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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, 
Comencem un nou any, i el comencem amb moltes il·lusions. Hem apro-
vat el nou pressupost per l’any 2017 amb la confiança de tots els regi-
dors del Ple. 
Aquest any iniciarem, i esperem veure acabats, els nostres projectes d’in-
versions per aquesta legislatura. Ja hem iniciat el projecte per fer el nou 
accés a l’Escola Torre Roja des de la carretera que puja de Sant Antoni, 
tenim previst la construcció d’una caldera de Biomassa per donar servei 
de calefacció als cinc edificis municipals que tenim al centre del poble. 
Aquests dos projectes es faran realitat mitjançant subvencions de Dipu-
tació sol·licitades a les meses de concertació, que son el recurs per a 
grans projectes que és volem fer a cada legislatura i nosaltres hem de tre-
ballar per aquells que son d’un interès comunitari i millora pel municipi.
També hem començat a buscar propostes per adequar la zona esportiva 
de Can Vila, en desús fa molt de temps. 
Com a novetat aquest any, hem destinat un 1% del pressupost total d’in-
gressos a Participació Ciutadana. Amb això volem saber les propostes 
del veïns i veïnes per invertir aquests diners. Es farà una jornada per 
explicar com funcionaran aquests pressupostos i esperem que tots i totes 
hi participeu, grans i petits.
La Regidoria de Comunicació ha començat l’any amb l’edició dels Ca-
lendaris 2017, que hem repartit a totes les bústies del municipi. Aquest 
any la fotografia de la portada és l’equip de Govern, però els propers 
anys seran diferents col·lectius de Sant Pere qui posarà les seves cares, 
fotografies i color al calendari. Esperem que us agradi la proposta de la 
regidora i us animem a participar en aquell col·lectiu que en formeu part. 
Al centre cívic El Pi Novell i a l’Ajuntament hi ha calendaris a disposició 
dels veïns i veïnes per aquells que no el tingueu o en vulgueu més d’un!!
FELIÇ 2017 A TOTS I TOTES!!!!

Pamela Isús Saurí

SUMARI
3

Salutació

4
Alcaldia

9
Promoció, turisme,
barris, esports i joventut

14
Governació, transports
i sanitat

15
Urbanisme i territori

18
Educació i comunicació

24
Cultura i
Serveis Socials

32
Opinió dels grups
municipals

34
Regidors



4 La Clau
de Vilamajor

Pamela Isús i la colla Gegantera “La Força” de 
Sant Pere de Vilamajor van passar el segon cap 
de setmana d’ Agost a Le Vernet - Alps Francesos 
(Alps-de-Haute-Provence).
Convidats pel Sr. Martí Anglada, Conseller dele-
gat de la Generalitat a França i Suïssa, reconegut 
periodista Català. L’alcalde de la població de Le 
Vernet, François Balique, els va voler introduir a 
les diferents activitats del poble que per aquestes 
dates celebra la seva Festa Major i els Geganters 
van ser una proposta més dins les Festes.
Aquesta visita ha estat bàsica per promoure la con-
tinuïtat de la vida després de l’accident aeri de 
Germanwings, que ara ha fet un any, no es poden 
oblidar totes aquelles persones que varen perdre 
la seva vida en aquell tràgic accident, els viatgers 

provenien de dife-
rents nacionalitats 
entre elles Catala-
nes i Alemanyes. 
Per aquest motiu i 
volent mostrar res-
pecte al seu record, 
es va fer una ofrena 
floral al seu memo-
rial, on es troba la 
placa commemo-
rativa per totes i 
cadascuna de les 
víctimes del fatídic 
accident aeri. 

Els Vilamajors
s’afegeixen als actes 
de la Diada Nacional 
de Catalunya
Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor van tornar a 
col·laborar en els actes previs de la Diada organit-
zats per l’ANC. En la marxa nocturna de torxes, a 
diferència d’anys anteriors, el sentit de la marxa es 
va fer a l’inversa i va començar a la plaça Onze de 
Setembre de Sant Antoni de Vilamajor on es van en-
cendre les torxes i es va pujar caminant pel passeig 
Lluís Companys fi ns als camps de la Rectoria de Sant 
Pere de Vilamajor. Abans de començar la festa va 
ploure una mica però va parar a l’hora prevista de 
començar la festa i no va deslluir l’acte.
En arribar a Sant Pere de Vilamajor, els Bocs de Sant 
Antoni van fer un gran castell de focs sota la Torre 
Roja. Tot seguit, es va fer un sopar popular i un con-
cert amb rom cremat amb el grup Noustàlgics.
El  11 de Setembre,  a la plaça de l’Ajuntament, 
es van celebrar els actes institucionals que es van 
iniciar amb el Cant de la Senyera, tot seguit es 
van presentar les noves plaques que es posaran 
a les principals entrades dels nuclis urbans on es 
pot llegir “Municipi adherit a l’Associació de Mu-
nicipis per la Independència”. En els 
parlaments, en Sergi Prats, alumne 
de l’escola Torre Roja i finalista del 
Certamen de Lectura en Veu Alta de 
l’Enciclopèdia Catalana i el Departa-

ment d’Ensenyament va llegir un fragment de la 
història de Catalunya. Tot seguit, el regidor Joan 
Garcia va fer un parlament reivindicatiu, animant 
als assistents a participar als actes de Barcelona. 
Finalment, l’alcaldessa Pamela Isús va remarcar el 
suport del govern municipal al Govern català i al 
Parlament de Catalunya.
L’acte va acabar amb l’ofrena floral, el ball de l’ho-
menatge, el cant dels Segadors i un aperitiu a la 
Fàbrica. A la una del migdia, molts vilamajorencs, 
entre ells també l’alcaldessa Pamela Isús, van pujar 
als autocars per assistir a l’acte de l’ANC i Om-
nium Cultural a Barcelona “Apunt”. Els assistents 
del Vallès Oriental es van aplegar al tram 41, al 
passeig de Sant Joan amb la plaça Tetuan. La jor-
nada es va celebrar en un ambient festiu i cívic 
però alhora reivindicatiu i emotiu.
 
Visca Catalunya!

Sant Pere de Vilamajor estableix lligams 
culturals amb Le Vernet (França)

Alcaldia
Pamela Isús Sauri
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Dinar col·loqui amb 
la Consellera
Meritxell Serret

El dimecres 14 
de setembre de 
2016, la Con-
sellera d’Agricul-
tura Ramaderia 
i Pesca, Hble. 
Sra.  Meritxe-

ll Serret va visitar les Franqueses del Vallès per 
conèixer les mancances i situació del nostre terri-
tori. Es va aprofitar la seva visita per fer un dinar 
col·loqui, on es van reunir la Consellera i els seus 
companys dirigents d’ ERC de diferents poblacions 
de la comarca del Vallès, entre elles Sant Pere de 
Vilamajor.
L’Alcaldessa Pamela Isús va poder comentar sobre 
l’apicultura que 
ara es comença 
a desenvolupar 
en el nostre po-
ble, com una de 
les noves vies 
de cap a on és 
pot anar a l’ho-
ra de re-dirigir l’explotació i comercialització del 
sector primari. També va assistir la Regidora Raquel 
Salcedo que va exposar la problemàtica de l’extin-
ció dels incendis en l’àrea del Montseny.
Van sorgir altres temes com ara el dels senglars, els 
caçadors i la manca de seguiment per part dels fills 
dels ramaders o agricultors dins del mateix sector.
Cada alcalde o regidor de les diferents pobla-
cions Vallesanes va anar desgranant un a un tots 
els punts que preocupaven dins els seus municipis, 
els quals eren de característiques molt semblants al 
tractar-se d’una zona que comparteix una fesomia 
comuna com és el gran percentatge de zones de 
boscos i tot allò que envolta a la protecció i bon 
desenvolupament del mateixos.

Sant Pere de Vila-
major fa visible la 
seva adhesió a
l’Associació de
Municipis per la
Independència
El Govern Municipal està compromès amb el pro-
cés endegat pel Parlament de Catalunya per tal 
que el poble de Catalunya pugui decidir el seu 
futur polític i es posa a disposició del president 
de la Generalitat i del Govern català per acomplir 
aquest objectiu.

L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor va acor-
dar adherir-se a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI). Durant els actes de la Dia-
da, l’alcaldessa Pamela Isús va presentar les noves 
plaques que informaran a l’entrada dels diferents 
barris urbans, l’adhesió del  municipi a l’AMI. 
Concretament es situaran a les entrades del centre 
urbà, de les Faldes del Montseny, de Vallserena i 
de Can Vila - Can Ram.

La mestra de l’escola 
Torre Roja, Teresa
Antiga, rep la
Insígnia de Bronze de
Vilamajor en motiu 
de la seva jubilació
El 8 de setembre de 2016 es va celebrar a la 
Rectoria de Vilamajor un acte de reconeixement 
a la trajectòria professional de Teresa Antiga 
Comas, que durant 24 anys ha estat mestra 
a l’escola Torre Roja de Sant Pere de Vilama-

jor així com també n’ha estat la cap d’Estudis. A 
l’acte li van dirigir unes paraules en nom dels seus 
companys, l’inspectora d’Ensenyament i la directora 
Maite Corts. L’homenatjada, Teresa Antiga, també 
va adreçar unes emotives paraules d’agraïment.
L’alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor, Pamela 
Isús, i li va fer lliurament de la Insígnia de Bron-
ze de Vilamajor en reconeixement i agraïment als 
anys de dedicació a l’educació dels infants del 

municipi. Amb la insígnia, 
també se li va atorgar, com 
a record, una clau de Sant 
Pere i un ram de flors. 
L’acte va acabar amb un 
pica-pica per a tots els as-
sistents.
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Visita del delegat
de govern de la
Generalitat
El 20 d’octubre de 2016 
vam tenir l’oportunitat de 
conèixer el Delegat del 
Govern de la Generalitat 
de Catalunya el Sr. Miquel 
Àngel Escobar. La seva vi-
sita es va realitzar per fer 
un reconeixement in situ de 
les poblacions de la zona 
de les seves mancances i 
les seves virtuts, la visita va 
donar per parlar de diversos temes i entre ells es 
va posar damunt la taula, l’efi ciència tant defi citària 
del centre mèdic de Sant Pere, del qual hem perdut 
hores de consulta i, per tant, volum de servei. Con-
siderem que els serveis sanitaris han de ser una de 
les prioritats per generar una estabilitat i una millora 
en els mateixos. La resposta ha estat favorable i s’ha 
compromès com a representant de la Generalitat a 
donar tot el suport per ampliar i millorar tant els ho-
raris com les instal·lacions dels anomenats serveis.

La Força del Patrimoni
El passat 16 
de desem-
bre, el Cen-
tre d’Estudis 
de Sant Pere 
de Vilama-
jor (CESPV) 
va presentar 
quatre noves 
eines per 
a la difusió 
del patrimo-
ni del nostre 

municipi. El primer són les publicacions del CES-
PV, tant la revista Quadernets de Vilamajor com la 
col·lecció de monografi es Quaderns de Vilamajor 
que es poden adquirir al centre d’informació de la 
Mongia. 
La segona eina foren les actes digitalitzades dels 
plens municipals des del 1654 fi ns a l’actualitat, així 
com també es va presentar la restauració dels dos 
llibres d’actes del segle XVII realitzat per la Diputa-
ció de Barcelona. La tercera eina de divulgació del 
CESPV fou un nou museu virtual on es poden veure 
elements del patrimoni de Sant Pere i de Sant Antoni 
de Vilamajor en 3D. I, la quarta eina, fou la presen-
tació d’un mapa digital on es pot consultar tot els 
elements patrimonials del municipi. 
Totes aquestes eines es poden trobar a la pàgina 
web municipal MUNICIPI > PATRIMONI CULTURAL. 
Us animem a consultar-les i a qaudir-ne!

Sant Pere de
Vilamajor par-
ticipa activa-
ment en la comissió 
de mobilitat de la Re-
serva de la Biosfera 
del Montseny
Uns dels eixos d’acció de la Reserva de la Biosfera 
del Montseny és realitzar una estudi de mobilitat per 
tractar, especialment, els problemes als accessos i als 
punts més singulars dels Parc Natural. Per tal de buscar 
solucions a aquest problema, diversos representats dels 
sectors implicats, ajuntaments i diputacions han creat 
una Comissió d’Estudi. En representació del municipi 
de Sant Pere de Vilamajor hi participen l’alcaldessa 
Pamela Isús i el regidor de turisme Joan Garcia.
Un cop elaborat un pre-informe, el passat mes d’oc-
tubre es va reunir la Comissió per a posar sobre la 
taula les conclusions, debatre-les,  posar-les en comú 
i veure possibles solucions o idees per millorar. La in-
tenció és poder facilitar als visitants arribar al Parc 
Natural sense necessitat de vehicle propi, potenciant 
el transport públic.
Sant Pere de Vilamajor va posar sobre la taula les de-
fi ciències i problemàtiques que tenim (especialment de-
gut a la situació urbanística i geogràfi ca del nostre mu-
nicipi) i es va proposar com a via d’estudi la possibilitat 
de “transport a demanda”, una solució que paral·lela-
ment ja s’està estudiant a través de l’AMTU (Associació 
de Municipals amb Transport Urbà), amb qui Sant Pere 
de Vilamajor ja ha signat un conveni recentment.

Pamela Isús par-
la a la cadena SER 
CATALUNYA de les 
difi cultats dels pobles 
petits que no tenen 
caixer automàtic
Sant Pere de Vilamajor, com molts d’altres pobles 
petits, no disposa de cap sucursal bancària ni cap 
caixer automàtic on els veïns puguin retirar diner en 
efectiu. Això suposa nombrosos inconvenients i des-
plaçaments a municipis veïns. En una entrevista a la 
cadena SER CATALUNYA, l’alcaldessa Pamela Isús 
va explicar els problemes que això suposa. També 
va informar que des de l’Ajuntament s’han realitzat 
gestions per tal de mirar la possibilitat de tenir un 
caixer però les entitats bancàries, davant d’un previ-
sible poc ús del servei, reclamen un espai municipal 
de grans dimensions i no asseguren que el servei es 
mantingui si és defi citari.
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Actualització del 
projecte d’urbanitza-
ció de Les Pungoles 
de Sant Pere de
Vilamajor
La Diputació de Barcelona ha realitzat una actualit-
zació del projecte d’urbanització de Les Pungoles 
en la part corresponent al terme municipal de Sant 
Pere de Vilamajor. El projecte va ser lliurat pel di-
putat d’Urbanisme i Habitatge, 
Josep Ramon Mut, a l’alcaldes-
sa, Pamela Isus.
L’actualització de projecte d’ur-
banització s’adapta al projecte 
original de Sant Pere de Vila-
major, que ocupava tot l’àmbit 
de la urbanització, inclosa la 
part que pertany al terme de 
Sant Antoni de Vilamajor. Igual-

ment, s’han ajustat les solucions proposades per 
tal de poder segregar els serveis entre ambdós mu-
nicipis i minimitzar la inversió necessària que cal 
realitzar.
El total de l’actuació ha previst dues seccions tipus, 
una pels carrers principals amb voreres i calçada a 
diferent nivell i dos sentits de circulació i una pels 
carrers secundaris amb un únic nivell i sentit.
El projecte preveu la demolició de la pavimenta-
ció existent i restitució d’11.767 m2 de calçada 
amb aglomerat asfàltic i 9.089 m2 de voreres amb 
panot de 20x20 cm hidràulic. També preveu la 

renovació de la xarxa d’aigua pota-
ble amb 4.150 m de canonades i la  
xarxa d’enllumenat amb 102 punts 
de llum tipus Led, amb columnes de  
cinc metres d’alçada i de quatre me-
tres els fenals secundaris.
D’acord amb el projecte presentat a 
l’Ajuntament, el cost del conjunt dels 
treballs a realitzar és de 1.759.950 
euros.

80 colles de gegan-
tes ballen plegades 
per lluitar contra el 
càncer de mama
Finalment, el gran projecte solidari de “Les Gegan-
tes amb tu” ha arribat a la seva fita de reunir més 

de 80 gegantes a Barcelona. Unes 80 
colles de gegantes d’arreu de Cata-
lunya van celebrar el passat 20 de 
novembre una ballada conjunta a 
l’avinguda de la Reina Maria Cris-
tina. La trobada es va fer amb mo-

tiu del projecte Les gegantes amb tu, 
que durant aquest any ha recollit fons 

per lluitar contra el càncer de mama.
Ha estat la trobada de gegantes més multitudinària 

que s’hagi 
vist mai a 
Catalunya i 
s’ha fet en 
favor de la 
investigació 
del càncer 
de mama. 
A q u e s t s 
eren els 
p r i n c i p a l s 
objectius del 
projecte Les 
g e g a n t e s 
amb tu, que 
posava el 

seu punt final amb aquesta iniciativa. El projecte el 
va impulsar Mercè Torrell, veïna de Sant Pere de Vi-
lamajor, quan va saber que tenia aquesta malaltia. 
Des d’aleshores, han fet activitats arreu de les co-
marques catalanes per donar a conèixer la malaltia 
i recollir fons per a la recerca.
Precisament, un dels factors que més ha volgut 
subratllat la mateixa afectada ha estat la solidaritat 
de la gent per col·laborar amb la causa. “Gent 
que està fent bijuteria, artesania, ens donen peces 
de manera altruista perquè ho posem a les parade-
tes i perquè la gent ens doni els donatius a canvi 
d’aquests productes”, ha explicat. Des de l’abril 
de 2016, data en què va començar la campanya, 
han recollit fins a 20.000€.
Respresentant l’Ajuntament de Sant Pere de Vilama-
jor hi van assistir l’alcaldessa Pamela Isús i la regi-
dora de participació Raquel Salcedo, representant 
la Generalitat Neus Munté i Miquel Àngel Escobar, 
representant el districte de Sans-Monjuic Laura Pé-
rez, que van acompanyar a la Colla Gegantera La 
Força i a la geganta Loreto.
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Sant Pere de Vila-
major ja disposa 
d’un nou Servei de 
Mediació
Des del 16 de gener, Sant Pere de Vilamajor ja 
disposa d’un nou Servei de Mediació, mitjançant 
la Diputació de Barcelona. La mediació ciutadana 
es caracteritza per apostar pel pacte, el compro-
mís i la cultura del diàleg, atorgant als ciutadans i 
ciutadanes un paper actiu i responsable davant els 
conflictes i la recerca de solucions, tot habilitant 
espais neutrals on poder gestionar els conflictes 
i obtenir una solució satisfactòria per a totes les 
parts implicades.
Objectius

• Afavorir la convivència ciutadana i la cohesió 
social en els nostres pobles i ciutats, reduint els 
nivells de conflictivitat en el territori

• Col·laborar amb els ens locals per a l’impuls i 
la consolidació de serveis i programes de me-
diació ciutadana

• Estendre els recursos de mediació a tot el terri-
tori de la demarcació de Barcelona

• Promoure i difondre la mediació ciutadana com 
a eina per a la gestió positiva dels conflictes 
amb un paper central de les parts implicades

• Oferir als municipis assessorament i suport tèc-
nic en l’àmbit de la mediació ciutadana

• Establir una xarxa de professionals - media-
dors/es ciutadans/es- per a la resolució de 
conflictes

• Formar als i les professionals municipals i 
càrrecs electes en l’àmbit de la mediació ciu-
tadana

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb 
nosaltres:

Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor
Tel. 93 845 39 44
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajunta-
ment de Sant Pere de Vilamajor
Tel. 93 845 00 08 
a/e: ajuntament@vilamajor.cat 
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Promoció, turisme,
barris, esports i joventut

Joan Garcia

Sant Pere de
Vilamajor ha acollit 
l’European
Mountainboard Tour

El cap de setmana del 23 i 24 de juliol de 2016 
es va celebrar a Sant Pere de Vilamajor, l’Euro-
pean Mountainboard Tour. Aquest esdeveniment 
fou organitzat per l’Associació Catalana de Moun-
tainboard amb la col·laboració de l’Ajuntament.
Tant l’alcaldessa, Pamela Isús, com el regidor 
d’Esports, Joan García i la regidora de Cultura, 
Lola López, van estar seguint i coordinant el Tour 
amb l’Associació.
Els “riders” vinguts d’Eslovènia, Bèlgica, França, 
Suïssa, Canàries, Sant Antoni de Vilamajor i de 
Sant Pere de Vilamajor, van fer el descens a la 
pista de Sant Elies entre el desviament dels cas-
tanyers i Refugis (6 Km).
El guanyador va ser l’eslovè, Tile Javornik amb un 
temps de 6’59”, segon el suís, David Hutter, amb 
7’24” i el tercer, el canari Ivan Medeiros amb 
8’30”. Dels “riders” locals, el primer fou Flavio 
Nottalgiovanni, president de l’Associació Catala-
na de Mountainboard, (establerta al Sot de Sant 
Pere) quedant sisè en la general.
L’European Mountainboard Tour va transcórrer en 
un ambient festiu acompanyat pels Dj’s d’Embau-
ca’t i de Red Bull. Fou tot un cap de setmana 
ple d’activitats aprofitant la presència del Tour. 
Al camp de la riera, vam gaudir de Food Trucks 
per menjar o picar alguna cosa mentre hi havia 
una exhibició de salts, amb participació dels “ri-
ders” i l’ajuda tècnica dels membres del Rancho, 
després conte infantil i cinema a la fresca i per 
finalitzar a la nit Dj’s a la pista davant de l’Ajun-
tament.
Des de l’Ajuntament volem felicitar i agrair la fei-
na feta per tots els voluntaris i associacions que 
ho han fet possible, agrair també el suport i col·la-
boració del Parc Natural del Montseny i del Con-
sell Comarcal del Vallès Oriental.

Seminari Internacio-
nal: Convertim rutes 
de senderisme en 
productes turístics 
d’èxit 
El passat 27 de setembre de 2016 el 
Regidor de Turisme i Promoció Econò-
mica, Joan Garcia i l’Alcaldessa, Pa-
mela Isus van assistir al Seminari Inter-
nacional sobre Senderisme organitzat 
per l’Agència Catalana de Turisme i els socis del pro-
jecte Hiking Europe, cofi nançat per la Unió Europea 
amb l’objectiu de tractar els elements necessaris per 
dissenyar productes de turisme rural d’èxit basats en 
rutes de senderisme.
Va ser un seminari de debat amb els ponents Octavi 
Bono, Director General de Turisme, Ulf Sonntag, Institut 
de Recerca de Turisme a Alemanya,  Meritxell Omella, 
El Broguit Guiatges – Priorat, David Bröderbauer, Natu-
re Friends International – Àustria, Dani Punsetí, Camí de 
Ronda –Catalunya i tot un seguit de fi ns a 15 ponents 
de diversos països, per una jornada que va començar 
a les 11:00 AM fi ns a les 18:00PM.
Aquests seminaris intenten dotar d’eines exposant 
exemples reals i amb èxit de diferents localitats, entitats 
o negocis amb una diversitat de població, situació i 
àmbit de treball d’arreu del món, perquè els diferents 
municipis que hi participen puguin extreure una infor-
mació valuosa en el àmbit de com es pot desenvolupar 
el turisme rural relacionat amb el senderisme de cada 
zona, població o comarca.

El desembre vam 
poder gaudir d’una 
nova edició del 
Mercat de Nadal
El passat 17 de desembre, a la plaça del Montseny 
de Sant Pere de Vilamajor, es va celebrar el Mer-
cat de Nadal des de les 10 del matí fins a les 20 
del vespre. A més de la fira, hi va haver servei de 
taverna amb entrepans, begudes calentes i fredes 
i es van fer activitats de tota mena com un taller 
de fanalets organitzat per l’escola bressol municipal 
El Pit Roig, música amb cantada d’havaneres amb 
rom cremat, concert de Toni Galera (veu) i Carles 
Collado (veu i guitarra) i, també, ambientació amb 
el DJ Dani. També es va fer una xocolatada popular, 
el sorteig d’una gran panera. I, el club Trypahire, 
també va cuinar el seu tradicional brou de Nadal.
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Sant Pere de
Vilamajor implusa 
un Pla Local de
Joventut
Un dels segments de la població on tradicional-
ment s’han destinat menys atenció i recursos és la 
joventut. Per tal de capgirar aquesta tendència, el 
Govern Municipal de Sant Pere de Vilamajor ha 
decidit posar èmfasi en la implantació de políti-
ques de joventut al municipi.

El primer pas és fer una diagnosi real i acurada de 
les principals necessitats del jovent i quines políti-
ques caldria potenciar per cada grup d’edat, espe-
cialment pel que fa a la participació i la cohesió 
social.
Per tirar endavant aquesta diagnosi, la regidoria 
de joventut ha demanat a la Diputació de Barce-
lona suport tècnic especialitzat, dins del Pla Pen-
sa-Jove. La Diputació ha concedit a l’Ajuntament 
el recurs tècnic per elaborar la primera part del 
Projecte del Pla Local de Joventut, que correspon 
a la diagnosi. La Diputació ha adjudicat aquests 
treballs a la Fundació F. Ferrer Guardia.
El 15 de setembre, es van reunir a l’Ajuntament el 
regidor de Joventut, Joan Garcia; la regidora de 
Participació, Raquel Salcedo; la regidora de cultu-
ra Dolores López amb Hungria Panadero, tècnica 
de la fundació; Marisa Magén, tècnica de serveis 
a les persones i Albert Fernández, educador social. 
Es van acordar iniciar els treballs de forma imme-

diata i es preveu que a la primavera del 2017 
ja es podran tenir els resultats de la diagnosi que 
permetran la redacció del Pla de Joventut.
Per tal de recollir informació, es realitzaran diver-
ses jornades de participació. Una d’elles fou una 
macrojornada oberta amb activitats de tota mena 
que es va realitzar a la Fàbrica el passat 17 de 
desembre. Des d’aquí, felicitem a la vintena de na-
nos que van assistir i van treballar amb els tècnics 
per veure les mancances i les necessitats que tenen 
en el municipi. Després de la dinàmica de treball 
van poder gaudir amb els jocs de moviment a la 
pantalla gegant que es va muntar a la fàbrica i fer 
un refrigeri.

Tot seguit el grup Orion format, e n part, per joves 
de Sant Pere de Vilamajor, va aplegar una cinquan-
tena de persones finalitzant amb música aquesta 
primera jornada.
Des de l’equip de govern seguirem treballant amb 
els joves, per tal de poder fer polítiques on siguin 
tinguts en compte. De fet, el regidor de joventut 
Joan Garcia, ja ha engegat actuacions per tal de 
resoldre alguns dels temes que varen sortir, respec-
te a la pista esportiva de l’ajuntament.
Una altra sessió prevista, és una de més sectorial 
que se celebraria a l’Institut Vilamajor, així com 
també una enquesta que es difondrà a través de 
diferents mitjans, com per exemple la pàgina web 
municipal, les xarxes socials o al mateix institut.
Des de l’Ajuntament es recalca la necessitat d’im-
plementar polítiques de joventut eficaces i es dema-
na la col·laboració de tots els sectors juvenils per 
tal que els resultats obtinguts es puguin adequar a 
la realitat dels joves del nostre municipi.

El Club de Petanca 
de Can Ram estrena 
noves samarretes 
per la temporada 
2016-2017
El Club de Petanca de Can Ram comença una 
nova temporada estrenant noves samarretes, fruit 
de la col·laboració entre el club i l’Ajuntament de 
Sant Pere de Vilamajor. El regidor d’esports, Joan 
Garcia, ratifica el suport del consistori i recalca 

l’entrega dels membres del club de petanca de 
Can Ram que porten el nom del municipi per arreu 
en les competicions i desitja que l’esforç que estan 
fent perquè el club millori dia a dia es reflecteixi en 
una bona classificació més que merescuda.
Ànims i bons resultats!
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Iniciada la segona 
fase de l’arranja-
ment interior del
local social de
Can Ram

L’objectiu del consistori és millorar l’estat de conser-
vació del local social de Can Ram i retornar-li l’ús 
que havia de tenir originalment aquest equipament 
municipal: oferir espais per a les activitats de les 
entitats i associacions veïnals. Per aquest motiu, la 
primavera passada es va iniciar una primera fase 
i aquests mesos de tardor s’ha realitzat la segona, 

que s’ha centrat en la millora i manteniment de la 
planta central, on antigament hi havia hagut una 
ludoteca. Concretament s’han fet tasques de massi-
llat, pintura, neteja de finestres, lavabos, etc.
Durant la tardor, el regidor de barris, Joan Garcia, 
es va posar en contacte amb les entitats de Can 
Ram, per conveniar els usos seguint les directrius 
del nou reglament aprovat. Un cop concensuat, la 
Junta de Govern de l’Ajuntament ja ha aprovat el 
conveni i ara només cal la ratificació de l’Assem-
blea de l’Associació de Veïns.
Amb aquestes actuacions de millora, el govern mu-
nicipal continua la seva tasca de millora de l’exten-
sa xarxa d’equipaments municipals de Sant Pere 
de Vilamajor.

La Força X-Trem se 
solidaritza amb les 
“Gegantes amb tu”
El passat diumenge 9 d’octubre, es va celebrar una 
de les competicions de BTT més dures de les que 
s’enfilen al massís del Montseny: la Força X-Trem. 
Els ciclistes es podien apuntar en tres modalitats: la 
cursa de 60Km, la de 35Km i la de 10Km. Final-
ment, foren més de 270 valents!
La de 60 Km era dura tant en distància com en 
recorregut (20% per corriols) per posar a prova 
l’habilitat tècnica de les bicicletes de muntanya. 
El punt més baix era a 266 i el més alt a 1100m. 
Compartia bona part del track de la de 35Km però 
a més s’enfilava per la serra de Palestrins i passava 
per les Planes del Cortès, pel turó de Sant Elies, pel 
turó de la Cova, el barri del Samon, Santa Susan-
na, Vallmanya i els Refugis del Montseny.
La de 35 Km era més equilibrada i accessible que 
la de 60Km però amb una pujada i descens per 
gaudir al màxim del BTT. El punt més baix era a 
253m i el més alt a 555m. S’enfilava per can 
Panxa cap a can Patirem i visitava 
el Sot de l’Om, el sot de l’Aigua, 
Vallserena i Can Derrocada.
La de 10Km, tot i que curta i més 
senzilla que les altres, també tenia 
pujades X-Trem. El punt més baix 
era a 226m i el més alt a 405m. 
Visitava indrets com el Roure Gros, 
can Panxa, Canyes i el Pla.

La cursa ha estat organitzada pel club ciclista 7xho-
ra, que recupera les curses BTT al municipi després 
de gairebé 10 anys. Amb l’organització, el club 
ciclista ha comptat amb l’activa col·laboració de 
la Colla Gegantera de Sant Pere de Vilamajor, que 
va muntar una barra de bar i va col·laborar amb 
la difusió i els controls de recorregut. També hi 
han col·laborat nombroses entitats, empreses, co-
merços i particulars, els quals, des de l’Ajuntament 
els agraïm el seu esforç i participació perquè tot 
fou un èxit.
Els beneficis de les inscripcions i del servei de bar, 
s’han destinat al projecte solidari “Les Ge-
gantes amb tu” que busca suports per la 
investigació del càncer de mama.
La Força X-Trem s’ha revelat com una mag-
nífi ca unió entre l’esport i la solidaritat. I 
és que des del Govern Municipal s’aposta 
per recolzar l’esport i activitats d’aquest ti-
pus que donen a conèixer el municipi i les 
seves possibilitats de lleure sostenible, dins 
de la reserva de la Biosfera del Montseny.
Per a més informació sobre la cursa, re-
sultats, recorregut, etc. ho trobareu a
www.facebook.com/laforcaxtrem
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Trail Fem Sui
Vilamajor 2016

El passat 6 de no-
vembre va tenir lloc 
la Cursa Fem Sui or-
ganitzada pel Club 
Excursionista Cami-
naires Vilamajor i en 
la que van col·labo-
ren els ajuntaments 
de Sant Antoni i 
Sant Pere de Vilama-
jor. Aquesta entitat, 
amb seu al municipi 
de Sant Antoni de 
Vilamajor, organitza 

anualment la Travessa del Montseny, una marxa de 
28km. aproximadament, que porta per nom Trail 
FemSui Vilamajor i que aglutina aspectes tan im-
portants com: l’activitat de córrer per la muntanya, 
conèixer un cim emblemàtic de la nostra comarca i 
del Massís Montseny, i finalment posar el nom dels 
nostres pobles en comú: Vilamajor.
Els objectius d’aquesta activitat són fonamental-
ment  fomentar l’activitat esportiva de les camina-
des i el running per la muntanya entre la gent del 
nostre poble i el veïnatge més proper. Així mateix, 
amb les propostes de les curses infantils, “Les Mi-
nis”, es vol fomentar entre la canalla l’esport més 
bàsic (córrer), i fer d’aquesta jornada un dia festiu 
per a ser gaudit per a totes les edats. A més, dóna 
l’oportunitat de mostrar i gaudir del nostre entorn 
natural, al Parc natural del Montseny.

Reunió del
Consell Coordinador 
del Parc Natural
a la masia de Can
Figueres de Gualba

El 10 de novembre de 2016, el 
regidor de Turisme Joan García 
Medrano va assistir a la reunió del 
Consell Coordinador del Parc Na-
tural a la masia de Can Figueres 
de Gualba.
En aquesta trobada es van desta-
car tant les actuacions que s’estan 

portant a terme enguany com les que hi ha previs-
tes per al 2017, això és:

- L’estudi de transport públic efectuat per l’empre-
sa Lavola.

- Aprovació per unanimitat del reglament marca 
“Reserva de la biosfera del Montseny”. En breu 
disposarem de les corresponents plaques de 
senyalització per poder-les col·locar.

Molt bona acollida a 
l’exposició “Retrats 
del Montseny” a
la Mongia
El passat dissabte 19 de novem-
bre es va inaugurar a la Mongia 
l’exposició “Retrats del Montseny 
- Fesonomies de la terra”. L’expo-
sició fotogràfica és un recull de 
les mirades de la gent que viu al 
Montseny mantenint l’essència im-
memorial del massís. L’autor és l’ar-
gentí Mariano Pagès que ja havia 
exposat a la Mongia altres exposi-
cions com les fotografies nocturnes 
de les ermites del Parc Natural del 
Montseny.
L’alcaldessa Pamela Isús va des-
tacar l’esforç per tirar endavant 
aquesta obra i el gran valor etnològic que havia 
aconseguit plasmar en les fotografies.

El local municipal
La Fàbrica ja
disposa d’un
desfi bril·lador
automàtic
Des de la regidoria de barris i amb l’objectiu del 
govern de vetllar per la salut dels ciutadans en ca-
sos d’emergència, el local municipal La Fàbrica ja 
compta amb un desfibril·lador automàtic per poder 
fer front a aturades cardíaques de forma imminent. 
Per utilitzar aquests instruments no fa falta tenir cap 
títol ja que el procés de funcionament està molt 
ben explicat a les instruccions. Fins ara només dis-
posàvem d’un desfibril·lador mòbil en el cotxe de 
la guàrdia municipal.
El cost del desfibril·lador ha estat de 1827’10 eu-
ros, ha estat finançat amb un subvenció demana-

da en el catàleg 
de serveis del 
2016. En el ca-
tàleg de serveis 
del 2017 d’en-
guany només 
hi ha el recurs 
per desfibril·la-
dors mòbils i el 
demanem per 
poder dotar un 
altre cotxe de la 
guàrdia munici-
pal amb aquest 
dispositiu.
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El 20 de novembre es van fer les presentacions 
oficials de la temporada 2016-2017 dels clubs de 
Futbol i d’Handbol Vilamajor, en dos actes plens 
d’emocions i gran participació tant de familiars i 
seguidors d’ambdós clubs. El club de futbol va fer 
la presentació al camp de futbol Joan Nicolau de 
Sant Antoni de Vilamajor. 
Per altra banda, el club d’handbol va fer la pre-
sentació al Pavelló d’Esports de Sant Antoni. Per 

primer cop a la història del club, l’equipació porta 
l’escut municipal de Sant Antoni en una màniga i el 
de Sant Pere a l’altra. El pavelló Joan Sapé també 
es va omplir de gom a gom, i es va gaudir d’un 
bon handbol (partits de l’equip màsters masculí i 
l’equip sènior femení), més la fotografia de família 
de tots els equips del club i la 
rebuda de les Gegantes Pepeta 
i Loreto de Sant Antoni i Sant 
Pere de Vilamajor respectiva-
ment.
En la presentació, els van fer 
costat les alcaldesses de Sant 
Antoni i Sant Pere, Maria Lluïsa 
Berdala i Pamela Isús i els regi-
dors d’Esports Mònica Ribalta i 
Joan Garcia.
Molts èxits a tots!

Parlem
d’animals
El passat any 2016 la Guàrdia 
Municipal va comptabilitzar 180 
incidències amb animals, tots ells 
de diferents tipus: cavalls, ovelles, 
cabres, serps, abelles, senglars, 
gats, gossos.
La Guàrdia Municipal davant dels 
avisos dels veïns, avisos de con-
ductors o simplement les incidèn-
cies mentre fan el servei, actuen 
seguint la normativa vigent, donant 
la millor solució en cada cas parti-
cular; sigui avisant a l’apicultor, als 
membres del cos d’agents rurals, 

retirant de les vies animals morts, fent seguiment de 
queixes dels veïns per sorolls dels animals, avisant 
a l’empresa Rodamons per tal de portar gossos i 
gats a la gossera, reduint de vegades gossos pe-
rillosos, identificant els animals amb el xip si en 
porten i localitzant als propietaris.
De les 180 incidències el 90% d’elles tenen com 
a protagonistes els gossos, l’Ajuntament complint 
amb la llei de protecció d’animals del 2013, té 
un conveni amb l’Associació protectora d’animals, 
Rodamons. L’any 2016 la recollida de gossos va 

significar una despesa de 6300 euros.
Dels 162 incidents amb gossos, cinc van ser per 
agressions a persones, ciclistes i a algun membre 
la Guàrdia Municipal de Sant Pere de Vilamajor. 
D’aquí la importància de fer una crida des de 
l’Ajuntament per a que prenguem consciencia de 
les responsabilitats que tenim com a propietaris de 
gossos.
Les responsabilitats que tenen els propietaris d’ani-
mals de companyia són:
- Tenir el gos xipat i registrat en el cens municipal, 

molt important en cas que l’animal s’escapi o es 
perdi, és l’única eina que té la guàrdia 
municipal per localitzar al propietari ràpi-
dament. 

- Tenir cura del gos, ja sigui a nivell d’higie-
ne, de vacunes, d’alimentació, de molès-
ties envers d’altres veïns.

- Portar el gos sempre lligat per evitar inci-
dents entre gossos, persones o vehicles.

- Recollir les seves deposicions a la via pú-
blica.

Gaudim dels nostres gossos amb seny, res-
ponsabilitat i respecte cap a les persones i 
seguretat pels nostres animals de compan-
yia!!
Enllaç amb l’ordenança d’animals de com-
panyia: www.vilamajor.cat/l-ajuntament/
tauler-d-anuncis.htm?cat_9=3

El passat 20 de novembre es van fer les 
presentacions oficials de la temporada 
2016-2017 dels clubs de Futbol i
d’Handbol Vilamajor
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Governació, transports
i sanitat

La nova façana de 
l’Ajuntament,
víctima de
l’incivisme

Durant el passat 
mes d’agost, la 
façana de l’Ajun-
tament va rebre 
diversos impac-
tes fruit d’un acte 
vandàlic que va 
provocat diversos 
danys. Un dels 
més visibles fou el 
trencament d’una 
de les plaques i 
va caldre repo-
sar-la per una de 
nova.
Cal que entre tots 
siguem conscients 
de l’elevat cost 
que l’Ajuntament 
ha de destinar 
de les arques pú-

bliques per arreglar els desperfectes dels actes 
incívics (pintades, destrosses, etc.) i és bo saber 
el cost que representa cadascuna d’aquestes re-
paracions. En aquest últim cas, el cost de reposar 
la placa trencada de la façana de la Casa de la 

Vila ha ascendit a 260.15 euros.
La Guàrdia Municipal realitza rondes periòdiques 
durant tots els trams horaris per prevenir aquests 
tipus d’actes vandàlics però és impossible estar a 
tot arreu. Per aquest motiu, demanem la col·labo-
ració ciutadana i que, en cas que sigueu testimo-
nis d’un acte incívic similar, us poseu en contacte 
amb la Guàrdia Municipal al telèfon 605913434 
– 938452727 (24h).

Nou acte de
vandalisme a la 
plaça de
l’Ajuntament
La matinada del divendres 18 de novembre, la 
Guàrdia Municipal va rebre l’avís que alertava 
d’un petit incendi a la zona d’esbarjo infantil de 
davant de l’Ajuntament.  Un cop apagat el foc, 
s’ha pogut compro-
var que un grup de 
joves havien posat 
cartrons a la caseta 
dels jocs del “Parc 
del Patufet” i els ha-
vien encès.
La brigada munici-
pal ha netejat l’es-
pai i ja es pot tor-
nar a fer servir amb 
normalitat.

Activat el Pla
Transcat
El dia 19 del passat mes de desembre, un camió  
carregat amb 6.500 Quilos  de propà per l’abas-
tament d’una casa veïnal, va patir un accident i 
va bolcar a un camí de muntanya del municipi. 
Es va activar el Pla Transcat immediatament i les 
tasques de rescat de la cisterna van concloure el 

dia 2 de gener, amb la retirada del camió sinistrat, 
previ  transvasament de la càrrega, sense cap tipus 
d’incidència.
Segons Medi Ambient, el gas propà al ser molt 
volàtil no suposa un element contaminant i per tant 
en cap moment va haver-hi risc de contaminació.
Les tasques de rescat, van ser complicades, per la  
pròpia orografia del territori i la manca d’espai per 
treballar les grues. 

Miquel Pérez
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L’ajuntament ha
habilitat una zona 
exclusiva per treure 
a passejar els
animals de
companyia al nucli
El govern municipal ha cregut oportú destinar un 
terreny municipal com una zona d’esbarjo per a 
animals de companyia on no hi hagi el risc d’entrar 
en conflicte amb les zones utilitzades pels infants.
El nou espai està situat a la zona verda del carrer 
de la Moreneta, 9 – 11, del barri de Can Derro-
cada Nou. S’ha netejat la zona, s’hi ha col·locat 
una taula de pícnic, dues papereres i un dispensa-
dor de bosses per a recollir les deposicions. També 
s’ha senyalitzat l’espai. 
Per evitar el vandalisme, s’ha cregut oportú il·lu-
minar la zona durant la nit amb dos focus de baix 
consum de 80W. El focus instal·lats són de leds 
d’alta intensitat, amb el corresponent estalvi d’ener-
gia i la eficiència d’il·luminació que necessita l’es-
pai, facilitant la seguretat i que qualsevol veí pugui 
fer-ne ús a l’hora que vulgui.

El cost d’habilitar el terreny ha estat de:

- Netejar el solar i treure les males herbes, 
338’80 euros.

- Col·locar dos focus de baix consum, 
1132’98 euros.

- Col·locar dues papereres, 79’86 euros.

- Col·locar una taula de picnic, 211’75 euros.

- Col·locar un dispensador de bosses i adquisi-
ció de 3000 bosses, 119’78 euros.

- Senyalitzar l’espai, 258’02 euros.

Esperem que els veïns propietaris d’animals de 
companyia en facin un bon ús i gaudeixin de l’es-
pai. De fet alguns d’ells, per tal de fer més acolli-
dor l’espai han pintat ja una part de la torre del 
pou amb petjades de gos i la marca de les alçades 
dels gossos que hi van a jugar.

Per tal de millorar la qualitat del servei 
que ofereix l’Ajuntament, recentment 
s’ha instal·lat en cada punt de llum 
un adhesiu amb un codi de referència 
perquè tant els tècnics municipals com 
els ciutadans puguin identificar amb 
precisió cada fanal i la seva situació. 
L’Ajuntament ha posat a disposició de 
tots els veïns un formulari a la pàgina 

web municipal per tal que puguin advertir de forma 
immediata d’alguna incidència en l’enllumenat de 
la via pública.
Cal recordar que, a l’Oficina d’Atenció Ciutada-
na, també és pot fer l’avís presencialment, via ins-
tància o també per telèfon.
Aprofitem l’avinentesa per agrair a tots aquells ciu-
tadans que cívicament ens informen de qualsevol 
incidència a la via pública per tal que la puguem 

Per tal de millorar la seguretat dels usuraris del ca-
rril bici del camí de can Tona, que uneix el barri de 
Can Derrocada amb el camí veïnal de la riera de 
Vallserena, l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 
ha instal·lat nous separadors de 55x15x8 centíme-
tres al llarg de tot el recorregut.
Fins ara, la delimitació del carril bici només es-

tava feta amb senyalització horitzontal. Amb 
aquesta millora, hi ha una separació física que 
noten els conductors dels vehicles en cas que 
envaeixin el carril bici. 
El cost de l’adquisició dels separadors ha estat 
de 1.324’95 euros i la seva col·locació ha 
anat a càrrec de la brigada municipal.

Joan Bruguera

L’Ajuntament identifi ca cada fanal per reduir 
el temps de reparació d’incidències de

l’enllumenat públic

Millores en la seguretat del carril bici del 
camí de can Tona
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Millores al paviment 
de l’entrada del barri 
de Can Derrocada
L’Ajuntament ha realitzat obres de manteniment del 
paviment al carrer Sant Bernat degut als desperfec-
tes al ferm de la via produïts per les arrels del pi 
de l’illeta de l’entrada del barri de Can Derrocada. 
Les arrels van aixecar part del paviment del carrer 
fent-lo irregular i perillós pel pas de vehicles. L’Ajun-
tament ha hagut d’aixecar el paviment,  sanejar les 
arrels del pi i tornar a asfaltar el tram afectat.
Aquest incident, ens permet recordar als veïns que 
els arbres situats als límits de les parcel·les poden 
fer malbé els serveis urbanístics (conduccions de 

clavegueram, aigua, gas, electri-
citat...) així com aixecar voreres 
i asfalt dels carrers. L’ordenança 
municipal estableix que els arbres 
han d’estar allunyats de la via pú-
blica de manera que, en cas de 
parcel·les amb un habitatge, la 
capçada no ha de sortir dels límits 
del solar i, en els casos que no 
hi hagi casa, la capçada haurà 
d’estar esporgada a 2 metres del 
límit de la parcel·la.
Podeu descarregar-vos l’Ordenança Municipal núm. 
16 de Conservació i Neteja de Solars i Parcel·les a 
la pàgina web municipal: www.vilamajor.cat

Nova furgoneta per 
a la brigada d’obres 
i serveis de
l’ajuntament
Seguint amb la política de millora contínua dels ser-
veis municipals, el govern de l’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor ha decidit renovar la fl ota de ve-
hicles municipals amb una nova furgoneta de gran 
capacitat per l’àrea d’Obres i Serveis.
El parc mòbil de la brigada està envellit i massa 
sovint s’havien de dur al taller. Amb l’adquisició 
de la nova Renault Trafi c, es posa a disposició de 
la brigada d’obres de nous recursos que ajudaran 
a la millora i manteniment de la via pública i dels 
serveis urbanístics i, alhora, facilitar el transport de 
muntatge i desmuntatge de diferents activitats i es-
deveniments que es porten a terme a Sant Pere de 
Vilamajor.

Obres a la
BP-5109
La Diputació de Barcelona, a petició de l’Ajunta-
ment a l’Àrea d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, 
ha realitzat obres de millora del paviment de la ca-
rretera BP-5109 d’accès a Sant Pere de Vilamajor. 
El paviment estava bastant malmès i calia una repa-
ració sobretot pel trànsit  diari que ha de suportar 
per accedir a l’IES Vilamajor i escoles del municipi.
Aquesta actuació es completarà amb la pacifi cació 
d’un tram de carretera al centre del municipi (Plaça 
dels Comtes de Barcelona – Pont de la Riera) i la 
reordenació del trànsit de la Plaça Montseny.

16
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Dissolució de l’entitat 
Urbanística de Conser-
vació de Les Pungoles
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, en la sessió 
ordinària del Ple, cel·lebrada el dia 26 de gener de 
2017, va acordar, entre d’altres, aprovar la disso-
lució de l’Entitat Urbanística de Conservació de Les 
Pungoles.
L’Entitat Urbanística va acordar la seva dissolució en 
l’assemblea general ordinària del dia 17 de desem-
bre de 2016, amb el nomenament d’una comissió 
liquidadora que haurà de liquidar els drets i obliga-
cions pendents.
En el mateix Ple es va aprovar acceptar la cessió 
dels vials i serveis tècnics de Les Pungoles.
El procés de liquidació de l’EUC Les Pungoles també 
inclou el traspàs ordenat als respectius Ajuntaments 
de la gestió del serveis del sector, amb càrrec al 

pressupost municipal.
El POUM de Sant Pere de Vilamajor disposa que 
les obres necessàries per finalitzar la urbanització 
del PAU 3 Les Pungoles s’hauran d’executar pel sis-
tema de reparcel·lació, en la modalitat de coope-
ración i durant el primer sexenni (16/02/20112- 
16/02/2018).

Obres de reparació del 
paviment en els princi-
pals carrers d’accès a 
les escoles i al IES
Vilamajor del municipi
L’Ajuntament ha executat diferents obres de repa-
ració puntual al paviment dels principals carrers 
d’accés a les escoles Torre Roja i El Pit Roig i a 
l’IES Vilamajor. En aquesta actuació les reparacions 
s’han hagut de limitar a carrers del nucli de Can 
Derrocada i del Nucli Històric per ajustar-se a la 
disponibilitat pressupostària.
Les obres han consistit en apedaçats d’asfaltat de 
12 cm. o de 6 cm. de gruix depenent de si el pavi-
ment estava malmès o no per les arrels dels arbres. 
Les obres s’han completat amb la construcció de 
quatre esquenes d’ase, atenent a les demandes de 
diferents veïns per reduir la velocitat del trànsit de 
vehicles.
El cost total de les obres ha sigut de 59.821,49 €. 
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Estudi de costos
Escola Bressol,
visita del diputat
d’Educació
El 8 de juliol de 2016 es va fer el tancament de 
l’Estudi de costos de l’escola Bressol Pit Roig amb 
la visita del Diputat d’Educació Rafael Homet. El 
Diputat es va interessar pel bon funcionament de 
l’escola i tant l’alcaldessa Pamela Isús com la regi-
dora d’educació Raquel Salcedo van traslladar tots 
i cadascú dels temes oberts pel que fa a l’educació 

del nostre municipi.  
Aquest estudi s’ha dut a terme des del passat setem-
bre de 2015 amb un seguiment exhaustiu de tots 
els costos generats per l’escola Bressol municipal, 
aquest estudi es fa per valorar quines despeses ge-
nerem i si entrem dins d’uns barems raonables en 
referència al pressupost municipal respecte d’altres 
poblacions de semblants característiques. 
Tant la regidora d’educació com la tècnica varen fer 
un curs específi c per poder avaluar tots els punts que 
depenen per generar un correcte estudi de costos i, 
per tant, aprofi tament de les despeses.
La visita es va tancar amb un recorregut per les ins-
tal·lacions de l’escola.

Les obres d’ampliació 
de l’Institut
Vilamajor avancen a 
bon ritme

Durant l’estiu 2016, 
el Departament 
d’Educació de la 
Generalitat de Cata-
lunya va iniciar les 
obres d’ampliació i 
adequació de l’Insti-
tut Vilamajor de Sant 
Pere de Vilamajor. 
L’edifici es va projec-

tar i construir  el 2006 com una escola de primària 
i ara cal adaptar l’edifici al nou ús d’ensenyament 
secundari, a les noves exigències del Codi Tècnic 
de l’Edificació així com també al Codi d’Accessibi-
litat i al Decret d’Ecoeficiència.
El 30 d’agost es va realitzar una visita d’obres per 
part de l’alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor, 
Pamela Isús, el regidor d’Obres, Joan Bruguera, 
acompanyats de la directora de serveis territorials 

d’educació del 
Vallès, el di-
rector general 
Centres Do-
cents de la Ge-
neralitat, el ge-
rents empresa 
cons t r uc to ra , 
el cap d’obres i diversos tècnics d’infraestructures 
del Departament d’Educació.
Les obres afecten en diversos àmbits del centres 
de les quals cal destacar, per una banda, la cons-
trucció d’una nova ala per albergar una nova aula 
de dibuix i una aula de reforç i, per altra banda, 
l’ampliació de l’àrea administrativa per a tres nous 
despatxos pels diversos departaments de l’Institut. 
També s’amplia l’espai de la biblioteca, es millora 
la zona d’instal·lacions, s’adapta una aula per a 
utilitzar-se com a aula d’informàtica i altres obres 
com millores al gimnàs, als vestuaris i als patis ex-
teriors.
L’Ajuntament es congratula que les obres avancin 
a bon ritme i que, amb aquestes actuacions,  els 
alumnes i professors de l’Institut Vilamajor podran 
començar l’any 2016 amb més espai i millors ins-
tal·lacions.

Comissió
Ensenyament ACM
El 17 d’octubre de 2016 es va celebrar a l’ACM 
un altra jornada de la Comissió d’Ensenyament 
amb la Consellera Meritxell Ruiz en un debat obert 
per parlar de l’enfocament sobre el futur de l’edu-
cació a Catalunya.
“S’han de treballar les competències dels estudiants 
i docents a l’escola per fer un model pedagògic 

competencial.”
Les respostes com 
sempre passen per 
uns pressupostos 
ben dirigits i per 
crear un bon sistema 
que arribi a tothom.
Raquel Salcedo
Regidora
d’Educació
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L’escola bressol
municipal El Pit Roig 
comença nou curs 
amb renovacions 
tant a dins com a 
fora de l’equipament
Amb l’inici del curs 2016-2017, El Pit Roig va obrir 
les portes amb importants renovacions. La primera 
que es veu és la façana de la nostra escola bressol. 
S’ha pintat amb els colors bàsics del jocs dels in-

fants. Els nens cada dia es troben amb les seves 
joguines per muntar peces i fer diferents construc-
cions a on, a banda de les mides dels objectes, 
el més important són el reconeixement d’aquests 
colors primaris. Ara, cada dia pel matí, els nens 
abans d’entrar, tenen una visualització dels colors 
de les seves peces preferides de joc, podent fer 
una associació amb l’entrada de l’escola amb es-
pai de jocs.
La pintura és una part de la inversió en manteni-
ment que l’ajuntament ha dedicat en aquestes ins-
tal·lacions, el dia a dia fa que hi hagi molt desgast 
en l’ús i també s’ha invertit en condicionar acces-
soris per les aules.

Nou impuls als
projectes educatius 
i culturals del Baix 
Montseny
La regidora d’eduació, Raquel Salcedo, juntament 
amb altres regidors i regidores d’educació dels 
municipis del Baix Montseny es van reunir dilluns 
20 de setembre a Sant Celoni  en el marc de les 
reunions periòdiques de coordinació per seguir 
avançant en el treball compartit encetat amb els 
projectes educatius Robotseny i Fem Dansa i plan-
tejar polítiques educatives conjuntes.  A la trobada, 
van acordar les següents línies de treball:

- Compartir la informació dels serveis educatius 

que ofereix cada municipi amb la voluntat de 
difondre els serveis educatius del Baix Mont-
seny i decidir noves iniciatives a treballar con-
juntament.

- Enfortir el projecte Robotseny amb la partici-
pació de nous municipis del Baix Montseny i 
altres projectes de territori com el Fem Dansa.

- Treballar noves estratègies educatives que res-
ponguin a les necessitats del Baix Montseny, 
amb l’objectiu de millorar l’èxit educatiu i la 
cohesió social de la comarca.

Els regidors i regidores es van emplaçar a una 
propera reunió per treballar el projecte Robotseny 
2017 i a una següent per concretar la difusió con-
junta dels serveis educatius de cada municipi i pro-
posar nous projectes conjunts.

La trobada va comptar 
amb la presència d’11 
municipis del Baix Mont-
seny i alguns més van ex-
cusar la seva presència si 
bé van manifestar el seu 
interès en participar a les 
properes reunions.



20 La Clau
de Vilamajor

Torna l’Espai Nadó de 
l’escola bressol
municipal El Pit Roig
Des del 6 d’octubre, cada dijous, de 11 a 12:30h, 
a l’Escola Bressol Pit Roig de Sant Pere de Vilama-
jor torna, per segon curs consecutiu, l’Espai Nadó. 
L’espai està dinamitzat per Mònica Velázquez, 
postgrau en Antropologia aplicada al Benestar So-
cial i Pro-Alletament matern. Funciona amb un grup 

reduït i té un cost de 
5 euros per sessió.
Et proposem un espai 
de trobada i d’inter-
canvi on puguem 
compartir les vivèn-
cies de tenir un nadó 
a casa. T’oferim un 
lloc per escoltar i ser 
escoltat, per reforçar 
una percepció positi-
va de la maternitat/
paternitat.
A més, a cada ses-
sió, treballarem el 
vincle amb el nadó a 

través del massatge infantil, que permet connectar 
d’una  manera molt intensa amb el món corporal i 
emocional del nadó.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb 
nosaltres:
Escola Bressol Municipal Pit-Roig
Avinguda de Sant Elies, 18
Sant Pere de Vilamajor
938452337 - a08064532@xtec.cat

Jornada CREAF
La gestió dels boscos a Catalunya, comença amb 
la presentació per part del Diputat Jesús Calderer i 
segueix amb la primera ponència per part de la di-
putació amb Joan C. Àngel, Secció de Restauració 
i Millora Forestal.
Ens explica que Catalunya amb un 40% de su-
perfície forestal, li manca generar la rendibilitat 
d’aquesta massa, des de la Diputació promouen 
i donen suport per generar projectes de Biomassa 
per autoconsum. Nosaltres ja ho hem fet a les me-
ses de concertació. També ens diuen que s’ha de 
crear pedagogia mitjançant jornades per explicar 
els dubtes de com generar i restaurar els boscos 
després dels incendis que a la dècada dels 90 
va afectar gairebé a tot el territori i cada any es 
repeteixen a diferents punts.
Només ens queda constatar que avui en dia s’ha 
d’anar a l’Universitat per conèixer valors i transfor-
macions del sol dels quals la població de fa 70 
anys ja en sabia com fer-ho per històries heretades 
del coneixement popular.

Sant Pere de
Vilamajor participa 
en el XXIV Fòrum
Local d’Educació
La regidora d’educació de Sant Pere de Vilamajor, 
Raquel Salcedo, va participar en el XXIV Fòrum Lo-
cal d’Educació: Innovació, escola i municipis. En la 
jornada sota el títol “El canvi educatiu des de cada 
barri i municipi: un repte col·lectiu”, es va realitzar 
una interessant ponència a càrrec d’Eduard Vallory, 
president del Centre UNESCO de Catalunya.
Segons Vallory, “hi ha consens en els organismes in-
ternacionals vinculats a l’educació en la urgència de 
repensar el propòsit de l’educació i l’organització de 
l’aprenentatge, per dues raons principals. El propòsit 
(allò que volem que l’escola generi) s’ha de revisar 
perquè vivim en un món de canvi accelerat carac-
teritzat per la complexitat i incertesa, i cal dotar els 
infants d’unes competències que els permetin ser autò-

noms i tenir un projecte de vida 
satisfactori en aquest entorn. I 
l’aprenentatge (el com assolim 
el propòsit educatiu) s’ha de re-
visar perquè avui comptem amb 
millors evidències científi ques 
de com els humans aprenem, 
que no coincideixen amb les 
pràctiques més generalitzades 
al nostre sistema”.
Tècnics i educadors del públic, 
en el posterior torn obert de 
paraules ho van resumir amb 
una frase molt encertada: “Amb 
l’amor no n’hi ha prou” i recla-
maven que darrere de les no-
ves lleis d’inclusió hi ha d’haver 
partides pressupostàries per as-
segurar l’efi ciència i consolidar 
els nous projectes.



21La Clau
de Vilamajor

La co-transformació 
de buits urbans en 
projectes singulars
El 15 de novembre, la Diputació de Barcelona va 
organitzar un taller pràctic sobre la “Co-transformació 
de buits urbans en projectes singulars” dins del semi-
nari de la utilització temporal d’espais buits.
En representació de l’Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor hi va assistir la regidora de Participació 
Raquel Salcedo.
La presentació de l’acte va anar a càrrec del diputat 
delegat d’Urbanisme i Habitatge, Sr. Josep Ramon 
Mut, on es van tractar experiències de transformació 

de buits urbans realitzats per la cooperativa d’arqui-
tectes LaCol.
Els objectius del taller eren intercanviar coneixement 
i refl exions entorn a l’activació dels espais en desús. 
També donar eines per a la posada en marxa o mi-
llora dels projectes d’intervenció sobre els espais en 
desús i treballar elements per dissenyar un bon pro-
jecte d’activació d’espais.

Sant Pere poble lliure 
de pesticides
Des de el passat 29 de setembre en que es va apro-
var per Ple mitjançant una moció, l’Ajuntament de 
Sant Pere de Vilamajor considera que cal un con-

trol a llarg termini de les plagues no desitjades, 
principalment en boscos, marges de camins i jar-

dins públics. No obstant això, reconeix que l’ús 
de pesticides implica riscos potencials per a la 

salut ambiental i la humana, encara que es se-
gueixin la normativa reglamentària en la seva 

aplicació. L’Ajuntament creu que cal reduir al mínim 
possible l’ús de pesticides dins el municipi i ha deci-
dit ser el primer en donar el pas, posar en pràctica 
mètodes alternatius de lluita i evitar en el possible 
l’ús de pesticides en el terme municipal. El propòsit 
de l’Ajuntament és eliminar l’ús de pesticides mentre 
sigui possible. En casos especials en els quals se’ns 
requereixi inevitablement el seu l’ús, ens limitarem a 
emprar les alternatives menys tòxiques. 
Per poder dur a terme aquesta iniciativa per part dels 
ciutadans us fem cinc cèntims de productes alternatius 
que es poden fer a casa.

Oli blanc

Una alternativa als pestici-
des químics és la prepara-
ció del conegut com “oli 
blanc”, a partir d’oli ve-
getal i sabó líquid casolà. 
Aquest preparat natural re-
sulta molt útil contra pugó, 
cotxinilla, àcars i erugues 
de les roses, per a cítrics i 
altres arbres fruiters.
S’haurà de barrejar 2 tas-
ses d’oli vegetal amb mitja 
tassa de sabó casolà (pre-
parat també amb oli usat) 
en una ampolla o recipient. 
Un cop tinguem tots dos in-
gredients a l’ampolla, hau-
rem d’agitar l’ampolla per 
barrejar-la fi ns que el líquid 
resultant es torni blanc. Per 
aplicar aquest pesticida 
natural, hauràs d’afegir 10 
ml de la barreja per litre 
d’aigua en una ampolla 
d’aerosol o esprai i ruixar 
sobre les teves plantes, re-
comanablement durant el 
matí o al fi nal de la tarda. 
Si ho conserves correcta-
ment, podràs fer-lo servir 
fi ns a tres mesos després 
d’haver-ho preparat.

Contra cargols i 
llimacs

Una altra de les plagues 
més comunes en hortes i 
jardins són els cargols i lli-
macs, que ataquen directa-
ment a les fulles i fl ors. Per 
combatre aquest problema, 
es recomana utilitzar una 
dissolució d’amoníac i ai-
gua. Caldrà barrejar una 
part d’amoníac per 4 parts 
d’aigua en una ampolla d’ 
aerosol; pots afegir també 
una mica de sabó líquid 
perquè s’adhereixi millor 
a les plagues. Hauràs de 
ruixar les plantes, o els ani-
mals si dones amb ells, per 
acabar amb la plaga de 
llimacs i caragols.

Barreja de Xile i 
donzell

En cas que el teu hort o 
jardí estigui afectat per 
una plaga de pugó, mosca 
blanca, cargols i llimacs 
o fi ns i tot per opòssums i 
conills, podràs fer servir un 
pesticida natural preparat a 
força de Xile i absenta.
Per a això, hauràs de posar 
en una olla una tassa de 
xilis picants, juntament amb 
una tassa de fulles de don-
zell i 6 d’aigua, i posar-lo a 
bullir. Un cop arribi al punt 
d’ebullició, podrem aturar 
el foc i deixar reposar la 
barreja durant una hora. 
Passat aquest temps, cola 
la barreja i amb un aerosol 
ruixa les plantes afectades, 
prestant molta atenció que 
el líquid no entri en contac-
te amb els teus ulls o pell.

Spray de coriandre

Si el que necessites és 
acabar amb àcars i àfi ds, 
el coriandre serà el teu mi-
llor aliat. Hauràs de bullir 
aquesta planta en aigua 
durant uns 10 minuts; se-
guidament, hauràs de colar 
la barreja i tirar-la en el teu 
horta o jardí amb l’ajuda 
d’un esprai.
En propers mitjans anirem 
ampliant aquesta informa-
ció.

el líquid no entri en contac-
te amb els teus ulls o pell.

Sant Pere d
trol a llar
principalm

dins públic
de pest

salut a
gueix

O

Una altern
des químic
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Tallers educatius de nadal
Aquest any hem volgut fer un tomb als tallers nadalencs, per això 
hem apostat per crear un espai lúdic però també emprenedor i 
educatiu, mentre els nens gaudeixen d’unes hores en que tenen 
festivitat a l’escola han pogut ocupar el seu temps en aquests 
cursets, els quals s’oferien pels matins i aprenien a fer petits plats 
amb diversitat de menjars en la cuina del Pi Novell. La resposta 
dels infants ha estat t’han positiva que l’any vinent tornarem amb 
nous i bons àpats.

Conveni Ins Vilamajor i 
Ajuntament
L’INSTITUT VILAMAJOR ha elaborat el seu projecte 
d’atenció a la diversitat, en el marc dels progra-
mes de diversificació curricular, amb el nom de 
MAJORS. L’objecte principal d’aquest projecte és 
donar suport als alumnes des del tercer curs de 
l’educació secundària obligatòria que presenten 
dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill 
d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i 
que precisen d’actuacions individualitzades i adap-
tacions substancials del currículum per a la seva 
integració escolar, social i laboral. L’Ajuntament de 
SANT PERE DE VILAMAJOR és conscient que hi ha 
alumnes amb dificultats d’aprenentatge i amb pro-

blemes de conducta, a vegades conseqüència de 
l’entorn sociocultural, i s’ofereix a donar suport a 
l’INSTITUT VILAMAJOR col·laborant en el projec-
te MAJORS , per tal de donar una resposta a les 
necessitats educatives especials d’aquests alumnes 
amb la finalitat de facilitar la seva integració es-
colar, social i laboral. L’Ajuntament de SANT PERE 
DE VILAMAJOR disposa de recursos educatius per 
a col·laborar en la formació d’aquests alumnes 
que presenten dificultats per rebre una escolaritat 
plenament normalitzada. Que tant el Departament 
d’Ensenyament com l’Ajuntament de SANT PERE 
DE VILAMAJOR consideren positiu optimitzar els 
recursos disponibles per tal de donar una millor 
resposta a les necessitats educatives dels alumnes 
del municipi.

L’art arriba i se’n
va a EE.UU
Fa més o menys uns cinc anys que va arribar a 
Sant Pere de Vilamajor una artista des de les terres 
Basques, venia amb una beca per fer una estada 
al centre d’Art La Rectoria i li va agradar tant la 
població i les seves persones que ara és una més 
de la nostra vila. Aquesta persona és la Dolo Na-
vas artista polifacètica amb caràcter i una empen-

ta que no deixen indiferent, 
després de passar per vàries 
exposicions i vàries televisions 
a Catalunya, ha estat en edi-
cions del Drap Art i d’aquí 

l’obertura cap al nou continent. Tanja Grass di-
rectora de l’ esdeveniment ha promogut diversos 
autors Espanyols per presentar-los en una fira als 
Estats Units, exactament a Pittsburgh “Pensilvania” 
El Re: New Festival Pittsburgh.
La Dolo Navas va presentar vàries peces una 
d’elles de la col·lecció Desmonjar i també va fer 
una desfilada amb la col·lecció de vestits fets bàsi-
cament  amb paraigües i d’altres articles reciclats. 
La major part del seu treball és basa en el reciclat-
ge amb  matèries primeres com el vidre, la roba, 
el metall, el cotó o la llana d’ovella i tot allò que 
es pugui trobar pel camí que li doni inspiració o 
resposta a la seva creació.
Des de l’Ajuntament de Sant Pere li vàrem donar tot 
el suport per diferents mitjans de xarxes socials i a 
la web municipal el dia de la seva inauguració el 
passat 2 de setembre, ara volem deixar pales que, 
l’art és una altra forma de viure i entendre la vida, 
que te cabuda en el nostre municipi i persones com 
la Dolo el fan realitat.
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L’Ajuntament de Sant 
Pere s’adhereix a la 
campanya Casa nostra 
es casa vostra
Seguint amb la campanya que des de 2015 va ini-
ciar el Fons Català de Cooperació, ara s’ha fet una 
crida més massiva a tots els ajuntament juntament 
amb FMC i l’ACM. L’Ajuntament de Sant Pere porta 
tot un seguit de reunions fetes a Barcelona des d’un 
bon començament per veure com és desenvolupa 

tot i de quina manera podem col·laborar en les ac-
cions que es duen a terme per ajudar a les perso-
nes migrades. El principal portaveu és l’Oriol Amo-
rós Diputat i Secretari de Ciutadania i Immigració 
que va allà a on sigui que el reclamin per exposar 
com son les entrades de les persones migrades en 
el nostre país, un cop més el vàrem poder escoltar 
a Cardedeu el 
passat 9 de 
novembre.
El passat  di-
jous 26 de ge-
ner de 2017 
és va aprovar 
per ple una 
moció en la 
qual ens adhe-
ríem a la cam-
panya Casa Nostra és Casa Vostra.
Ara es fa una crida a totes aquelles persones que 
vulguin anar a la manifestació del proper 18 de 
febrer a Barcelona, l’Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor posa un autobús per anar-hi i també farà 
repicar les campanes aquell dia a les 12h.
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Sant Pere de
Vilamajor participa 
en el festival
De Fàbula!

L’Ajuntament de Sant Pere de Vila-
major, de la mà dels altres consis-
toris veïns, ha tirat endavant una 
nova edició del Festival de Narra-
ció Oral del Baix Montseny “De 
Fàbula!”. Durant l’estiu es van or-
ganitzar diverses actuacions en els 

municipis participants, com el conta-contes de “Les 

mil i una nits” 
que ens va 
oferir Elisa-
beth Uribarri 
al jardí de la 
palmera de 
la Rectoria.
L’acte va te-
nir molt bona 
acollida, tant dels grans com dels més menuts. Tot 
seguit, el bon ambient va continuar menjant en-
trepans i amb begudes fresques que els membres 
de l’associació Acers Trempats van oferir als assis-
tents. La jornada es va arrodonir amb la projecció 
a la sala Orila de la Rectoria de la pel·lícula “Star 
Wars VII. El despertar de la fuerza”.

Jornada d’intercan-
vi dels casals de la 
gent gran de Santa 
Eulàlia de Riuprimer 
i de Sant Pere de
Vilamajor
Els casals de la gent gran de Santa Eulàlia de 
Riuprimer i de Sant Pere de Vilamajor han realit-
zat un intercanvi de casals per tal de conèixer-se 
mútuament . Aquest programa dóna l’oportunitat de 
reconèixer i potenciar el valor del propi municipi 
i també el del municipis propers, al mateix temps 
que es crea un clima de cohesió i intercanvi amb 
la gent gran.
Primer fou el torn de Sant Pere de Vilamajor que va 
visitar el poble osonenc en una visita molt agrada-
ble i on es van conèixer molts dels assistents fent 
noves amistats. Més de 80 persones dels casals 
d’avis d’un lloc i de l’altre van participar d’aquesta 
activitat recorrent el poble de Riuprimer fent una 
visita guiada molt completa a càrrec d’un regidor 
de l’Ajuntament; vam veure els pessebres, l’esglé-
sia i un dinar a la casa de cultura del poble molt 
ben amenitzat amb animació de country i la coral 
del casal.
La visita del casal de Santa Eulàlia a Sant Pere 
de Vilamajor va ser el passat 20 de setembre. Els 
membres del casal de Sant Pere, acompanyats de 
l’alcaldessa Pamela Isús i la regidora de benestar 
social Dolores López i la de participació Raquel 
Salcedo els donaren la benvinguda al local munici-
pal La Fàbrica, on es va servir un esmorzar.
Tot seguit, la dinamitzadora de la gent gran i l’as-

sistent social van presentar la campanya “Tracta’m 
bé”, es va projectar un vídeo molt emotiu sobre el 
maltractament a la gent gran i es van explicar com 
s’ha d’actuar en aquests casos.
A continuació, es van realitzar dues visites guiades 
per conèixer el nostre poble: una a càrrec d’un 
dels membres més actius del casal, en Pere Pujol, 
que va mostrar les exposicions del centre cívic El Pi 
Novell, es va passejar pel poble i els va explicar 
anècdotes de la nostra població. L’altra visita guia-
da va anar a càrrec del coordinador de la Mon-
gia, l’Higini Herrero, que els va explicar la història 
de Vilamajor tot fent una visita al centre històric.
La jornada va acabar amb un dinar de germanor i 
una actuació de màgia per amenitzar la sobretau-
la, on es van poder comentar les vivències. L’alcal-
dessa Pamela Isús, va cloure la jornada obsequiant 
els presents amb un punt de llibre de la Torre Roja 
i un DVD sobre l’evolució del poble al llarg del 
segle XX; i, per l’alcalde de Santa Eulàlia, el llibre 
“Vilamajor: ahir i avui”.

Cultura i
Serveis Socials

Dolores López
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Els concerts de la 
Rectoria tanquen la 
temporada cultural 
de primavera 2016

Un any més, els Jardins de la Rectoria es van 
omplir de música durant les nits de juliol. Vila-
major Social Club va organitzar tres concerts 
dins del cicle “Un món de músiques!”: 
La Malinche (9 de juliol), Masara Traore (16 
de juliol) i Tumbaos Oju! (30 de juliol). Els 
concerts funcionaven amb el sistema de taqui-
lla inversa i es comptava amb servei de bar. 
Amb l’actuació del grup Tumbaos es va tancar 
l’agenda de la temporada cultural gener-juliol 
2016. Han estat diversos esdeveniments enfo-
cats a totes les edats, cinema, música en viu, 

Sarsuela, Teatre, Balls de Saló, Disco junior, Txi-Kung 
i per tancar aquest trio de concerts als Jardins de La 
Rectoria.
Donem les gràcies a totes aquelles entitats que han 

col·laborat i han 
posat el seu gra-
net de sorra. La 
nova temporada 
de tardor, s’inicia 
al setembre amb 
una noves pro-
postes que podeu 
trobar a www.vila-
major.cat. 

L’Ajuntament apro-
fi ta l’aplec de San-
ta Susanna per fer 
arranjaments 
a l’esglesiola
Com cada onze d’agost, es va cele-
brar l’aplec a l’esglesiola de Santa 
Susanna amb la tradicional missa, 
el cant dels goigs i, tot seguit, els assistents es var 
agrupar sota les ombres dels plataners on l’Ajunta-
ment va oferir un aperitiu popular, abans del dinar on 
cadascú es portava el seu àpat.
En els preparatius anuals de l’aplec com ara desbros-
sar l’entorn, comprovar l’estat del camí, etc... es va 
observar que calia fer algunes reparacions urgents. 
Per això l’Ajuntament va arranjar els nínxols del ce-
mentiri, va retirar les heures de la façana nord que 
malmetien la paret del temple, va reparar les esquer-
des del mur del barri on hi havia algunes pedres amb 
perill de caiguda, va netejar la teulada d’herbes i 
pedres i va substituir una trentena de teules trencades 
pels cops de pedra d’alguns incívics.
Gràcies a les pluges del dia anterior, no va fer tanta 
calor i es va reduir considerablement el risc d’incendi.

Can Ram celebra la seva festa d’estiu més 
participativa

Un any més, al acostar-se les darreries del mes de 
juliol, el barri de Can Ram va celebrar la seva tradi-
cional festa d’estiu amb activitats dirigides a totes les 
edats, organitzades per l’Associació de Veïns.
L’alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor, Pamela Isús, 
el regidor de barris, Joan Garcia, i la regidora de 
cultura, Dolores López, van acompanyar els veïns en 
aquests dies de festa. Durant la xocolatada popular 
foren diverses les persones que es van acostar als 
membres del Govern per traslladar-los els seus sug-
geriments.
Des de l’Ajuntament volem agrair l’esforç organitzatiu 

de l’Associació de Veïns de Can Ram per tirar enda-
vant una festa molt participativa, que va comptar amb 
l’ajuda dels joves i la presència de la colla gegante-
ra. Per primer cop es va poder gaudir del ball dels ge-
gants de Sant Pere de Vilamajor pels carrers del barri.
És de justícia deixar constància de la gran implicació 
de l’Associació de Veïns de Can Ram, no només en 
les activitats en el barri de Can Ram sinó també en 
les de tot el municipi, com el torneig de petanca de 
la Festa Major, la taverna del Vilamagore Medieval o 
l’homenatge a la gent gran.
Moltes gràcies a tots!
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Els Acers Trempats del Vilamagore
assalten el castell de Castelló d’Empúries
Per segon any consecutiu, els guerrers dels Acers 
Trempats del Vilamagore van assaltar el pont i la mu-
ralla del castell d’Empúries en la XXVI Festival Terra de 
Trobadors de Castelló d’Empúries. L’experiència d’ex-
portar la bravesa dels guerrers del Vilamagore, va 
començar el 2015 durant la vint-i-cinquena edició de 
la fi ra empordanesa. Els guerrers van fer tres actua-
cions per dia, que va atreure molt de públic. A més 
dels guerrers, també hi van participar els dansaires 

del Vilamagore amenitzant diferents espais i delectant 
al públic amb balls medievals.
Amb l’objectiu d’establir lligams entre les festes del 
Vilamagore i de Terra de Trobadors, s’hi va desplaçar 
també la regidora de cultura de Sant Pere de Vilama-
jor, Dolores López, que ha valorat molt positivament 
l’experiència i es preveu repetir-la en properes edi-
cions. 
Visca el Vilamagore Medieval!

Vilamagore
medieval: la història 
d’un poble

Després de l’èxit del Vilamagore Medieval 2016, 
Sant Pere de Vilamajor ja escalfa motors per tornar a 
transportar-nos al segle XII. Us animem a què vingueu 
a formar part de la festa del Vilamagore 2017, que 
ens ajudeu a organitzar-la i que hi aporteu les vostres 
idees. Una festa que intenta millorar any rere any i 
que el que la fa especial és l’esforç de tot un poble, 
on més de 500 voluntaris ens ajuden a reviure  un 
dels episodis del passat del que avui entenem per 
Catalunya. 
Un espectacle emocionant i èpic amb vint-i-tres anys 
d’història que ha crescut gràcies a la col·laboració 
dels voluntaris. Endinseu-vos pels carrers del Vilama-
gore  de l’any 1156, on els cavallers, soldats, timba-
lers, músics, artesans i gent del poble viuran les seves 
aventures i poc a poc ens endinsaran a la història.
També podrem gaudir de les danses medievals, ser 
testimonis d’un setge,  veure de ben a prop una bata-
lla o passejar pel mercat medieval. Els més petits po-
dran participar dels tallers o practicar amb l’espasa.
A la taverna del Vilamagore Medieval hi trobareu 

viandes per no defallir durant l’aventura! 
Ja estem preparant el proper Vilamagore 2017! US 
HI ESPEREM A TOT I A TOTES!!!
Aquest any serà a la tardor. Si voleu participar i for-
mar part del Vilamagore Medieval 2017 deixeu les 
dades a la següent adreça de correu electrònic:  vila-
magore2015@gmail.com
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Bona acollida de la 
nova temporada de 
Swing a Vilamajor

Els ajuntaments de Sant 
Pere i de Sant Antoni de 
Vilamajor van iniciar el 
passat diumenge 27 de no-
vembre de 2016 una nova 
oferta cultural conjunta: 
SWING A VILAMAJOR! La 
sessió han tingut molt bona 
acollida.
Aquesta iniciativa, fruit del 

gran èxit que està tenint aquesta modalitat de ball, se 
celebra un diumenge al mes, alternativament al local 
La Fàbrica de Sant Pere de Vilamajor i a El Patronat 
de Sant Antoni de Vilamajor, i inclourà una classe 
oberta per aprendre a ballar, seguida d’un concert 
amb Hot Five Swing.
El calendari de la primera temporada ha estat el se-
güent: 

• Diumenge 27 de novembre 2016 - La Fàbrica
• Diumenge 18 de desembre 2016 - El Patronat
• Diumenge 29 de gener 2017 - La Fàbrica
• Diumenge 19 de febrer 2017 - El Patronat

La classe oberta és de 18h a 19.30h i el concert, de 
19.30h a 22h. Consultar preus a vilamajor.cat
Si no heu ballat mai swing, aquesta és la vostra 
oportunitat!! I si ja en sou uns experts, veniu a gau-
dir-ne a Vilamajor!!
La Fàbrica: C/ Ginebró, 3 - Sant Pere de Vilamajor
El Patronat: Av. Catalunya, 4 - Sant Antoni de Vila-
major

Castanyada 2016
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor vol impul-
sar aquelles activitats culturals organitzades per les 
diferents entitats del poble. Un bon exemple és la 
Castanyada que fou organitzada per l’Associació 
Embauca’t.
El passat dilluns 31 d’octubre van tenir lloc els actes 
de la Castanyada 2016. Enguany, des de l’associa-
ció Embauca’t, vam promoure una jornada festiva en 
que es van realitzar diverses activitats per a tots els 
públics. La jornada es va iniciar amb una petita fi ra 
de les entitats de Vilamajor, on podien explicar els 
seus objectius i motivacions, donar-se a conèixer i 
realitzar activitats i tallers infantils. Els principals par-
ticipants varen ser La Petjada, el Club Handbol Vila-
major i la colla bastonera de Vilamajor. Seguidament 
va arribar el plat fort del dia, amb l’espectacle de la 
Dàmaris Gelabert, on s’hi van reunir més de tres-cents 
persones. Al llarg de tota la tarda es van repartir cas-
tanyes i moniatos a càrrec de l’ajuntament. Un cop 
fi nalitzada l’actuació, va tenir lloc una botifarrada 
popular acompanyada d’un monòleg i música, tot i 
que degut al caràcter familiar de la jornada va tenir 
menys afl uència de públic que les activitats que ho 
precedien.
Des de l’entitat es va organitzar l’esdeveniment con-
siderant que l’actuació de la Dàmaris suposava una 
gran oportunitat  per tal de promocionar Sant Pere de 
Vilamajor, degut a la gran popularitat i notorietat de 
l’artista. Des de l’associació es valora molt positiva-
ment la resposta dels vilamajorencs i vilamajorenques 
a l’interessar-se per les activitats dutes a terme al llarg 
de tot el dia.
Embauca’t és una associació sense ànim de lucre fun-
dada l’any 2012 i que ja ha participat activament en 
cinc edicions de la festa major de Sant Pere. Des de 
l’entitat es pretén promocionar el poble, socialitzar 
la seva gent, 
organitzar acti-
vitats variades, 
-sobretot pel 
que fa als jo-
ves- i encendre 
la fl ama d’un 
indret massa 
acostumat a la 
calma.

Tast de bolets
El passat 13 de novembre es va celebrar el 10è Tast 
de bolets a la Fàbrica que organitza l’Ajuntament de 
Sant Pere de Vilamajor amb els restaurants de Can 
Noguera, de Can Pau, de Can Llança, de la Cuina 
Catalana, de L’Antic Casino, del “Tiberi” i del Forn 
Sant Pere. Va ser una excel·lent oportunitat per provar 
la cuina local amb el bolet com a protagonista!  El 
tiquet només costava 12 euros i incloïa el primer i 
segon tast, beguda, cafè i postres. 

Un any més, l’Ajuntament 
col·labora amb la Creu 
Roja amb la campanya 
de joguines “Els seus 
drets en joc” amb la qual 
s’han pogut atendre més 
de 50 famílies
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Les Gitanes a Sant 
Pere de Vilamajor
En motiu del cinquantè aniversari de la publicació al 
diari de Barcelona d’un reportatge sobre Sant Pere 
de Vilamajor, hem cregut oportú parlar amb els fa-
miliars d’alguns dels protagonistes.  Hem anat a can 
Sion, a parlar amb la Teresa Serra, fi lla de l’Elies. 
El primer que fa la Teresa és obrir-nos un àlbum de 
fotografi es i ens ensenya com es ballaven les gitanes 
a Sant Pere de Vilamajor, una tradició avui perduda 
al nostre poble. Ens comenta que van a la primera 
meitat de segle, el seu pare ballava amb una colla 
però la tradició es va anar perdent. Cap els anys 
seixanta del segle XX, es va tornar a recuperar el ball 
de gitanes però ja era una nova generació qui les 
ballava. Els assajos es feien al local del Sindicat al 
vespre, perquè tothom treballava. També pujava un 
home bastant eixelebrat amb boina de Llinars a to-
car el piano. Ballaven xotis, polques i valsos. També 
hi havia un diablot que feia riure al públic, sobretot 
quan s’havia de dissimular algun entrebanc a l’hora 
de ballar. La colla va tenir diversos diables: un mosso 
de can Messeguer, en Joan Pujol de can Ravenissa i 
un de Llinars que deia: “A casa no mengem, però de 
riure ens en fem un fart”.
Un dia, en una actuació de gitanes a Santa Maria de 
Palautordera, la colla es va preparar per ballar en-
mig de la plaça. Però l’orquestra li costava començar. 
Al fi nal confessaren que no sabien tocar les cançons 
del ball. Davant del 
desastre, l’Elies de can 
Sion, que també els 
havia fet de mestre, va 
pujar a l’escenari i va 
començar a xiular les 
cançons. Tots van ba-
llar al seu ritme i l’ac-
tuació va acabar sent 
un èxit.

Programa d’arranja-
ment d’habitatges
El Programa d’Arranjament d’Habitatges neix amb 
l’objectiu de millorar les condicions d’accessibili-
tat, seguretat, higiene, habitabilitat, i d’efi ciència 
energètica mínimes dels habitatges objecte de les 

intervencions. Es 
tracta de petites 
reformes bàsiques 
en els habitatges 
que incrementen 
l’autonomia i la 
qualitat de vida de 
les persones be-
nefi ciàries en els 
seus domicilis. Les 
intervencions estan 
supervisades per 

una direcció facultativa a qui les tècniques dels ser-
veis socials municipals poden adreçar totes aquelles 
consultes referents a les intervencions en el municipi. 
Per a més informació us podeu adreçar als Serveis 
Socials de l’Ajuntament.
Preferentment, les persones sol·licitants del programa 
hauran de ser aquelles que es trobin en alguna de les 
següents situacions:

• Persones amb difi cultats per realitzar les activi-
tats de la vida diària.

• Persones que tinguin acreditada la seva condi-
ció de discapacitat i/o estiguin en situació de 
dependència.

• Persones majors de vuitanta anys que visquin 
soles o amb una altra persona gran.

Al Municipi de Sant Pere de Vilamajor ja tenim previst 
la realització de 5 arranjaments d’Habitatge.

28



29La Clau
de Vilamajor

Els serveis socials al 
teu servei.
Els coneixes?

Consisteix en un conjunt d’accions professionals que 
tenen l’objectiu d’atendre les necessitats socials més 
immediates, generals i bàsiques de les persones, fa-
mílies i grups. 

Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 14h 
Telèfon:
93 845 39 44 / 93 845 00 08
Adreça:
C/Nou, 26. St. Pere de Vilamajor. 08458

Aquestes actuacions també contribueixen a la prevenció 
de les problemàtiques socials i a la reinserció i integra-
ció de les persones en situació de risc social o exclusió. 
Les funcions principals dels equips tècnics que ofe-
reixen aquest servei són les següents: 

1. Servei de recepció / informació
2. Servei d’acollida
3. Servei de seguiment  a persones i famílies en 

situació de vulnerabilitat
4. Servei d’atenció a la gent gran
5. Servei d’atenció a la infància i adolescència
6. Servei d’atenció a les persones amb discapacitat
7. Servei d’atenció a les persones amb dependència
8. Servei d’atenció a la dona

Baguls de jocs per la 
ment, el cos i les tic 
per a la gent gran
Aquesta iniciativa impulsada per la Diputació de Bar-
celona vol promoure el desenvolupament d’activitats 
lúdiques, cognitives i de tecnologies per estimular 
l’equilibri físic i mental de les persones grans. 

Davant els grups cada vegada més heterogenis amb 
característiques i necessitats especifi ques ha augmen-
tat l’oferta d’activitats innovadores, creatives i engin-
yoses per aquest àmbit ja que cada vegada la gent 
gran estar millor i millor formada.
Durant el mes d’abril el casal de la gent gran de 
St.Pere de Vilamajor ha pogut gaudir d’aquests ba-
guls de la gent gran jugant amb una selecció de jocs 
propis de la seva infantesa, altres més moderns i aca-
bant amb els jocs tecnològics.

Teatre fòrum sobre les 
claus de la violència 
de gènere en les re-
lacions dels joves
Per segon any consecutiu, des de l’Ajuntament s’or-
ganitza un acte per conscienciar en contra la violèn-
cia de gènere als joves de l’IES Vilamajor
Com poden les i els adolescents identifi car que es 
violència de gènere dins les seves relacions de pare-
lla o distingir quin son els símptomes d’una relació in-
sana? Quin és el model d’amor que envolta a aques-
tes noies i nois? Per poder ajudar als i les joves hem 
de fer evidents quin son els factors que intervenen en 
una relació abocada a la violència i que podem fer 
tan per prevenir com per intervenir.
L’espectacle “Toca de peus al terra” és interactiu i 

participatiu on el públic deixa de ser un simple es-
pectador per passar a substituir als actors i actrius i 
ajudar així als/les protagonistes a trobar noves for-
mes d’actuar davant les situacions que planteja la 
peça. Ens convida a posar-nos en el seu lloc i així 
poder assajar la realitat que potser un dia ens tocarà 
viure.
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Commemoració del 
25N Dia internacio-
nal contra la
violència de gènere

Taller durant el mes de Novem-
bre”Cosint Somnis”:
La idea base era crear una gran 
tela que abraça i que protegeix. 
On les persones son totes igual 
i es respecten. Unides per crear 
amb les pròpies mans i en co-
munitat compartint somnis i ex-
periències.

Dia 25 de Novembre a la Tarda: Xo-
colatada popular, realització mural i 
trobada al Carrer Comtes de Barcelona 
per exposar la creació feta al Taller. 
Dia 26 de Novembre: Caminada Popu-
lar, des de Can Noguera i trobada dels 
tres Municipis (Sant Pere de Vilamajor, 
Sant Antoni de Vilamajor i Llinars del 

Vallès) a la Plaça de la Vila  de Sant 
Antoni de Vilamajor.

- Lectura Manifest

- Visita Exposició. Violència masclis-
ta en parella: Desmuntem Mites?

- Decoració dels arbres de la Plaça i 
lectura de Poemes.
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Opiníó dels grups municipals

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

Equip de govern ... tot terreny!

El govern ja ha aprovat el pres-
supost per aquest 2017 i durant 
dos anys han pujat l’IBI: la re-
captació prevista ha augmen-
tat un 26% des del 2015, uns 
365.000 €, que surten de la 
butxaca de tots els veïns.
Analitzar un pressupost munici-
pal en tan poc espai no és pos-
sible, però volem explicar una 
part de la qual els partits “d’es-
querres” en fan tot sovint ban-
dera: la despesa en benestar 
social. Al 2015 hi havia pres-
supostats 228.000 € i al 2017 
ha augmentat en 37.000 €, fins 
a 265.000 €. Però aquest aug-
ment correspon a més beques, 
més ajuts directes a les famílies, 
més aliments? Analitzant-ho a 
fons podem veure com només 
correspon a despesa de perso-
nal. L’import conjunt de beques 
i ajudes escolars és el mateix. I 
els ajuts individualitzats a les fa-
mílies només han augmentat en 
3.000 € (250 € al mes). Més 
personal per a gestionar els ma-
teixos recursos, en comptes de 
dedicar els diners a ajudes di-
rectes a les famílies, que son les 
que els necessiten. 
Així es recorre al recurs fàcil de 
pujar al màxim els impostos que 
paguen els veïns i que en alguns 
casos aquests diners no retornen 
a qui més ho necessita, sinó que 
sovint es dediquen a despeses 
que segurament ens podríem 
estalviar, com calendaris per al 
lluïment personal dels regidors.

Ni asfalt ni especulació
Aconseguir que un territori sigui 
declarat espai natural protegit per 
utilitzar-lo com a reclam per atraure 
inversors i aixecar megaprojectes ur-
banístics, grans hotels o el que ens 
doni la gana és, en el millors dels 
casos, un contrasentit. Perquè quan 
l’objectiu d’un projecte és el crema-
tístic, tot hi queda supeditat. Això és 
el que està passant al Montseny. Fins 
i tot amb la permissivitat dels esta-
ments encarregats de vetllar per la 
seva protecció. 
No ens neguem al progrés, ni a fer 
rendibles fi nques massa anys aban-
donades. Al contrari. Però la revalo-
rització no es pot fer en contra del 
que vol preservar: la biodiversitat 
excepcional del Montseny.
És per això, que ens hem d’oposar 
a l’asfaltat de la pista de les Illes a 
Sant Marçal, obra aturada per no 
complir els acords de protecció de 
la zona i que es vol reprendre. I és 
per això que cal que estiguem espe-
cialment vigilants amb el Pla Espe-
cial de Masies de Sant Pere. 
Cal que ens expliquin ben clar quins 
són els “nous usos” de les masies. 
On, com i per què. Com afectaran 
l’entorn natural, el qual és, no ho 
oblidem, el principal motiu de ser 
del Parc: el Montseny no és Reser-
va de la Biosfera pel seu rendiment 
econòmic, sinó pel seu gran valor en 
la biodiversitat del planeta.
A partir d’aquí, hem d’estar dispo-
sats a parlar de tot amb tothom: 
propietaris, autoritats locals i Ge-
neralitat. Perquè, com recordava el 
Síndic de Greuges, el problema del 
Montseny és un problema de tots, 
del país. 
Volem Vilamajor

Assemblees obertes cada dimarts a 
les 20 h
volemvilamajor@gmail.com
volemvilamajor.cat 
www.facebook.com/volemvilamajor/ 
@VolemVilamajor
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Un nou poble per tothom, 

Cada primer d’any tots fem apilament 
d’energies i il·lusions enfront dels reptes 
diaris que tenim i com no els regidors, que 
dediquem els nostres esforços a millorar el 
nostre entorn i la nostra societat en defi ni-
tiva el nostre poble. És per tant que vull 
de nou fer una crida per seguir treballant 
junts en la seva construcció. Us recordo 
que el govern del mateix no respon a un 
sol partit.
Però la crisi econòmica està afectant a la 
majoria de famílies i els municipis no som 
aliè això. Així veiem que la realitat dels 
nostres municipis és una elevadíssima taxa 
d’atur i exclusió social. 
Totes aquestes qüestions requereixen so-
lucions i els veïns esperen trobar respos-
tes. Som els Ajuntaments els que estem 
donant resposta a totes aquestes injustes 
situacions, ja que les polítiques que des-
envolupem tenen un impacte directe sobre 
les persones amb les quals convivim. Ara 
mateix fem de frontera que impedeix que 
moltes persones pateixin exclusió social. 
Des del nostre ajuntament continuarem ga-
rantint la qualitat i equitat dels serveis que 
reben els veïns. Per aquesta raó, les com-
petències municipals i el seu fi nançament 
han de ser prioritàries. Des de la nostra 
regidoria entenem la seguretat com un 
factor indispensable de llibertat, com una 
garantia de la protecció individual així 
com de les llibertats col·lectives. Defensem 
una seguretat per tots: ningú té que quedar 
privat del dret a estar i sentir-se segur. Per 
això s’ha incrementat el parc de vehicles 
de vigilància i control. La reactivació eco-
nómica i el creixement han de ser les màxi-
mes prioritats. En l’àmbit de destinació de 
recursos públics, proposem que la con-
tractació pública inclogui criteris socials, 
ètics i ambientals, que amb l’aplicació de 
clàusules socials i mercats protegits, valori 
també el benefi ci social en l’adjudicació. 
El PSC vol apostar per una sortida de la 
crisi conjunta, buscant les sinèrgies i fent 
de les entitats socials uns dels eixos bàsics 
per a la recuperació econòmica del país. 
Ens comprometem a treballar de manera 
conjunta en el disseny, avaluació i aplica-
ció de les polítiques socials i de promoció 
econòmica dutes a terme pel nostre Ajun-
tament.

Primer...les persones! (2)

Aquesta ha estat la nostra prio-
ritat des que al 2003 ens vam 
presentar per primera vegada a 
les municipals. Per això vam es-
collir gestionar Cultura i Serveis 
Socials.
Què hem fet a Serveis Socials?
Al 2008 vam sortir del govern. 
En arribar de nou al 2015 ens 
vam trobat a Serveis Socials el 
mateix que vàrem deixar: treba-
lladors a 2/3 de jornada, en 
espais sense un mínim de digni-
tat, cap projecte nou, cap impli-
cació en uns temps tan i tan durs 
com els que estem vivint.   
A finals del 2015 vam fer obres 
d’adequació i  ara tenim una 
zona d’atenció al públic i dos 
despatxos per atendre als usua-
ris amb privacitat i dignament.
Al pressupost del 2016 ja te-
níem en compte la jornada com-
plerta tant de la treballadora so-
cial com de l’educador, i doblar 
la jornada de la dinamitzadora. 
Hem dotat el servei d’un auxiliar 
administratiu, això  permet que 
puguin desenvolupar les seves 
tasques amb l’atenció i dedica-
ció que mereix qualsevol usuari.
Hem engegat campanyes i pro-
jectes nous, com  Tracta’m bé, 
o les accions a nivell de l’IES 
per conscienciar als nostres jo-
ves amb temes importants com 
la violència de gènere.
Hem  millorat l’espai de l’Asso-
ciació La Teranyina Solidària, 
entitat amb l’ objectiu de col·la-
borar estretament amb els nos-
tres serveis socials.      
I seguirem posant el nostre tre-
ball al teu servei!! 

Ho hem fet!!. Hem donat un tomb a la 
manera de fer.
Un any i vuit mesos per poder visualit-
zar una manera diferent de fer les co-
ses, molta dedicació, escoltant i apre-
nent, molta feina de tots els membres 
del govern i de tots els treballadors de 
l’ajuntament ho han fet possible.
A hores d’ara, tenim un personal com-
promès, que treballa a gust i amb un 
somriure a la cara, tenim uns regidors 
compromesos i contents treballant 
cada dia de valent.
Podem veure i gaudir que el poble 
esta viu, no hi ha cap de setmana sen-
se algun acte cultural, opera, teatre, 
discoteca, concerts, etc…
Els serveis socials estan treballant amb 
més dedicació i millors intsal·lacions.
La guàrdia municipal treballa les 24 
hores al servei dels ciutadans de tots 
els barris, sempre intentant fer-ho millor 
cada dia.
Les escoles i l’escola bressol, donant 
servei a petits i joves, funcionant i mi-
llorant les instal.lacions.
Mai hi han hagut tants actes esportius 
ni s’ha promocionat tant l’esport, força 
necessari pels nostres joves, si cal jun-
tament amb el nostre municipi veí.
Estem endreçant els locals municipals, 
parlant i fent convenis amb les asso-
ciacions, confi rmant que tenim un teixit 
associatiu fort i viu, cabdal a la vida 
cultural d’un poble. Des d’aquí valo-
rem l’esforç dels voluntaris que dedi-
quen el seu temps a cada una de les 
associacions.
Una constant d’aquest equip de go-
vern està sent escoltar a tothom, als 
veïns, al joves, als grans, per mirar de 
donar resposta efectiva en tot el que 
esta a les nostres mans.
Hem millorat equipamanents, carrers 
i camins, instal·lacions, hem optimit-
zat la neteja, solucionat  problemes 
històrics del municipi, cercant millors 
prestacions i mirant de trobar fi nança-
ment allà on calgui.
Això només és possible tenint un gran 
equip. Un any i vuit mesos, i només és 
el començament.
Gràcies a totes i a tots els que ho heu 
fet.
Ho farem!!!
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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.

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

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”

Vacant
Grup Municipal: CIU

Després de la renúncia al càrrec de regidor de la Sra. Irena Bonilla Garcia, 
la plaça de regidor està vacant a l’espera que la Junta Electoral lliuri a 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor les credencials del membre de la 
candidatura de CiU que l’ha de substituir.

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

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.

John Mackay
Regidor portaveu de l’assemblea 
oberta a tothom de vilamajor
Grup municipal: VOLEM VILAMAJOR
Telèfon: 938450008 
E-mail: portaveuassemblea@gmail.com
http://volemvilamajor.com

En John Mackay  es va presentar a la candidatura de VOLEM VILA-
MAJOR amb l’objectiu d’empoderar als veïns de Vilamajor. L’objec-
tiu és fer a cada veí responsable de les decisions que la comunitat 
vagi prenent a les assemblees. Un procés llarg i lent i molt enriqui-
dor. La meva feina com a regidor és traslladar les veus dels que hi 
participen als plens i a les comissions de treball que s’organitzen 
amb l’ajuntament.




