privada ens farà ser prudents i seguir per 
la pista ample que voreja el conjunt de les construc-
cions, per tornar a trobar-nos a l’altre costat amb les 
marques de PR.

0,38 h. Bifurcació. Seguim vers a la nostra dreta en direcció 
sud. Indicadors del PR.

0,40 h. Pont per sobre de la Riera de les Canyes. Tram ho-
ritzontal amb tendència a una suau pèrdua d’alçada.

0,43 h. Nova bifurcació. Deixem el brancal que surt a la 
nostra esquerra en diagonal i seguim tot recte en 
direcció sud. Aviat passem pel costat del mas de 
Can Ribes que resta a la nostra dreta.

0,47 h. Can Llinars. Pista transversal que creuarem per seguir 
tot recte vers al sud.

0,53 h. Novament creuem una pista de manera transversal. 
Continuem vers al sud, per terreny molt planer, 
sense modificar el sentit de la marxa. Poc després 
comença l’asfalt, ja hi som a les estivacions del casc 
urbà del poble. Barri del Pla. Transitem per l’anome-
na’t “carrer del camí de Sant Elies”.

0,59 h. Carrer transversal que seguim vers a la dreta en 
direcció oest. Es el carrer Llobera. Creuem per un 
pont la riera de les Canyes i seguim vers a ponent 
passant per davant de les escoles que queden a ala 
nostra dreta. Al final del vial asfaltat neix una pista 
transversal que seguirem vers a la nostra esquerra. 
Indicador del P.R.

1,08 h. Deixem ambdues bifurcacions a dreta i esquerra per 
continuar tot recte vers al sud. Indicadors del PR.

1,13 h. Anem a parar de nou a un vial asfaltat. Pugem per 
l’anomena’t carrer Ripoll, estem a tocar de l’església.

1,15 h. Església de Sant Pere de Vilamajor. Ja hi som de nou 
al punt de partida.Bona ruta!

Recomanacions:

Abans de fer la ruta, dirigiu-vos al Punt d’Informació de la 
Mongia on us orientaran de la ruta.
L’excursió no té cap dificultat tot i que no la recomanem 
després d’haver plogut.
Recomanem fer-la a peu, en bicicleta o amb cavall.
No deixeu cap deixalla i respecteu l’entorn.
Porteu una cantimplora d’aigua ja que no trobareu cap font 
durant el recorregut.
Podeu provar de fer també la ruta en sentit invers i veureu 
com és una ruta diferent.
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Opiníó dels grups municipals

Aquest espai ha estat reservat 
per la candidatura del Grup In-
dependent de Sant Pere.

Moltes promeses però...

Durant aquest any de govern 
tripartit no hem observat gaire 
progressos. Al butlletí setmanal 
gairebé només hem vist obres i 
gestions que venien de l’anterior 
legislatura.
Als plens, a part de la pujada 
de sous i d’impostos, quasi bé 
tot han estat actes administratius 
rutinaris; les propostes d’acord 
sobre temes decisius i importants 
han brillat per la seva absència. 
A l’anterior legislatura vàrem fer 
molta feina, ho sabem i n’estem 
molt satisfets; però d’aquí a pen-
sar que tot està fet i arreglat... 
no, ben al contrari, encara que-
dava molta feina per fer.
I a les urbanitzacions, més en-
llà de fer un parell de reunions, 
què han fet? Els problemes dia-
ris i reals del conjunt del poble 
(incloses les urbanitzacions on 
sembla que només hi van a de-
manar el vot cada quatre anys) 
bé mereixen l’atenció de l’equip 
de govern, però ja sabem que 
això a Sant Pere és un clàssic...
 Recentment aquest govern ha 
tirat pel dret i no ha respectat la 
legalitat vigent. Per tenir “La Fà-
brica” amb aire condicionat per 
la festa major han començat i 
acabat les obres abans de tenir 
aprovada la partida pressupos-
tària! I això cal fer-ho saber. No 
s’hi val saltar-se passos, cal fer 
les coses com marca la llei.
I passat un any el regidor del 
GISP encara no ha pres posses-
sió del seu càrrec...

Ja ha passat un any...
Al Ple municipal del 31 de maig, trans-
corregut el primer any de legislatura, la 
regidora de Volem va recordar que se-
ran 4 els membres de l’agrupació que 
ocuparan la regidoria: un cada any.
Amb aquesta rotació serem més veïns els 
que prendrem responsabilitat a l’Ajun-
tament i tindrem la perspectiva de com 
funciona i què s’hi fa, a més d’enriquir 
la gestió amb diferents formes de ser, fer 
i sentir.
Per a la regidora de Volem ha estat un 
privilegi fer de portadora de la veu del 
poble, haver  assistit als plens havent 
consultat què diu la nostra gent. Malgrat 
que falta més participació, veu que es-
tem donant una oportunitat a qui ja vol 
que la seva veu compti en les decisions 
municipals assistint a les assemblees dels 
dimarts abans del ple. 
En el seu comiat, també va compartir la 
seva experiència i refl exions: “Aquest 
any m’ha servit per corroborar que l’es-
tructura d’estat, amb els governs locals, 
és una estructura obsoleta, caduca.
Se m’ha fet evident que són estructures 
que obliguen a concentrar el poder i a 
treballar per a elles mateixes. És totalment 
irraonable, inefi cient i fora d’economia, 
el temps que les regidores i veïnes dedi-
quen als tràmits administratius. La quan-
titat de càrrecs, funcions, delegacions, 
xarxes, ens, consells i agències públiques 
que viuen xuclant la medul·la del poble.
És urgent una transformació, perquè 
mentre els diners públics es prioritzin per 
mantenir aquesta estructura sobredimen-
sionada, no podem atendre adequa-
dament grans necessitats socials: salut, 
educació, treball, energia... El gran pro-
blema és que hem normalitzat una situa-
ció del tot insostenible i fora de raó...”
En fi nalitzar aquest primer any, Volem ha 
ingressat per assistència als plens i per 
la quota mensual que correspon per tenir 
una regidora 739,80€, que retornarem 
íntegrament al poble.
Assemblees obertes cada dimarts a les 
20 h
Més informació:
mail: volemvilamajor@gmail.com
web: volemvilamajor.cat 
facebook: www.facebook.com/volem-
vilamajor/ 
twitter: @VolemVilamajor
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Ser regidor del nostre poble, del 
poble de les nostres famílies, del 
poble dels nostres fi lls, és el honor 
més gran que pot tenir una persona 
amb vocació de servei públic. Em 
sento plenament orgullós d’aquest 
repte i estic molt agraït a tantes i 
tantes persones que durant els úl-
tims anys m’han transmès la seva 
calidesa, suport i confi ança.
Vull enviar als veïns de Sant Pere 
de Vilamajor, tots ells representats 
en aquest Ajuntament, un missatge 
de reconeixement i de compromís.
El compromís d’aquest equip de 
govern és treballar amb dedicació, 
ambició, però sobretot amb auste-
ritat, total transparència i amb la 
màxima responsabilitat.
Pel que fa als primers objectius que 
ens hem marcat, “és tenir
un Ajuntament actiu i participatiu al 
costat del poble”.
Com sabreu hem incorporat una 
persona més a l’equip de la Policia 
local per garantir millor el benestar 
del poble.
Vull donar les gràcies a tots els par-
ticipants de la Festa de Vilamago-
re i encoratjar a seguir endavant 
iniciatives com aquesta que donen 
vida al poble  i que s’han resolt 
amb molt bona participació i sense 
incidents a destacar.
Els qui ens dediquem a la política 
sabem que ser Alcalde o regidor 
és el més gratifi cant, ja que l’Ajun-
tament, com a administració més 
propera al ciutadà, té la capacitat 
i l’obligació de transformar Sant 
Pere de Vilamajor, però també una 
de les funcions més exigents, com 
és atendre i resoldre els problemes 
dels nostres veïns. Aquest Ajunta-
ment, amb importants problemes 
per resoldre, però també amb la 
capacitat de tenir moltes possibi-
litats de futur que hem d’aprofi tar 
si treballem tots amb un objectiu 
comú.

primer...les persones!!

Aquesta ha estat la nostra prio-
ritat des que al 2003 ens vam 
presentar per primera vegada a 
les municipals. Per això avui les 
nostres competències són Cultu-
ra i Serveis Socials.
I què hem fet aquest any a Cul-
tura?
Venim d’una etapa on s’han 
suprimit, s’han bandejat actes 
amb moltes edicions, tancat 
locals i trencat ponts de diàleg 
amb les entitats empobrint el 
teixit social.
ISP portem anys i anys debatent, 
consensuant i treballant propos-
tes amb il·lusió, imaginació i es-
coltant als diferents col·lectius. 
No ens ha costat gaire posar en 
marxa una programació estable 
on tothom té cabuda.     
Hem recuperat el “Tast de bo-
lets”en la seva 9ª edició, una 
Castanyada Popular impressio-
nant i una Cavalcada de Reis 
diferent, integrant tots els barris, 
amb la participació de moltes 
entitats. Hem dinamitzat La Fà-
brica, local que serveix de punt 
de trobada, com mai ningú ho 
havia fet. Ens vam estrenar amb 
un cicle de Sarsuela amb molt 
bona acceptació. Hem pensat 
amb els infants amb projeccions 
de cinema. Els joves, els grans 
oblidats, avui gaudeixen d’un 
espai de trobada amb la Dis-
co-junior. Els tradicionals Balls 
de Saló es tornen a consolidar 
i també hem apostat per la mú-
sica en viu. 
Quan llegiu això també haurem 
recuperat la revetlla de Sant 
Joan.
La vostra participació és el mo-
tor del canvi!!

JA FA UN ANY ......

La societat està canviant, les in-
justícies socials – desnonaments, 
refugiats, corrupció, crisi econò-
mica i de valors, entre d’altres 
– estan provocant una profunda 
transformació que tot just ara 
estem començant a veure. Els 
governs que ens regeixen, de 
moment, no són sòlids i això ens 
afecta molt directament alhora 
de prendre decisions per fer 
front a totes aquests injustícies 
socials. 

El nostre canvi a nivell municipal 
ja fa un any que ha començat i 
seguirà fent-se palès en els tres 
propers.

El nostre compromís és seguir 
donant el millor de nosaltres per-
què els nostres vilatans siguin 
escoltats en les seves necessi-
tats, sempre tenint present, les 
demandes més urgents: socials, 
econòmiques, educatives i es-
tructurals.

La millora d’un és la de tots i, 
la millora sumarà per un poble 
viu, progressista on la veu dels 
vilamajorencs sigui escoltada, 
no com una sola, sinó com la 
d’una part de tots, perquè tots 
som part de la fesomia que 
dona la personalitat i caràcter a 
la nostra estimada vila de Sant 
Pere.

L’equip d’ERC i els independents 
estem fermament compromesos 
en la transformació del poble i 
així ho hem començat a fer en 
aquest primer any de legislatu-
ra. I ho seguirem fent en els tres 
que encara queden. I com ens 
agrada dir sovint: 

“Ho farem bé!”
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Regidors

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

Joan Garcia Medrano
Primer tinent d’alcalde
i regidor de promoció, turis-
me, barris, esports i joventut
Grup Municipal: ERC-AM
677 561 465
jgarcia@vilamajor.cat

Miguel Pérez González
Segon tinent d’alcalde i 
regidor de governació, salut 
i transports.
Grup Municipal: PSC
938450008
m.perez@vilamajor.cat

Dolores López Ávalos
Tercera tinent d’alcalde i 
regidora de benestar social i 
de cultura.
Grup Municipal: ISP
620 118 976
dlopez@vilamajor.cat

Joan Bruguera i Gras
Regidor d’urbanime, medi 
ambient, obres i serveis.
Grup Municipal: ERC-AM
938450008
brugueragj@vilamajor.cat

Nascuda a El Masnou el 1973, casada i té tres fills, resident a Can 
Derrocada des del 2001. És llicenciada en Turisme i professional-
ment ha treballat en la gestió i administració d’empreses. Ha estat 
presidenta de l’AMPA 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 i de recursos humans.

Nascut a Barcelona el 1968, casat i amb quatre fi lls viu Sant Pere de Vilama-
jor des del 1995. Té una empresa de construcció de motlles 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 participació ciutadana i en la cultura del poble, compromès amb el procés 
per assolir la independència del nostre país. A la passada legislatura, va ser 
regidor de promoció econòmica i turisme, va ser l’enllaç amb el consell del 
poble i va coordinar el vilamagore en els darrers dos anys.

Miguel Pérez, veí de Can Vila, es presentà a les passades elec-
cions del 2015 per la candidatura del PSC i fou elegit regidor. La 
candidatura obtingué 158 vots i un regidor. Dirigeix les àrees de 
governació, salut i transports.

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.

En Joan Bruguera i Gras, fill de Sant Pere de Vilamajor, viu al 
veïnat del Pla, es presentà a les passades eleccions municipals de 
2015 a la candidatura d’ERC-AM i fou elegit regidor. La candida-
tura obtingué 506 vots i 4 regidors. Fou alcalde de Sant Pere de 
Vilamajor del 2003 al 2007 i primer tinent d’alcalde del 2012 al 
2015. Actualment és el regidor responsable de l’àrea de territori 
i sostenibilitat.
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Raquel Salcedo Ramos
Regidora d’educació, comu-
nicació i participació
ciutadana.
Grup Municipal: ERC-AM
938450008
rsalcedo@vilamajor.cat

Martí Artalejo Ferrer
Regidor.
Grup Municipal: CiU
640 034 039
martiartalejoferrer@gmail.com

Irene Bonilla Garcia
Regidora.
Grup Municipal: CiU
609 571 054
Email: ireboga@gmail.com 

Montserrat Vázquez Mora
Regidora.
Grup Municipal: CiU
635409430
montse.vazquez@gmail.com

Candidatura del GISP 
Pendent d’acceptar el 
càrrec

Raquel Salcedo veïna de Sant Pere de Vilamajor des de fa 15 anys, 
vinculada al món de l’Educació, la Imatge i la Comunicació. Es 
presenta a les eleccions municipals de 2015 per la candidatura 
ERC-AM i 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”.

“Empordanès de naixement (1973), casat i amb una filla, viu a 
Sant Pere de Vilamajor, a Can Vila, des del 2006. És llicenciat en 
economia i màster en assessorament financer per la Universitat 
de Barcelona. Del 2012 al 2015 va ser alcalde de Sant Pere de 
Vilamajor i regidor d’hisenda i governació”

Nascuda el 1975, sóc del barri de Les Faldes del Montseny. Vaig estudiar 
primària i batxillerat a l’escola Cervetó de Granollers, i arquitectura superior 
a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, de la UPC. Gestora 
interventora en promocions de l’edifi cació per la Fundació les Heures i la 
Universidad de Málaga.
He treballat a enginyeries, estudis d’arquitectura, constructores i promotores 
de la comarca, però on més he desenvolupat la meva professió ha estat a 
l’empresa promotora familiar. Del 2012 al 2015 vaig estar Tinent d’alcalde 
i regidora d’urbanisme. medi ambient i equipaments municipals.

Nascuda a Badalona el 1971. 
Vinculada amb el Montseny a través dels avis materns, és per això 
que visc a Sant Pere de Vilamajor (Can Vila) des del 2001.
Psicòloga Clínica amb experiència en orientació, formació i coor-
dinació d’equips. Col·laboradora en diferents ajuntaments del Ma-
resme i Vallès Oriental. Il·lusionada per treballar pel meu entorn, 
pel meu poble, motiu pel qual em vaig presentar a les passades 
eleccions municipals de 2015 per la candidatura de CIU com a 
Independent.  Actualment sóc regidora a l’oposició.

Vacant
Grup Municipal: VOLEM 
VILAMAJOR

Des de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Mercè Prat 
Perpinyà, la plaça de regidor està vacant a l’espera que la Junta 
Electoral Central lliuri a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor les 
credencials del membre de la candidatura de Volem Vilamajor que 
l’haurà de substituir.




