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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,

Vull començar aquesta salutació del Butlletí agraint la confiança a 
tots els que vareu participar a les passades eleccions municipals 
exercint el vostre dret a vot. Us vull agrair de tot cor el suport donat 
a la candidatura  que  vaig tenir l’honor d’encapçalar. A tothom, 
moltes gràcies.

L’Ajuntament és l’administració més propera a la ciutadania i es-
tar-hi al capdavant com a alcaldessa és una responsabilitat que assu-
meixo, no només cap a les persones que han confiat en mi, sinó cap 
al conjunt de  tots els vilamajorencs i vilamajorenques. 

En aquests mesos hem començat a tirar endavant amb molta il·lusió 
aquells projectes que en el seu dia ens vàrem comprometre. Volem 
treballar per fer realitat tot el que tenim programat amb l’esperança 
de millorar tant com sigui possible la qualitat de vida al nostre mu-
nicipi. Amb l’afany de caminar tots junts cap a una bona direcció, 
us recordem que estem sempre oberts a les vostres idees i suggeri-
ments. Sempre és benvinguda la vostra visita i estarem encantats de 
poder-vos atendre.

Durant aquests 10 mesos he parlat amb molts de vosaltres que m’heu 
explicat projectes molt interessants, idees, propostes i situacions per-
sonals que mai no hauria pogut imaginar. Sant Pere és un poble viu, 
amb moltes iniciatives culturals, solidàries, educatives i associatives i 
que hem d’aconseguir tirar endavant. Teniu el meu compromís i el de 
tot l’equip de govern que treballarem incansables per aconseguir-ho.

El nostre Equip de Govern creu  fermament que la comunicació és 
un dels aspectes més importants de la relació entre tots els ciutadans 
i, en aquest sentit, estem donant passes que s’aniran veient en els 
propers mesos i que ens permetran tenir una millor informació de tots 
els aspectes relacionats amb el poble i, més important encara, amb 
i entre tots els ciutadans. En aquest sentit, aquest és el primer butlletí 
de molts que us arribaran a les vostres mans, és per això que és més 
ampli i amb un format diferent. Des de l’Equip de Govern volem un 
butlletí de proximitat i comunicació directa, i és per això que  tenim 
el compromís de fer-vos-el arribar trimestralment  a casa vostra amb  
tota l’actualitat del Consistori i de la Vila. 

Per acabar, també vull comentar-vos que el moment que viu el país 
també ens porta a refermar el nostre compromís per contribuir a la 
construcció de la República Catalana i que tots els canvis que la po-
lítica catalana ens té reservats en un futur immediat siguin profitosos 
per a tots nosaltres. Sabrem estar al costat del Govern.

Gràcies. 

Pamela Isús Saurí
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Línies prioritàries 
d’actuació de 
l’equip de Govern:

SERVEIS SOCIALS
Promoure, ampliar i consolidar aquest servei. Am-
pliem la jornada laboral de la treballadora social 
i l’educador social passant del 60% al 100% de 
la jornada.

- Durant el mes de Febrer es faran les obres 
de remodelació de les oficines per millorar 
l’atenció al públic.

- Doblem la jornada laboral de la Dinamit-
zadora de la Gent Gran, passant d’ una 
tarda a dues.

- Tenim el compromís verbal des de Diputa-
ció d’ajuts econòmics per fer front a l’aug-
ment de demandes per part dels nostres 
ciutadans.

EDUCACIÓ
Més implicació de serveis socials, manteniment 
dels edificis, adequació dels camins d’accés a les 
escoles, trànsit i vianants.

Amb l’augment de la jornada laboral dels serveis 
socials podem garantir una millor qualitat d’atenció 
per als nens i nenes de Sant Pere que ho necessi-
tin. Condicionament i manteniments dels edificis de 
les 3 escoles municipals durant l’estiu per rebre els 

nens i nenes a les seves aules amb qualitat òptima 
de neteja, materials necessaris i adequació dels 
serveis per al seu funcionament, conjuntament amb 
l’ Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor durant 
els mesos de Juliol, Agost i mig Setembre hem aju-
dat a posar en funcionament l’ Institut Vilamajor, 
tot i no ser un edifici municipal considerem que, 
en la mesura del que es pugui, és responsabilitat 
nostre per al bé dels nostres nens i nenes dels dos 
municipis.

Hi ha en marxa un Estudi de Mobilitat del Municipi 
que ha de beneficiar el trànsit rodat i als vianants 
en els accessos a les tres escoles i l’ institut que 
tenim dins el Municipi. Hem convocat el Consell 
del Poble (on sempre tothom hi és benvingut) per tal 
de posar sobre la taula l’estudi i decidir que és el 
que més necessitem i prioritzar les actuacions que 
s’hagin de fer.

CULTURA
Promoure activitats culturals i lúdiques durant tot 
l’any per a tots els públics

És una ferma proposta de l’equip de Govern, orga-
nitzar activitats els caps de setmana per a tots els 
públics. El  mes de Gener ja hem començat amb la 
Inauguració de la Primera Temporada de Sarsuela 
i que es repetirà cada tercer dissabte de mes fins 
al mes de juny, també esta previst fer cinema per 
a nens, Disco Junior, Concerts de música en Viu i 
Balls de Saló. Podeu trobar tota la informació a 
l’agenda de la pàgina web www.vilamajor.cat

No ens oblidem de la nostra festa més emblemàti-

Benvolguts veïns i veïnes, el passat dimecres 22 de 
Gener vàrem aprovar inicialment el Pressupost per 
a l’any 2016 en el Ple Extraordinari.

Aquests són els primers pressupostos d’aquest 
equip de Govern i és per això que ens fa espe-
cial satisfacció comentar-los amb vosaltres. És una 
declaració d’intencions del que volem que sigui el 
nostre Govern per als propers quatre anys.

Aquest és un Ajuntament amb un pressupost petit 
i apretat, en que s’arriba a pagar les despeses 

corrents i poca cosa més. Hi ha poc marge de ma-
niobra i és per això que és tant important gestionar 
bé els recursos i dedicar-los allà on fa més falta.

Més enllà dels recursos que es generen en el nos-
tre municipi, tots els regidors de l’equip de Go-
vern estem compromesos en cercar finançament i 
recursos econòmics en altres administracions com 
la Diputació, a la Generalitat i al Consell Comar-
cal del Vallès Oriental, òrgans dels que depenem 
directament.

El Ple aprova els
Pressupostos Municipals 2016
de Sant Pere de Vilamajor

Alcaldia
Pamela Isús Sauri
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ca, Vilamagore Medieval, i de la Festa Major, hem 
adequat els imports d’aquestes partides a la reali-
tat que cada any l’ Ajuntament destina a organitzar 
aquests dos actes, que són els més importants de 
la nostra vila.

VIGILÀNCIA i
SEGURETAT
CIUTADANA
Augmentar el servei i promoure la relació amb 
Mossos d’ Esquadra.

Hem creat una nova plaça de Guàrdia Municipal. 
Actualment tenim 6 places en plantilla i amb la 
nova creació hem passat a 7. Tot i així encara ens 
faltaria una plaça més de Vigilant.

Els nostre cos de Guàrdia Municipal esta treba-
llant amb coordinació amb mossos d’ Esquadra i 
prenent mesures concretes per tal d’augmentar la 
protecció dels veïns, evitant ocupacions, robatoris, 
etc...

Aquesta onada de robatoris no és exclusiva del 
nostre municipi sinó que està afectant a tos el Va-
llès Oriental. Totes aquestes converses i cooperació 
han donat els seus fruits amb una sèrie de deten-
cions. Som coneixedors de l’onada de robatoris 
que estem patint, però demanem a la ciutadania 
cooperació i paciència. És un tema prou important 
per tenir cura dels comentaris i afirmacions que 
es fan, per això des de l’Ajuntament es treballa 
fermament en aquest tema amb prudència i confi-
dencialitat. Buscarem recursos materials per tal de 
dissuadir aquells que ens volen robar, ocupar o 
distreure’s amb els actes vandàlics posant càmeres, 
lectors i fent les patrulles més visibles.

Aquestes són les nostres 4 línies d’actuació bà-
siques per aquest any 2016, però sense oblidar 
les nostres obligacions amb el manteniment i ade-
quació dels serveis del nostre municipi per tal de 
facilitar la vida als nostres ciutadans que és a qui 
ens devem.

No hem d’oblidar que aquest 2016 comencem a 
amortitzar tres préstecs que es van demanar ante-
riorment:

- Parc Infantil “El Patufet”

- Obres de millora del Camí de la Farinera

- Renovació de l’Enllumenat Públic.

A part de totes les actuacions esmentades, tenim el 
ferm compromís de buscar finançament extern per 
atendre inversions importants com són:

-  Adequació del Local Social “La Fàbrica” 
instal·lant Aire Condicionat per aquest 
proper estiu.

- Instal·lació de Plaques Fotovoltaiques per 
autoconsum a l’Escola Torre Roja per tal de 
subministrar corrent elèctric a l’escola i així 
poder baixar l’adquisició d’energia.

- Construcció d’una Caldera de Biomassa 
per tal de donar servei d’aigua calenta i 
calefacció a les cinc instal.lacions munici-
pals al centre del poble.

- Construcció d’un accés a l’Escola Torre 
Roja des de la carretera BP-5109.

- Buscarem una solució per a la connexió 
entre Les Faldes i el Nucli.

El següent gràfic reflecteix la nostra proposta d’ac-
tuació per a aquest 2016, dotar de recursos hu-
mans, materials i econòmics Serveis Socials, pre-
servar el benestar dels nostres infants i adolescents 
a les Escoles, augmentar l’activitat Cultural i lúdica. 
Apostem per fomentar el Turisme sostenible, senya-
litzant rutes i potenciant el nostre entorn natural i 
la nostra història, fomentarem l’esport i la practica 
esportiva donant suport a iniciatives noves com el 
Mountainboard i ajudant a les que ja funcionen 
com l’ACE Vilamajor que tants èxits esta donant 
en taekwondo, a banda hem aprovat dos convenis 
de subvencions amb el Club de Futbol Vilamajor i 
amb el Handbol Vilamajor, dos clubs esportius on 
tenim un centenar llarg de nens i nenes practicant 
esport federat i portant el nom de Vilamajor arreu 
del territori.

Estem compromesos en la nostra feina i agraïts a 
tots per escoltar-nos i ajudar-nos en aquesta gran 
gran tasca.

Pamela Isús Sauri

Alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor
PRESSUPOST PER PARTIDES 2016 

QUADRE DE DESPESES 

SEGURETAT I
PREVENCIÓ

11%

URBANISME I VIA
PÚBLICA

12%

NETEJA VIÀRIA,
ENLLUMENAT PÚBLIC I
SERVEIS MUNICIPALS

26%

SERVEIS PERSONAL:
BENESTAR SOCIAL,

EDUCACIÓ, CULTURA,
ESPORTS

25%

ÒRGANS DE GOVERN
3%

ADMÒ. GENERAL
23%

Pressupost 2016Pressupost per partides 2016
Quadre de despesses
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Més de 400
alcaldes donen
suport a Artur Mas 
a la seva arribada 
al TSJC

L’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) 
van reunir el 15 d’octubre més de 400 alcaldes 
per donar suport al aleshores president de la Gene-
ralitat en funcions, Artur Mas, en la seva declaració 
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalun-
ya (TSJC) pels fets del procés participatiu del 9N.
Els càrrecs electes han acompanyat el president ca-
talà fins a l’entrada del Palau de Justícia, seu del 
TSJC, exhibint les seves respectives vares d’alcalde 
o altres símbols que identifiquen el poder munici-
pal. Entre ells, també hi eren l’alcaldessa de Sant 
Pere de Vilamajor Pamela Isús i el tinent d’alcalde 
Joan Garcia.

La Diputació fa el 
Catàleg de camins 
municipals de Sant 
Pere de Vilamajor
La Diputació de Barcelona ha realitzat el Catàleg 
de camins del municipi de Sant Pere de Vilamajor, 
un document que inventaria els camins municipals 
i n’analitza els trets fonamentals. El treball va ser 
lliurat pel diputat d’Infraestructures Viàries i Mobili-
tat, Jordi Fàbrega, a l’alcaldessa de Sant Pere de 
Vilamajor, Pamela Isus.
Per aquest treball s’han inventariat un total de 82 
camins que sumen un 117,3 km. Els camins s’han 

escollit d’acord amb les indicacions dels tècnics en-
carregats de la redacció i representants de l’ajunta-
ment, entre els quals hi ha regidors i tècnics. 
De cada camí s’ha confeccionat una fitxa resum 
amb les dades identificatives i també inclou una 
descripció amb fotografies i perfil longitudinal. 
Aquest catàleg de camins municipals ha tingut un 
cost de 23.326€, assumits en un noranta per cent 
per la Diputació de Barcelona.

El consell d’alcaldes 
del Vallès Oriental 
celebren a
Vallromanes i Sant 
Antoni en les dues 
primeres reunions 
de la legislatura

El Consell d’Alcaldes del Vallès Oriental, òrgan de 
govern del qual formen part els alcaldes i alcal-
desses dels 39 municipis de la comarca ja ha tin-
gut dues reunions aquesta legislatura: la primera a
Vallromanes i la segona a Sant Antoni de Vilamajor. 
Pamela Isús, alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor 
hi assisteix en representació del nostre municipi.
El primer Consell d’Alcaldes de la legislatura 
2015-19 fou el 28 d’octubre de 2015 i es va 
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treballar amb la informació sobre l’acollida de la 
població refugiada víctima dels conflictes armats 
a la Mediterrània. A més d’aquest tema es va 

informar també sobre l’estat de l’administració 
electrònica al Vallès Oriental, es van explicar les 
accions a disposició dels ens locals per aplicar 
i complir la Llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern i es va presentar 
el servei comarcal de comptabilitat i eficiència 
energètica.
La segona reunió es va celebrar el 24 de febrer 
on es feu la presentació a tots els assistents de 
la Fundació Oncovalles i el debat al voltant de 
la proposta de Fem Vallès “El Vallès, nou encaix 
territorial”. També es va fer palesa la complicada 
situació econòmica en que es troba la Fundació 
Montserrat Montero i la necessitat d’ajuda per part 
dels ajuntaments que en som part implicada. 

Entrevista amb: 
Nadia Cazeres

El 9 de desembre es va afegir a la bri-
gada del nostre ajuntament amb un Pla 
d’Ocupació i és veïna de Les Faldes des 
de l’any de les Olimpíades, té 3 fills i 
feia gairebé 3 anys que estava sense 
feina. 
Abans era propietària de dues botigues 
de corseteria una a Cardedeu al mercat 
municipal i un altra a Llinars, però com 
a moltes persones li va arribar la crisi i 

va haver de fer un canvi a la seva vida, lluitadora 
de mena, va seguir fent cursets i tot allò que li sortia, 
fins i tot té el canet d’autocar.

Com és la teva feina a la brigada?

Estic molt contenta amb la feina que desenvolupo, 
ens explica, tenen cura del fet de ser una dona i 
he sigut molt ben acollida. El cap de la brigada 
és una persona que té el seu equip molt ben es-
tructurat i delimitat. Cadascuna de les feines dels 
seus treballadors està valorada amb les aptituds de 
cadascú per fer-les amb més eficiència.  

Quins canvis creus que calen?
Respecte a la feina no tinc res a dir, com ja he co-
mentat abans, tot està ben estructurat. Ara, pel fet 
de que només duri 6 mesos aquest Pla si, està molt 
bé que m’hagin donat aquesta oportunitat, tot i que 
érem 4 persones per fer l’entrevista i jo pensava 
que no m’escollirien, però les altres 3 varen dir que 
no volien treballar i al final mi he quedat.
Seria bo considerar des de el Consell Comarcal 
ampliar aquests tipus de contractes fins a un any 
de durada i extensible a 2 anys. 

Es presenta el
projecte solidari
“Les gegantes amb tu”
El passat 3 d’abril, l’alcaldessa de Sant Pere de 

Vilamajor, Pamela Isús, va assistir per 
donar suport a la presentació del 
projecte solidari: LES GEGANTES 
AMB TU, que es va celebrar al local 
municipal La Fàbrica. L’acte fou un 
èxit de participació.
En l’acte de presentació, a més de 
les alcaldesses de Sant Pere de Vila-
major Pamela Isús, i de Sant Antoni 
de Vilamajor Maria Lluïsa Berdala; 
també hi van participar la gegantera 
Mercè Torrell, el president de la colla 
Albert Climent, la Dra. Cristina Saura 
cap de la Unitat de Mama de l’equip 
del Institute of Oncology (VHIO) de 
la Vall d’Hebron, i Sergi Cuadrado 

adjunt al gerent de la Vall Hebron Institute of Onco-
logy (VHIO).
LES GEGANTES AMB TU  és un projecte que pretén 
recaptar fons per la recerca del càncer de mama, 
mitjançant diverses activitats i una trobada multitu-
dinària de gegantes. Si voleu tenir més informació, 
podeu consultar la pàgina: www.facebook.com/
lesgegantesambtu
Tot això acaba de començar, tots junts ho farem 
possible!!!!
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L’Ajuntament inicia 
la primera fase de 
les millores al local 
social de Can Ram
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha iniciat 
tasques de neteja dels espais interiors del local so-
cial del barri de Can Ram. Un cop retirat el conten-
ciós contra l’ajuntament per part de l’entitat ACER 
Can Ram, la brigada municipal ha pogut començar 

la retirada de 
material i brossa 
acumulada en els 
diferents espais 
del local social. 
Properament, un 
cop buidat, en 
una segona fase 
s’adequarà els 
espais per pre-
parar el local per 
a que es pugui 
utilitzar pel seu 
objectiu original: 
acollir activitats 
dirigides a tots 
els veïns i veïnes.

La brigada
municipal comença 
a la zona d’equipa-
ments de Can Ram 
la primera fase de 
la campanya de 
poda d’arbres i
sanejament de la 
vegetació
A més de les podes anuals que realitza la brigada 
municipal als plataners de la carretera i principals 
vies urbanes, també es fa una actuació de saneja-
ment a la vegetació i arbres dels parcs, àrees ver-
des i zones d’equipaments municipals. La primera 
fase ha començat a la zona de Can Ram i s’anirà 
extenent per tot el municipi.

Amb l’arribada del fred, la brigada municipal han 
començat prioritzant aspectes com la seguretat (pe-
rill de caigudes de branques, cables elèctrics...) i 
possibles danys a la via pública (arrels, distàncies).

Presentació
regidoria de barris
Aquesta legislatura estrenem la regidoria de Barris. 
Des de l’equip de govern hem cregut oportú crear 
una regidoria que te com objectiu principal ajudar 
en les diferents problemàtiques que afecten als ba-
rris i apropar-los a l’ajuntament.

Una d’aquestes problemàtiques que primer hem 
abordat des d’aquesta regidoria ha estat solucio-
nar el contenciós amb l’ACER Can Ram. Com sa-
beu, hi havia data pel judici a l’octubre del 2015. 
Després de diverses reunions vam aconseguir que 
ACER Can Ram retirés el contenciós sense cap cost 
ni per l’ajuntament ni per l’associació, un cop so-
lucionat aquest contenciós hem pogut engegar les 
actuacions per poder posar en marxa el local so-
cial de Can Ram.

Aquesta és la filosofia de la regidoria: diàleg, par-
ticipació, apropament i implicació.

D’altra banda, des d’aquesta regidoria hem im-
pulsat la creació d’un reglament general per tots 
els locals de Sant Pere. En el Ple de març quedà 
aprovat definitivament i ja ha començat la tasca de 
posar odre i convenir la utilització dels locals amb 
les diferents associacions del municipi, sempre pro-
movent i animant a les associacions a fer-los servir, 
ja que els locals municipals son per ser utilitzats 
pels veïns.

També hem decidit poder llogar el local de Can 
Llobera de manera privada, si el resultat és posi-
tiu no descartem fer-ho amb d’altres locals, sempre 
prioritzant les associacions per davant dels parti-
culars.

També hem engegat la Tarda del poble, apropant 
el consistori a tots els veïns d’una manera directa i 
planera, -aquesta serà itinerant.

Promoció, turisme,
barris, esports i joventut

Joan Garcia
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Les pistes
poliesportives de 
Can Ram milloren 
la seguretat amb 
un nous sistemes de 
regulació lumínica
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha instal·lat 
un programador amb horari prefixat al sistema 
d’il·luminació de les pistes poliesportives de Can 
Ram que permetrà que els quatre focus s’engeguin 
cada nit fins a una hora determinada.

Amb aquesta actuació es millora tant la gestió de 
l’equipament com la seguretat. Per una banda, els 
usuaris ja podran utilitzar la pista sense necessitat 
d’avisar prèviament a la Guàrdia Municipal per 
que obrís els focus i, en conseqüència, la Guàrdia 
Municipal disposarà més temps per a les tasques 
pròpies de vigilància de la zona. Per altra banda, 
també es millora la seguretat de l’equipament, ja 
que un dels focus es mantindrà obert per tenir il·lu-
minada la zona durant tota la nit.

D’aquesta manera, el Govern Municipal atén part 
de les demandes dels joves del barri i, a la ve-
gada, tots els veïns podran fer servir la pista po-
liesportiva tant de dia com en les primeres hores 
nocturnes.

El govern munici-
pal fa una valoració 
molt positiva de la 
primera Tarda del 
Poble
El passat divendres 16 d’octubre de 2015 l’Ajunta-
ment de Sant Pere de Vilamajor va organitzar una 

jornada de participació on els membres del Go-
vern Municipal es posaven a disposició dels veïns 
per tal que els fessin les preguntes i suggeriments 
que creguessin oportuns.

Aquesta primera sessió es va fer al local social del 
barri de Les Faldes del Montseny i hi van assistir 
diversos representants d’entitats i associacions i 
una seixantena de persones. A més del torn obert 
de preguntes, es va presentar temes específics de 
les àrees de cultura, de participació (Consell del 
Poble) i de la nova àrea de barris. El Govern Mu-
nicipal vol agrair l’assistència als veïns així com la 
seva participació activa.

Vista la bona acollida, es preveu repetir aquestes 
jornades de participació que es faran itinerants 
pels diversos barris del municipi.

Propera Tarda del Poble a Can 
Ram dia 29 d’abril a les 19h al 
local social de Can Ram

Aprovació del
Reglament d’usos 
dels locals de Sant 
Pere de Vilamajor
El Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 
en la sessió de data 3 de desembre de 2015, va 
adoptar l’acord d’aprovar inicialment el Reglament 
d’usos dels locals municipals de Sant Pere de Vi-
lamajor. La rellevància d’aquest acord és establir 
unes bases per poder fer servir tots i cadascú dels 
Locals del municipi que fins aleshores no gaudia de 
cap model per fer-ho.
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L’Ajuntament submi-
nistra als comerciants i 
al mercat bosses de la 
compra reutilitzables

A més dels mercats setmanals, un any mes hem 
pogut gaudir d’un mercat de Nadal, amb pa-

rades d’embotits, vins, manualitats, etc... 
Des del Govern municipal seguim apos-
t a n t pel mercat setmanal que, malgrat 

tenir poques parades, es mante-
nen cada dissabte al matí al ca-
rrer dels comtes de Barcelona. 

Per promocionar-lo, aprofi-
tant les dates nadalenques, 
l’Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor ha fet arribar als 
comerciants i parades del 
mercat setmanal dels dis-
sabtes bosses de ràfia per 

distribuir-les entre els seus clients. 
Les bosses, de disseny elegant, són  negres amb 
l’escut del municipi i el lema “Fem poble”.

L’Ajuntament obsequia 
als comerços anelles 
per les façanes per
lligar les mascotes dels 
clients amb seguretat
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor obsequia 
als comerços i restaurants del municipi amb uns 
“aparcament de gossos” per instal·lar a les seves 
façanes. Es tracta d’un accessori resistent, elegant 
i de xapa metàl·lica dotat amb una anella per lli-
gar les nostres mascotes en establiments de forma 
segura mentre fem les nostres compres amb tran-

quil·litat i sense haver de 
fer-ho en fanals o senyals 
de trànsit. 

El disseny de l’anella és 
segura ja que no conté ele-
ments sortints ni punxants 
que puguin causar danys 
ni als animals ni a les per-
sones. Amb el simple mos-
quetó de la corretja n’hi ha 
prou per fermar amb segu-
retat la mascota.

El regidor de promoció 
econòmica els està entregant en persona als dife-
rents establiments. De moment, ja es poden veure 
al nucli alguns dels lliga-gossos instal·lats.

El Fòrum de la Carta 
Europea del Turisme 
Sostenible del Parc 
Natural del Montseny 
(CETS) es reuneix a 
Sant Pere de Vilamajor
El passat mes 
de desembre 
(2015) es va 
celebrar a Sant 
Pere de Vila-
major el Fòrum 
de la Carta 
Europea del 
Turisme Soste-
nible del Parc 
Natural del 
Montseny (CETS). En aquesta reunió, celebrada al 
local municipal La Fàbrica, es va aprovar la docu-
mentació final que s’envia a Europcar per tal de 
fer la renovació de la certificació del Montseny a 
la Carta Europea. Prèviament, l’Europcar auditarà 
la nostra destinació per constatar que es compleix 
amb els requisits de la CETS). 

En l’acte es va fer la signatura per part de la di-
rectora del parc, Joana Barber, una seixantena de 
persones, entre regidors, alcaldes, empreses del 
sector van assistir a les explicacions dels redac-
tors del projecte. Representant l’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor hi va assistir l’alcaldessa Pamela 
Isús i el regidor de turisme, Joan Garcia.

Durant el 2015, 521 
persones han trobat 
feina amb el Servei 
Local d’Ocupació man-
comunat entre Llinars, 
Vilalba, Sant Antoni i 
Sant Pere de Vilamajor
El Govern Municipal de Sant Pere de Vilamajor va-
lora molt positivament les accions i actuacions rea-
litzades pel Servei Local, gràcies al qual 521 per-
sones han pogut trobar feina durant l’any 2015. 
Concretament a Sant Pere de Vilamajor 221 usua-
ris han fet entrevistes, 73 han participat en tallers 
i 82 en el club de feina. Per aquets motiu, l’Ajun-
tament de Sant Pere de Vilamajor ha renovat el 
conveni de col·laboració intermunicipal per tota la 
legislatura 2015-2019.

Els municipis de Llinars del Vallès, Vilalba Sasserra, 
Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor tenen en fun-
cionament una Borsa de Treball comuna per aten-

A més dels
pogut gau

rades d
Des de
t a n t 
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dre individualment als habitants dels quatre munici-
pis que ho sol·licitin i, alhora, dinamitza el Club de 
Feina, organitza tallers formatius i es coordina amb 
els diferents Serveis Socials Municipals per tal de 
detectar possibles casos de risc d’exclusió social.
Aquest servei també contempla la realització con-
tactes amb empreses dels quatre municipis per fo-
mentar la inserció laboral i donar suport als empre-
nedors locals. 
Podeu consultar les dades i estadístiques del servei 
a www.vilamajor.cat.

Objectiu del servei:
Facilitar la recerca de feina i el contacte amb 
empreses del territori per l’obtenció d’un lloc de 
treball adient.

Serveis oferts:
- Entrevistes personals inicials.
- Elaboració i revisió de currículums.
- Informació actualitzada sobre el mercat labo-
ral del territori.
- Assessorament sobre ocupacions i recursos 
formatius.
Tots els dilluns des de les 9 fins a les 14.30 
hores en el local annex de l’ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor (carrer Nou, 24). I les tardes 
indicades en el calendari annex (una al mes)
Espai de Club de Feina: dimarts i divendres de 
10 a 13 hores a Mas Bagà (Servei d’Ocupa-
ció de Llinars).

Tallers:
Els dijous de 09.30 a 12.30 hores a Mas 
Bagà (Servei d’Ocupació de Llinars).

Com s’utilitza:
Cal demanar cita prèvia al telèfon 93 841 38 42 
(Mas Bagà de Llinars).

Voluntaris de l’empre-
sa Booking col·laboren 
en els projectes de re-
cuperació del patrimoni 
del Centre d’Estudis de 
Sant Pere de Vilamajor

Degut a l’in-
terès que està 
generant la re-
cent activitat 
arqueològica al 
nostre municipi, 
el Centre d’Es-
tudis de Sant 
Pere de Vilama-
jor ha cregut 
oportú implicar 
al voluntariat 
com una forma 

complementària de donar a conèixer els treballs 

per recuperació del patrimoni històric del munici-
pi. Durant la tardor del 2015 es va dur a terme 
diverses jornades de treball dins del projecte de 
col·laboració entre el Centre d’Estudis de Sant Pere 
de Vilamajor i l’empresa Booking. 

Ja han passat un centenar de voluntaris de l’empre-
sa de Booking i ja hi ha una llarga llista d’espera 
per visitar el nostre municipi durant el 2016. 

Pel Centre d’Estudis aquestes actuacions tenen un 
triple vessant positiu: donar a conèixer el municipi 
com a destinació turística, recuperar el patrimoni 
i ajudar a l’activitat econòmica dels restaurants i 
establiments locals.

El Centre d’Estudis de 
Sant Pere de Vilamajor 
publica el vuitè Qua-
dern de Vilamajor: “Els 
Llobera a la història de 
Vilamajor”
El Centre d’Estudis de 
Sant Pere de Vilamajor 
ha publicat nou volum 
de la col·lecció de mo-
nografies locals “Qua-
derns de Vilamajor”. El 
vuitè volum es titula “Els 
Llobera a la història de 
Vilamajor” i és obra de 
Ramon Llobera i Maria 
Montserrat Serra. 

El llibre, que conté tam-
bé un pròleg de la Teresa 
Sagrera, narra la història 
de la família dels Llobera de Vilamajor. L’humil fa-
mília Llobera va anar augmentant el seu poder fins 
a esdevenir unes de les protagonistes de la història 
del municipi. Coneixerem la història local des d’un 
punt de vista singular.

El llibre es pot adquirir a la Mongia a partir del dia 
de la presentació al preu de 9 euros.

L’Ajuntament inicia la 
redacció del Mapa del 
Patrimoni Cultural i 
Natural de Sant Pere 
de Vilamajor
Des de l’Ajuntament, amb el suport del Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, 
s’està duent a terme el Mapa del Patrimoni Cultural 
i Natural de Sant Pere de Vilamajor, que té per 
objectiu conèixer la riquesa cultural i natural del 
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nostre municipi, per 
establir posteriorment 
mesures per a la seva 
protecció i difusió.

Els Mapes del patri-
moni local pretenen la 
detecció exhaustiva, 
la descripció i la va-
loració del patrimoni 
immoble (edificis, con-
junts arquitectònics, 
elements arquitectònics 
i jaciments arqueolò-
gics), del patrimoni 
moble (objectes singu-
lars i col·leccions), del 
patrimoni documental 
(fons fotogràfics, docu-
mentals i bibliogràfics), 
del patrimoni immate-
rial (manifestacions 
festives, tècniques ar-
tesanals, costumari, 

tradició oral, cuina, música i dansa) i del patrimoni 
natural (zones d’interès natural i espècimens botànics 
singulars).

Això significa que el Mapa ha de recollir tots els 
elements significatius del nostre terme: les masies; 
les ermites; els molins, els forns, els tallers, els va-
pors… i altres mostres d’arqueologia industrial; les 
barraques de pastor o de pagès; les creus de ter-
me; les fonts, els arbres monumentals i altres indrets 
naturals o paisatgístics; les col·leccions d’objectes; 
els arxius, els documents antics i les col·leccions 
d’antigues fotografies; les llegendes, els costums, 
les festes, els balls i les cançons, vigents o desapa-
regudes; etc.

Durant els propers mesos, es realitzaran treballs de 
camp amb l’objectiu d’obtenir informació gràfica 
i/o documental que pugui ser útil per completar 
l’estudi. És molt important la vostra col·laboració 
dels veïns perquè aquest projecte es pugui portar 
a terme.

Comptem amb la vostra ajuda, que de ben segur 
serà positiva.

L’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor
millora les cistelles de 
bàsquet de la pista
poliesportiva
L’Ajuntament ha renovat els taulells i les cistelles de 
bàsquet de la pista poliesportiva de la zona d’equi-
paments de l’Ajuntament. Abans hi havien uns pla-
fons de reixa de ferro anti-vandàlic però dificultava 
el joc i feia imprevisible el rebot de la pilota.

Alguns usuaris havien demanat al regidor d’esports 
poder realitzar aquesta millora. I dit i fet, a partir 
d’ara ja es podrà jugar a bàsquet sense rebots 
sorpresa i segur que entra la pilota. 

Gran acollida de
l’exhibició de
Taekwondo de l’ACE 
Vilamajor realitzada al 
local municipal La
Fàbrica 

El passat dia 29 de gener, l’Associació Cultural i 
Esportiva (ACE) Vilamajor, en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, va cele-
brar un nou examen de grau juntament amb la que 
va ser la primera exhibició de Taekwondo orga-
nitzada per la ACE Vilamajor. Es va fer al local 
municipal “La Fàbrica”, en el que va ser una festa 
esportiva a la que van acudir mes de dues-centes 
persones.

A la exhibició es van poder veure accions tan es-
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pectaculars com la de la foto 2,  trencaments de 
fustes, accions coordinades de 20 esportistes i un 
combat entre dos equips de 5 membres cadascú, 
entre d’altres coses. Els pares van gaudir del que 
feien els seus fills, i tots van poder compartir una 
experiència en conjunt. Tot això en un espai que 
l’ACE Vilamajor ha descobert, com és La Fàbrica, 
un local que hi dona molt joc, i en el que segura-
ment repetiran. 

Com sempre, vam gaudir de la presència de Luis 
Argudo, director de l’Escola de Taekwondo Hnos. 
Argudo i Javier Argudo, medallista olímpic i cam-
pió del món, actual responsable de la Selecció 
Catalana de Taekwondo, als que agraïm el seu 
recolzament i guiatge.

Des de l’ACEV es continua treballant per millorar 
i perquè els seus alumnes creixin com persones i 
esportistes.

El Club Handbol
Vilamajor homenatgen 
a les jugadores Berta
Fernández i Joana Serra
El passat dissabte 23 de gener, les alcaldesses 
de Sant Antoni, Ma Lluïsa Berdala, i de Sant Pere 
de Vilamajor, Pamela Isús, acompanyats dels seus 
respectius regidors d’esports van fer entrega a la 
Berta Fernández i a la Joana Serra per la seva 
participació a la selecció catalana als campionats 
d’Espanya.

Com sempre l’afició va estar al costat del club, 
aplaudint a les jugadores i animant de valent en 
el partit dels sèniors que va tenir lloc just abans 
de l’acte.

L’Ajuntament signa 
convenis de col·labora-
ció amb el Club de Fut-
bol Vilamajor i el Club 
d’Handbol Vilamajor
Per atendre les demandes rebudes en els darrers 
anys per part dels dos clubs d’esports, aquest 
2016 serà el primer any que l’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor convenia amb el Club de Futbol 
Vilamajor i  el Club d’Handbol Vilamajor una sub-
venció econòmica. Gairebé un centenar de joves 
vilamajorencs  participen en ambdós clubs. 

El Govern Municipal ha cregut oportú col·laborar 
i promocionar la practica d’esport entre els nostres 
joves. Aquest conveni serveix per recolzar i enfortir 
als nostres joves esportistes, que sempre els hi cal 
suport per part dels seus pobles i les seves adminis-
tracions. Promoure i promocionar l’esport serveix 
perquè els nostres joves valorin més els beneficis i 
satisfaccions que ens dóna una vida més saludable 
i compartida.  

11 de juny

 Acte de cloenda

comarcal d’Handbol

Horari: de 9 a 15h

Lloc: Pistes poliesportives de 

l’Ajuntament de Sant Pere

de Vilamajor i de l’escola 

Torre Roja

XII JORNADES ESCOLARS
DIUMENGE 1 DE MAIG 

9:00 XII JORNADES ESCOLARS

13:30 PARTIT VETERANS: 

H. VILAMAJOR- FC BARCELONA

14:45 DINAR POPULAR

SI VOLEU PARTICIPAR, INSCRIPCIONS A:

www.handbolvilamajor.cat

I DE REGAL:

SAMARRETA OFICIAL

ESMORZAR

DIVERSIÓ I HANDBOL PER TOTHOM

14:45 DINAR POPULAR

SI VOLEU P

www.handb

I DE REGAL:

SAMARR

ESMORZ

DIVERSI

OLARS

: 

ELONA

ARTICIPAR, INSCRIPCIONS A:

olvilamajor.cat

PA

bo
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Governació, transports
i sanitat

La Guàrdia Municipal 
de Sant Pere de Vila-
major és al servei del 
poble. Les nostres
principals tasques són: 
auxili, atenció i
orientació als veïns
Des de l’àrea de Governació volem transmetre un 
missatge de tranquil·litat a la població, en relació 
amb la sensibilització dels veïns en relació amb els 
delictes contra la propietat que darrerament s’han 
registrat al nostre terme municipal.

La realitat coneguda d’aquest tipus de de-
lictes, segons fons del cos de Mossos d’Es-
quadra, és que a Sant Pere estem per sota 
de la mitjana de la comarca, pel que fa a 
robatoris a habitatges.

Malgrat això l’Ajuntament, coneixedor de 
l’alarma que s’ha generat entre els veïns, 
arribant fins i tot a formar grups de whatsa-
pp, vol informar de les mesures que s’han 

pres per incrementar la presència de la Guàrdia 
Municipal al nostre territori:

1. La Guàrdia Municipal de Sant Pere està realit-
zant vigilància estàtica a diferents punts estra-
tègics d’entrada i/o sortida dels veïnats, ob-
servant el pas de vehicles, informant a Mossos 
d’Esquadra si es detecta la presència de vehi-
cles i/o persones sospitoses.

2. Les rondes de vigilància es continuen fent a tots 
i cadascun dels veïnats, així com als camins 
d’accés als disseminats

Aprofitem per recordar a tothom que davant qual-
sevol sospita i per facilitar informació rellevant es 
faci servir el telèfon de Coordinació d’Emergències 
112.

¿Què puc fer si veig una per-
sona en actitud sospitosa? 
¿Què puc fer si veig un vehi-
cle comportant-se de mane-
ra estranya? ¿I si sento pet-
jades al jardí durant la nit?
La Seguretat Ciutadana és cosa de tots! Pots col·la-
borar informant al telèfon de Emergències 112, 
perquè al Centre de Coordinació d’Emergències 
no només es gestionen respostes reactives davant 
una emergència, si no també i cada vegada més, 

tasques de prevenció en matèria de seguretat ciuta-
dana, coordinant les actuacions més adients entre 
els diferents serveis i és per això que cal que tota 
la informació estigui centralitzada, per garantir una 
visió estadística veraç de la realitat delictiva i per 
aconseguir una resposta eficaç i eficient dels mit-
jans disponibles.

Cal que la comunicació preventiva al telèfon 
112 sigui: 

1. Fonamentada. Abans de trucar, valorar si 
realment la sospita és objectiva.

2. Ràpida en el temps. Si cal trucar, fem-ho el 
més aviat possible, sense precipitacions, 
parlant amb tranquil·litat, indicant ubicació 
del lloc i motiu de la trucada. Facilitant les 
dades que ens demanin per a un posterior 
seguiment de la incidència.

3. Recollir el màxim de dades relacionades, 
com matrícules, descripció del sospitós o 
sospitosos, sempre sense incorre en riscos de 
caire personal, deixant les tasques d’inter-
venció als professionals corresponents.

La seguretat ciutadana és la garantia dels drets i lli-
bertats reconegudes dels pobles democràtics i pilar 
fonamental de convivència pacífica.

La Llei de Seguretat Ciutadana, determina que a 
tot el territori català, la competència directa co-
rrespon a la Policia Autonòmica, Cos de Mossos 
d’Esquadra.

La Guàrdia Municipal de Sant Pere de Vilamajor 
podria assolir funcions complementàries i subordi-
nades al Cos de Mossos d’Esquadra, en qualitat 
d’auxiliars de les Forces i Cossos de Seguretat de 
l’Estat, com també seria el cas de la Seguretat Pri-
vada.

Si tots som atents, tots hi guanyem !!

Per què la seguretat de la nostra família, la protec-
ció dels nostres béns i la nostra tranquil·litat no té 
preu !!!

Miquel Pérez
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Urbanisme i territori
Es culmina, al Registre 
de la Propietat, el con-
veni urbanístic de la 
Rectoria de Vilamajor

Amb la inscrip-
ció registral al 
Registre de la 
Propietat de 
Granollers del 
projecte de 
r e p a r c e l · l a -
ció del PAU-
1 Eixample i 
PAU-2 Recto-
ria es culmina 
una etapa im-

portant de la gestió portada a cap per l’Ajunta-
ment amb l’objectiu de preservar el centre del 
poble de la urbanització. 

La iniciativa de protecció  de la finca de La 
Rectoria es va iniciar amb les negociacions de 
l’Ajuntament i el Bisbat de Terrassa que varen 
cristal·litzar en un Conveni de col·laboració 
urbanística. 

La finca de la Rectoria, amb la protecció del 
POUM és i serà un Sistema d’espais lliures i d’equi-
paments.

Els terrenys de can
Castellà tornen a ser 
terreny no urbanitzable
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 

en la sessió de 22 de juliol de 2015, acordà 
aprovar definitivament la modificació puntual 
del POUM al sector PPU-2, IES Camps de can 
Castellà que té com a objectius:

1. Desclassificar els terrenys de sòl urbanitza-
ble del Sector PPU-2 IES Camps d’en Castellà, 
atès que el Departament d’Ensenyament no ha 
acceptat la cessió de terrenys proposada pel 
planejament i perquè les reserves de sòl per 
a espais lliures i equipaments són suficients en 
el municipi.

2. Alliberar a l’Ajuntament de Sant Pere de Vila-
major de l’obligació de permutar aquests sòls 
amb altres solars que s’havien d’obtenir en el 
desenvolupament d’altres sectors.

3. Alliberar a l’Ajuntament de Sant Pere de Vila-

major d’assumir al seu càrrec les obres d’ur-
banització del sector, la portada de serveis 
urbans i l’execució dels accessos de de la 
carretera BP-5109.

Ampliar la superfície de sòl no urbanitzable per 
incorporar-lo a l’explotació agrícola-ramadera que 
avui es porta a terme a can Castellà

Aprovat defi nitivament 
la modifi cació del 
POUM pel desmantella-
ment de la fàbrica de 
pinsos
La Comissió Territorial d’Urbanisme, en la sessió 
de 10 de juny de 2015, aprovà definitivament la 
modificació puntual del POUM en el Sector PAU-4 
Can Derrocada amb els següents objectius:

1. Amb independència de l’estat de tramitació i/o 
execució del desenvolupament del Sector PAU-4 
Can Derrocada i en el termini màxim de 6 me-
sos des de la finalització del primer sexenni del 
POUM, per part de la propietat de les instal·la-
cions destinades a l’activitat industrial haurà de 
procedir al desmantellament de les instal·lacions 
destinades al procés productiu, podent-se mantenir 
les construccions destinades a magatzem i oficines, 
fins que no s’executi la nova edificació del sector, 
en les condicions previstes de règim de volum dis-
conforme o fora d’ordenació segons correspongui 
de l’article 108 del Text Refòs de la Llei d’Urba-
nisme. Aquest termini ha de fer posible trobar un 
nou emplaçament que permeti el desmuntatge de 
les instal·lacions actuals i la implantació de no-
ves instal·lacions de manera gradual, conservant 
i millorant l’actual activitat productiva i els llocs de 
treball.

2. Establir un règim transitori i de funcionament 
de l’activitat, d’acord amb l’article 108 del DL 
1/2010, fins al seu trasllat.

3. Evitar la pèrdua de llocs de treball en un moment 
de crisi económica.

Joan Bruguera
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L’Ajuntament ha pavi-
mentat el camí d’accés 
a Les Pungoles
Amb l’asfaltat del Camí d’accés a Les Pungoles des 
de la carretera BP-5107 fins el Polígon d’Actua-
ció Urbanística PAU 3 Les Pungoles es culmina la 
millora dels accessos pavimentats a tots el nuclis 
urbans de Sant Pere de Vilamajor. L’obra s’ha com-
pletat amb la construcció de cunetes de formigó, 
la instal·lació d’embornals per a la recollida de les 
aigües pluvials i la seva canalització cap el torrent 
del Joncar. Així evitarem les periòdiques inunda-
cions que patien els veïns de la zona. L’execució 
de les obres d’asfaltat han costat 138.193,08€ 
i la recollida i canalització de les aigües pluvials 
18.405,51€.

L’Ajuntament ha
millorat les connexions 
del clavegueram, en 
baixa, a diferents punts 
del municipi
L’Ajuntament, acollint-se 
als ajuts de la Diputa-
ció de Barcelona i del 
Consorci per a la Defen-
sa de la Conca del Riu 
Besòs, ha executat diver-
ses obres que hi havia 
pendents de connexió 
de foses i col·lectors de 
clavegueram a Can Vila, 
Vallserena i Can Derroca-
da. La inversió ha sigut 
de 127.070,29€.

L’Ajuntament amplia 
l’arxiu municipal
En un informe de la Gerència de Serveis de Cul-
tura de la Diputació de Barcelona, valoratiu de 
l’equipament d’Arxiu Municipal, es recollien dos 
punts importants i no satisfactoris: la manca d’es-
pai idoni per a la consulta de documents i l’espai 
col·lapsat per poder arxivar més documentació 
municipal.

Per aquests motius s’han fet les obres d’ampliació.

El projecte s’ha plantejat amb l’addició d’una 
planta damunt de la coberta plana existent. L’es-
pai de l’Arxiu Municipal resultant està ubicat a la 
primera planta de l’Ajuntament i connectat amb 
l’arxiu preexistent. La il·luminació és natural, amb 
dues lluernes, contribuint així a l’estalvi energètic. 
La superfície útil del nou arxiu és de 43,64 m². El 
mobiliari són set mòduls d’armaris correders.

El pressupost total de l’obra ha estat de 
105.112,71€ pagats amb un ajut de la Diputa-
ció de Barcelona.

Inauguració i jornada de portes 
obertes de l’arxiu municipal i

a la Casa de la Vila:

Dia de Sant Jordi, 23 d’abril,
a les 11h
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Fem recollida selectiva 
pel present i el futur 
del medi ambient 
Des del Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Sant Pere de Vilamajor volem informar dels beneficis 

econòmics i mediambientals que suposa el foment 
del bon reciclatge. Tot i que, en conjunt, els nivells 
de recollida selectiva incrementen any rere any, cal 
insistir perquè les llars incrementin la correcta clas-
sificació dels residus. Mesura que, al marge dels  
propis beneficis per al medi ambient, permetria, a 
la llarga, reduir els costos de la recollida.
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RECOLLIDA PORTA PER PORTA DE RESTES VEGETALS

RECOLLIDA A DOMICILI DE RESTES DE VOLUMINOSOS
El primer i el tercer dimarts de cada mes: Voluminosos amb llista de trucades al telèfon de Ferrovial   

937510096
En cas de trobar algún contenidor de selectiva contaminat per altres residus, el 

deixem pendent de recollir i es recull l’endemà amb el rebuig.

Conveni amb Humana 
per a la recollida
selectiva de roba
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor i l’ONG 
Humana Fundación Pueblo para el Pueblo ha sig-
nat un conveni de col·laboració per a la recollida 
selectiva de roba, que comporta la instal·lació de 

3 contenidors especialment adaptats i dissenyats 
per realizar el servei de recollida al municipi. 
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Jornada Emergència 
social al món local 
2015 

A 4 de novembre se 
celebra a l’Ateneu Bar-
celonès la 2a jornada 
o trobada de municipis 
per començar a establir 
els fonaments de com 
serà l’ acollida als re-
fugiats de Síria. Encara 
que des de l’Ajuntament 
de Sant Pere de Vila-
major ja es tracta de 
la 3a jornada davant 
d’aquest conflicte. La 
primera es va realitzar 
a Sant Celoni amb els 
diferents municipis del 
Baix Montseny a mes 
d’octubre per intentar 

crear uns paràmetres comuns de reacció i coopera-
ció entre municipis propers.

Després d’aquesta tercera reunió es pot extreure 
que aquesta acollida es farà de forma de dego-
teig durant 2 anys i el nombre de refugiats estarà 
sobre les 160.000 persones que ja han passat 
les fronteres i ara per ara es troben a 2 països, 
Itàlia i Grècia. I que en principi s’acolliran a tres 
llocs, Barcelona Casa Bloc, Tiana a la Conreria i 
Manresa a la casa de les Germanetes dels Pobres, 
aquests dos últims centres de Càritas.

S’entén que aquest nombre de persones no és el 
nombre real de tota la gent afectada per aquest 
conflicte i hem de tenir present que si ara assentem 
unes bones bases de treball i cooperació aques-
tes ens serviran per a propers conflictes. També no 
hem de deixar de banda les mancances que ja te-
nim al nostre municipi i que s’han de tenir  presents 
en tot moment, ja que donar una qualitat mínima al 
nostre veí més proper és donar-nos una avantatge 
de vida pel nostre municipi. Posant de manifest que 
la qualitat de desenvolupament de l’individu és un 
benefici i una necessitat de tots i per a tots. 

Jornada clima i Estalvi
energètic
Pacte 20/20/20
Des de el municipi es té molt en compte el Canvi 
Climàtic, el malbaratament de l’Energia i el que ens 

suposa, per això ja fa temps que es treballa envers 
d’aquests problemes, intentant 
trobar models de reducció. El 
passat 14 de Gener es va rea-
litzar una jornada a Barcelona 
on hi varen ser presents en Joan 
Bruguera com a regidor Medi 
ambient i Raquel Salcedo com 
a regidora d’educació, entenent 
que la solució per a un medi mi-
llor passa per una educació més 
eficaç i complerta de tots i ca-
dascun dels temes que afecten el 
nostre municipi i per tant la nostre 
vida quotidiana.

El pacte 20/20/20 implica a 
cada municipi adherit a elaborar 
un PAES (Pla d’actuació d’Ener-
gia Sostenible), aquest  defineix les actuacions 
de cada localitat per aconseguir reduir les emis-
sions de CO2 fins a un 20% i fins al 2020 assolint 
el compromís, la gestió i identificant les opcions 
d’adaptació per reduir-les.

L’implementació d’aquests plans passa per una 
sèrie d’actuacions: la producció local d’energia, el 
edificis municipals, l’enllumenat públic, flota muni-
cipal, transport públic, edificis residencials, trans-
port privat i edificis sector terciari.

L’enllumenat públic és un dels temes que ja tenim en 
marxa, la producció local d’energia és un projecte 
a curt termini per donar abastament als edificis, Pi 
Novell, La Fàbrica, el consultori, l’annex i la casa 
Consistorial, mitjançant una caldera de Biomassa. 
La flota municipal es un tema difícil de resoldre per 
l’holografia del nostre municipi, els cotxes elèctrics 
encara no estan prou preparats per als sectors de 
muntanya i porten molts proble-
mes de resistència i creen moltes 
avaries. El transport públic al no 
ser una competència directe de 
l’ajuntament per tractar-se d’una 
empresa privada, no hi podem 
actuar directament.

El edificis residencials i els trans-
port privat, son dos dels temes 
a on els veïns i les veïnes de 
Sant Pere poden incidir directa-
ment intentant fer que els canvis o renovacions en 
alguna instal·lació o vehicles de la seva propietat 
siguin realitzats seguint aquests criteris, ajudant a 
la reducció de les emissions amb energies renova-
bles i vehicles elèctrics.

Encara estem a l’espera de la revisió del PAES del 

Educació i comunicació
Raquel Salcedo
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nostre municipi, però 
com el món no s’atu-
ra i el canvi climàtic 
encara menys, la jor-
nada era dedicada a 
presentar el nou Pacte 
40/30 que suposa 

ampliar la reducció d’emissions del 20 al 40% fins 
al 2030 i que passarà a ser el PACES podent  fer 
una fusió entre el pacte ja existent i el nou, per 
definir les actuacions a seguir.

Consells i LINKS per
estalvi energètic
Aconseguir un estalvi a casa és una fita en la que 
podem contribuir fen petits canvis en els nostres 
costums:

- Podem desendollar tot allò que no fem servir 
durant les hores que no hi som a casa o en 
horari nocturn en que dormim, aigua calenta, 
rentavaixelles, rentadores, assecadores, forn, 
aparells de TV, radio, equips de música, radia-
dors portàtils, ordinadors, làmpades, etc. Tots 
aquests aparells consumeixen encara que els 
tinguem en mode “standby” o sigui, mentre la 
llumeta vermella de l’aparell segueix encesa, 
per això el millor es desendollar-ho.

- També hem de tenir cura del tipus d’iluminació 
que tenim a casa, les bombetes de baix con-
sum ja es fan servir en molts habitatges però hi 
han les de LED’s que encara consumeixen menys 
energia, tant unes com les altres som d’un import 
superior a les de llum convencional, però l’es-
talvi que ens suposa supera el cost de compra.

- A l’hora de renovar qualsevol aparell del nostre 
habitatge mirar de comprar els que portin el 
segell “A” que és el màxim que s’aplica als 
aparells pel seu desenvolupament alhora de 
consumir d’una forma més eficient.

Empreses de serveis d’energia amb els preus més 
baixos del mercat.
https://www.somenergia.coop/es/tarifas-de-electricidad/
https://www.holaluz.com/es/tarifas-electricas/hogar

Pacifi cació zona Institut 
Vilamajor – Escola
Vilamagore
El mes de juliol i agost de 2015 es va estar treba-
llant per deixar arreglades les zones tant de l’INS 
Vilamajor com de l’Escola Vilamagore, aquests can-
vis s’han produït principalment en la situació actual 
de cadascuna de les escoles que a dia d’avui han 
canviat de edificis, instal·lant de forma permanent l’ 
Institut al seu edifici definitiu. Aquest canvi suposa 
un trànsit constant de vehicles i vianants que s’ha 
de tenir en compte a l’hora de fer funcionar, ni el 

Departament d’Ensenyament ni les escoles disposen 
de cap partida per fer aquestes millores per això 
l’Ajuntament ho ha acondicionat per deixar-ho tot 
enllestit a l’hora de començar el curs. S’ha delimitat 
tant la zona de vehicles i autobusos que poden fer 
la seva entrada per una banda del pàrking i sortir 
per l’altra, sense cap dificultat, com la de vianants 
que és delimita amb un camí d’un metre d’amplada 
aprofitant les pedres que hi havia a la zona, de gran 
volum i reutilitzant-les per fer de guia i separació.

El mestre de l’escola 
Torre Roja, Tomeu
Santapau i Llobet, rep 
la Insígnia de Bronze 
de Vilamajor
El proppassat 12 de novembre es va celebrar a la 
Rectoria de Vilamajor un emotiu acte de reconeixe-
ment a la trajectòria professional de Tomeu Santapau 
i Llobet, que durant 19 anys ha estat mestre a l’esco-
la Torre Roja de Sant Pere de 
Vilamajor. A l’acte li van dirigir 
unes paraules en nom dels seus 
companys, l’inspectora d’En-
senyament i la directora Maite 
Corts i, en acabat, també li 
van lliurar una figura de la To-
rre Roja. En nom de l’alumnat i 
les seves famílies, Susana Váz-
quez (AMPA Torre Roja) també 
li va dirigir unes sentides paraules.

L’acte es va concloure amb unes paraules de l’Al-
caldessa de Sant Pere de Vilamajor, Pamela Isús, i 
li va fer lliurament de la Insígnia de Bronze de Vila-
major en reconeixement i agraïment als anys de de-
dicació a l’educació dels infants del municipi. Amb 
la insígnia, també se li va atorgar, com a record, 
una clau de Sant Pere de bronze. La celebració va 
coincidir amb el seu aniversari així que també se 
li va lliurar un ram de flors per felicitar-lo. L’acte va 
acabar amb un pica-pica per a tots els assistents.

Espai Nadó
El Pit Roig, l’escola bressol de Sant Pere de Vilamajor 
va obrir les seves portes al setembre amb només 19 in-
fants, tancarem el curs amb més de 30 infants. És trac-
ta de reactivar totes les propostes escolars que tenim i 
que cobreixen per complert l’escolarització de tots els 
infants del nostre municipi, des de els 0 
fi ns als 16 anys. Per això hem apostat 
per un espai nou que es va iniciar al 
mes de Desembre. L’Espai Nadó propo-
sa, desenvolupa i ensenya la proximitat 
a les famílies i els infants a la nova eta-
pa que comencen, l’aprenentatge sa i 
educatiu envers l’escola.
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Aniversari Pit Roig
Aquesta escola funciona des de fa 10 anys 
i el passat mes de juliol és va fer una festa 
per celebrar el seu aniversari. El disseny i po-
sada en escena de l’esdeveniment és va fer 
juntament entre la regidora d’ensenyament i la 
col·laboració dels Artistes Bascos “Reciclantes 
en blanco” que varen muntar un espai íntim 
només pels infants, en aquelles dates els ar-
tistes és trobaven al centre d’Art La Rectoria 

amb una beca. La trobada va ser tot un èxit ja 
que famílies que havien dut els seus infants durant 
aquesta dècada, varen voler donar la seva felici-
tació al centre, que encara a dia d’avui, segueix 
funcionant amb el mateix esperit en que es va obrir 
i que creixerà any rere any sota la directriu d’oferir 
un bon ensenyament públic i municipal.

Beques Menjador
Des de la Regidoria d’Ensenyament hem volgut abo-
nar la part d’ajuts que no han estat aprovats pel 
Consell Comarcal. Cada any es fan unes valora-
cions a totes aquelles famílies que demanen un ajut 
per beca de menjador i aquests s’han vist minvats 
cada cop més en els últims anys tot i que les man-
cances per part de les famílies han anat creixent. 
Totes aquestes valoracions passen el filtre dels Tèc-
nics de serveis socials, amb la qual cosa fa que és 
creïn unes taules de valors en els quals hi entren tots 
aquells usuaris que realment tenen unes carències o 
necessitats no cobertes. Aquests percentatges per 
entrar a ser usuaris del servei socials són marcats 
des de el Consell Comarcal i és redueixen cada cop 
més, però l’ajuntament estudia un a un per ampliar 
tots i cadascú dels casos i ajuts que considerem, Si, 
són necessaris i els fem efectius amb el Pressupost. 

Aquest any hem destinat 18.364,40€ a beques 
menjador.

Hamelin amb signes
Els més petits han pogut gaudir d’un espectacle de 
sempre amb un llenguatge molt actual que no els 
ha deixat indiferents. El clàssic “El flautista d’Ha-
melin” teatralitzat amb signes. Una preparació 
prèvia duta per les escoles de Sant Pere els han 
endinsat en un conte a on tothom tingués parau-
les. L’espectacle s’ha pogut veure al local La fà-

brica i un cop finalitzat els nens 
ja tenien la capacitat i l’interès 
d’anomenar els seus propis noms 
en llenguatge de signes, entenent 
la importància de la comunicació 
per diferents vies a on totes tenen 
cabuda.

Els municipis del Baix 
Montseny es coordinen 
per avançar cap a la 
comarca pròpia
El passat 21 de novembre, alcaldes i regidors dels 
municipis del Baix Montseny es van reunir a Sant 
Celoni per avançar cap a la comarca pròpia. Les 
jornades van consistir en diversos grups de treball: El 
primer sobre els àmbits en 
on ja es treballa conjunta-
ment com a subcomarca i 
com es podria millorar (el 
CDIAP, TRITÓ, FUNDACIÓ 
BAIX MONTSENY, etc.) 
i el segon sobre els nous 
àmbits per a col·laborar 
de forma coordinada.

Altres grups van treballar 
sobre aspectes procedi-
mentals (formula jurídica, política i executiva) i la 
importància de l’opinió pública (justificació històri-
ca, viabilitat i benefici per a les persones).

La regidora Raquel Salcedo hi va assistir en repre-
sentació de Sant Pere de Vilamajor.

TTIP
El 13 de novembre de 2015 ens 
hem reunit al Parlament de Cata-
lunya amb l’activista Canadenca 
Maude Barlow Presidenta Nacio-
nal del Council of Canadians. Ha 
estat Assessora Sènior del 63è 
President de l’Assemblea General 
de les Nacions Unides i té nom-
brosos premis i publicats 17 llibres com, Blue Future: 
Protecting Water for People and Planet Forever. 

S’ha parlat de la mundialització econòmica, el creixe-
ment il.limitat, la des-regularització de les proteccions 
mediambientals, de salut i seguretat, la privatització 
dels serveis públics i la dominació dels mercats mit-
jançant els acords internacionals TTIP, CETA i la RLIE 
que prioritzen els benefi cis de les multinacionals ma-
joritàriament Americanes deixant al descobert tant els 
mercats com els països que signin aquests tractacs. 
Per això en el Ple del 24 de setembre es va entrar 
una moció en contra d’aquests acords i reafi rmant 
junt amb 34 municipis de Catalunya la negativa de 
votar a favor en el Parlament Europeu.

Raquel Salcedo 

Regidora Educació, comunicació, participació 
ciutadana i entitats.
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Els Serveis Socials 
més a prop
• “Els Serveis Socials més a Prop” és un progra-
ma de visites domiciliàries, amb periodicitat 
anual, a totes les persones majors de 80 anys 
no usuàries de cap servei social.

• Les visites a domicili s’utilitzen com a mesura 
preventiva. La professional dels Serveis Socials 
porta a terme una avaluació exhaustiva de la per-
sona per ajudar-la a continuar vivint a casa seva el 
màxim de temps possible.

Objectius

• Detectar de manera proactiva les necessitats 
actuals de les persones grans i anticipar futures 
necessitats de suport.

• Prevenir situacions de risc o vulnerabilitat i 
d’aïllament social.

• Informar de l’oferta de prestacions, serveis i 
entitats socials de la població. 

• Realitzar petites gestions bàsiques.

• El programa de visites domiciliàries comprèn 
una valoració multidimensional de les 
necessitats de la persona, feta per professio-
nals diplomats en l’àmbit de l’acció social,
mitjançant un qüestionari que inclou la seva 
situació d’autonomia i dependència, percep-
ció de l’estat de salut, situació dels habitatges, 
entre altres elements. 

• Finalment, fan una recomanació del se-
guiment requerit per cada persona que 
pot ser urgent,  a curt termini o abans d’un any 
per part dels serveis socials.

L’Ajuntament po-
tencia els Serveis  
Socials Municipals 
augmenta l’espai 
i l’horari d’atenció 
ciutadana així com 
les actuacions de 
repartiments de lots 
de productes i vals 
de compra de pri-
mera necessitat 

MÉS ESPAI I MÉS HORARI. Per donar més i 
millor cobertura als ciutadans que ho necessitin, 
l’Ajuntament ha ampliat l’espai destinat als Serveis 
Socials de l’edifici municipal annex del carrer Nou 
. D’aquesta forma es podran tenir dos despatxos 
separats per als 2 agents del servei, el que dona 
una millor assistència i privacitat als usuaris. I, en 
el pressupost del 2016, s’ha aprovat l’ampliació 
de la jornada laboral de l’educador i de l’assistent 
social al 100% de la jornada.

MÉS AJUDES. L’Ajuntament de Sant Pere de Vi-
lamajor va acordar el repartiment de vals de com-
pra per tal que famílies desafavorides poguessin 
descanviar-los  de productes de primera necessitat 
durant els mesos de setembre, octubre, novembre i 
desembre de 2015. Aquests vals es podien recollir 
en establiments de productes bàsics com el super-
mercat-carnisseria de Sant Pere i els supermercats 
Condis i Dia de Sant Antoni. A més a més, tam-

Cultura i
Serveis Socials

Dolores López
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bé, es va col·laborar amb el repartiment de lots 
d’aliments a 56 famílies. Per altra banda, coinci-
dint amb la festa dels Reis Mags, la Creu Roja va 
col·laborar amb el repartiment de joguines. S’hi 
van poder acollir 52 nens (29 famílies).

MÉS SUBVENCIONS. Per que fa a les subven-
cions, els Serveis Socials, després d’estudiar cas 
per cas, han aprovat subvencions directes a famí-
lies desafavorides de Sant Pere de Vilamajor que 
durant el 2015 han ascendit segons el quadre:

PRESTACIONS ECONÒMIQUES 

MENJADOR DELS 
CASALS D'ESTIU 

EN CASOS 
D'INFÀNCIA, 

ADOLESCENTS 
EN RISC SOCIAL 

O 
VULNERABILITAT 

Tipologia dels 
ajuts 

Nombre 
d'ajuts 

Nombre 
d'usuaris/àries 

beneficiaris Obligacions 
reconegudes i/o 

despesa pagada per 
l'ens local 

Obligacions 
reconegudes i/o 
despesa pagada 

per l'ens local H D 

Alimentació 206 263 362                    16.560,00 
€  

               4.212,00 €  

Habitatge 4 8 4                      2.758,51 
€  

Subministraments 57 102 91                    10.951,94 
€  

Atenció sanitària 3 7 7                         595,00 
€  

Atenció a menors 
en situació de risc 62 78 78                    12.167,90 

€  

TOTALS 332 458 542                    43.033,35 
€                 4.212,00 €  

A més, la Junta de Govern va aprovar pel 2015 
atorgar dues subvencions a entitats socials. Per una 
banda, 666’60 euros a l’Associació la Teranyina 
Solidària per a l’organització de tallers de manua-
litats (campanya de Nadal) amb l’objectiu d’acon-
seguir diners per comprar menjar i productes de 

neteja, coordinadament amb els Serveis Socials 
Municipals. Per altra banda, també es va concedir 
5.000 euros a Càrites de les Parròquies de Vila-
major per la cobertura de les necessitats bàsiques 
de famílies del municipi amb problemes d’urgència 
(menjar, roba, etc.).
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L’Ajuntament i la 
Universitat
Politècnica de
Catalunya
signen un conveni 
de col·laboració per 
a la revisió de la 
salut visual de
persones amb pocs 
recursos econòmics 
en un entorn
acadèmic
La Junta de Govern del 28 de setembre de 2015 
va aprovar el conveni entre la UPC i l’Ajuntament 
de Sant Pere de Vilamajor per tal de col·laborar 
en els programes d’actuació en els serveis so-
cials, adreçats a persones amb manca de recursos 
econòmics.

El Centre Universitari de la Visió de la UPC (CUV) 
té previst que una part de les assignatures del Grau 
en Òptica i Optometria i del Màster en Optometria 
i Ciències de la Visió, així com de les activitats de 
formació continuada que organitza per a professio-
nals de l’òptica i l’optometria es desenvolupin en 
un entorn de concurrència real de pacients. 

Per tot això, amb aquest conveni s’estableixen unes 
bases de col·laboració perquè un col·lectiu de 
persones amb pocs recursos econòmics es puguin 
beneficiar de la revisió de la seva salut visual i al 
mateix temps els estudiants de la FOOT puguin fer 
pràctiques amb pacients.

La programació
cultural de març del 
local Municipal La 
Fàbrica arriba
plena d’acti-
vitats dirigi-
des a totes les 
edats
Sant Pere de Vilamajor torna a tenir 
a ple rendiment el Local La Fàbrica i 
compta cada mes amb una progra-

mació estable i diversa a gust dels diferents seg-
ments de població: petits, joves, grans... Així tots 
podem gaudir d’una estona d’esbarjo conjunt en 
un ambient popular i fer del recuperat local poliva-
lent un espai lúdic per a tothom.

• Cada segon divendres de mes gaudirem d’un 
concert de música en viu.

• Cada segon dissabte de mes, ballarem a la 
disco junior de 19 a 23h.

• Cada tercer dissabte una representació de 
sarsuela.

• Cada tercer diumenge es projecta una pel·lí-
cula infantil. 

• Cada últim dissabte de mes se celebra una nit 
de ball de saló. 

• I, a més d’aquestes activitats, s’afegiran altres 
festes organitzades per les entitats i per l’àrea 
de cultura de l’Ajuntament.

Us recomanem que consulteu la programació per-
manentment actualitzada a www.vilamajor.cat. 

La majoria d’activitats són gratuïtes, excepte la tem-
porada de sarsuela on es pot adquirir a taquilla 
per només 10 euros. Anticipadament, es pot acon-
seguir per només 8 euros a la papereria Mayol, 
el Centre Cívic El Pi Novell i als restaurants de 
Can Vila, Can Noguera i Can Pau. A més, amb 
l’entrada, es pot gaudir d’un sopar de menú el dia 
del concert per només 15 euros als restaurants que 
col·laboren en aquesta iniciativa, que a més de 
fomentar la cultura també incideix en la promoció 
econòmica del municipi.
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“Salvador Puig
Antich: el darrer
català assassinat 
del franquisme”
El passat 19 de setembre de 2015 es va celebrar 
a la Rectoria, la xerrada “Salvador Puig Antich: el 
darrer català assassinat del franquisme” a càrrec 
de Pere Zanuy. L’acte, organitzat per la regidoria 
de cultura, va tenir molt bona acollida i en acabat 
es va produir un interessant torn de preguntes en-
torn al procés, la investigació, el consell de guerra 
i l’execució que el franquisme va aplicar a Salva-
dor Puig Antich.

Pere Zanuy, amic de la família de Puig Antich, 
començà amb una contextualització històrica per 
comprendre els objectius i motivacions polítiques 
del MIL, grup on Puig Antich milità durant uns me-
sos. A continuació, Zanuy feu una detallada expo-
sició dels fets, després d’haver pogut estudiar de 
primera mà les proves manipulades del consell de 
guerra i haver pogut parlar amb testimonis directes. 
Finalment va exposar les actuacions que s’estan 
fent actualment sobre la revisió del cas.

Segons la regidora de cultura, Dolores López, ac-
tes com aquest han de servir per recordar i que 
casos com el de Puig Antich no caiguin en l’oblit.

Gran acollida del 
novè “Tast de
Bolets”
El local municipal La Fàbrica es va omplir de gom 
a gom pel novè Tast de bolets que organitzava 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor el dissabte 
14 de novembre de 2015. Els visitants, per només 
10 euros, van poder gaudir de tasts de bolets que 
oferien restaurants com Can Llança, la Cuina Ca-
talana, Can Pau, l’Antic Casino, Can Vila, Can 
Noguera i també les postres del Forn Sant Pere. En 
total es van vendre 227 tiquets.

L’ambient boletaire ja es va començar a viure de 
bon matí, ja que des del centre cívic el Pi Novell es 
va fer una sortida per buscar bolets i els restaurants 
participants, així com els paradistes del mercat set-
manal de Sant Pere de Vilamajor, van estrenar un 
davantal del tast de bolets.

Durant  l’ac-
te, es va 
c e l e b r a r 
dos minuts 
de silenci 
en solida-
ritat amb 
les famílies 
de víctimes 
dels atemp-
tats perpetrats a la ciutat de París la nit del 13 de 
novembre.

L’Ajuntament valora molt positivament aquesta edi-
ció i preveu repetir-la en un futur.

Diego Cortès es va 
convertir amb el 
protagonista de la 
castanyada
La Castanyada que es va realitzar el 31 d’octubre 
de 2015 a la Fàbrica va presentar un cartell de 
luxe al qual estàvem ben poc acostumats a Sant 
Pere de Vilamajor. I és que ni menys ni més vam 
poder gaudir d’un concert en viu del mestre Diego 
Cortès, que va ser acompanyat també pels grups 
la Shinga i Mon Casino Mon Amor. Paral·lelament, 
gràcies a la implicació de diverses entitats, es van 
poder gaudir de les tradicionals castanyes, uns 
pinxos ben gustosos, el primer concurs de cuina 
terrorífica i gimcanes on es podien fer el teu propi 
amulet protector, decorar la teva castanya, tallers 
de maquillatge, etc. 
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Una calvalcada de 
reis integradora i 
diferent
Ses magestats els reis mags d’Orient van tornar a 
visitar el nostre municipi, no obstant, la cavalcada 
de reis d’aquest 2016 va ser diferent: La comitiva 
reial  va visitar tots els barris del municipi, passant 
per primer cop per Vallserena, Can Vila, Can Ram 
i Can Derrocada. 

Després de la rebuda al balcó de l’Ajuntament per 
part de l’alcaldessa, els Reis es van dirigir a La 
Fàbrica on tota la canalla va poder donar-los les 
cartes i rebre ja uns obsequis com a tastet del que 
rebrien els nens a casa aquella nit màgica.

Nombroses entitats i voluntaris van col·laborar en 
l’organització de la cavalcada, als quals, des de 
l’àrea de cultura de l’Ajuntament volem agrair molt 
sincerament.

Carnestoltes
Gran èxit d’acollida a la festa de Carnestoltes que 
es va realitzar el 6 de febrer de 2016 a la Fàbri-
ca. Va comptar amb una festa infantil i una per a 
adults. La festa infantil va ser amenitzada amb els 
pallassos ¾ de 15 i van acabar amb una gran 
pluja de confetti. Les festa es comptava amb servei 
de bar infantil amb xocolatada, llaminadures, be-
gudes, creps, etc. 

Al vespre començà la festa d’adults amb DJ Abel 
i un concurs de disfresses amb premis pels millors 

guarnits. L’acte va comptar amb el suport dels pa-
res i mares de les classes de sisè de l’escola Torre 
Roja i de l’Associació La Petjada de Vilamajor.

Sant Pere de
Vilamajor participa 
en la reunió de
seguiment de la 
campanya dels
Refugiats
El passat divendres 4 de març de 2016 es va tor-
nar a celebrar una nova reunió per exposar els 
comptes que serveixen per fer el seguiment de la 
Campanya pels Refugiats. Segons els que es va ex-
posar en la reunió informativa, els recursos econò-
mics emprats fins a les hores són:

• 330.000€ i 44.000€ Creu Roja per ajudes 
en Ruta.

• 27.000€ a Lesbos ajuda directe al camp.
• 54.000€ per ajudes en educació i desenvolu-

pament.
• 165.000€ pels 21 projectes presentats per di-

ferents entitats que estan en procés de selecció 
i ben aviat es podran posar en funcionament.

Aquesta setmana està previst un nou desplaçament 
de les persones que gestionen els recursos d’aques-

ta campanya als diferents camps per donar medi-
caments i aliments.

En Oriol Amorós, Secretari d’Immigració, va agrair 
i comentar que mai ha trobat tanta predisposició 
per part dels ciutadans a oferir el seu suport com 
en aquests darrers temps. També es comentà des 
de l’Ajuntament de Sant Boi pintades en contra de 
l’acollida a refugiats, per això és molt important 
que la normalitat sigui la tònica a l’hora d’ajudar 
a les persones refugiades. Les diferències entre les 
persones que ja tenim aquí en situacions de risc no 
poden veure minvats els seus recursos en detriment 
d’altres.
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Opiníó dels grups municipals

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

Al servei de Sant Pere
Com a primer butlletí municipal 
d’aquesta legislatura en primer 
lloc volem agrair la confiança 
que 462 veïns i veïnes de Sant 
Pere vàreu dipositar en nosaltres 
en les darreres eleccions. Mal-
grat no ens ha estat possible for-
mar part del govern municipal 
intentarem fer una bona tasca 
des de la oposició, responsable 
i coherent amb el nostre progra-
ma electoral.
El nou govern tripartit municipal 
ja fa uns quants mesos que està 
en funcionament i malgrat no 
dubtem que tindran projectes 
de futur interessants pel nostre 
poble i que faran una bona tas-
ca de govern volem aprofitar 
aquest espai per dir el mateix 
que venim dient als Plenaris mu-
nicipals, que després d’aquests 
mesos només hem vist una puja-
da de sous generalitzada per al-
caldessa i regidors i unes orde-
nances fiscals que representaran 
per aquest 2016 un augment de 
l’IBI del 13% per a tots els veïns 
i veïnes de Sant Pere de Vila-
major, decisions a les quals ens 
vàrem oposar fermament.
Per acabar volem felicitar a l’al-
caldessa per la seva elecció i 
li desitgem encert en les seves 
decisions i obra de govern i ens 
posem a disposició de tots vo-
saltres, veïns i veïnes, pel que 
creieu convenient.

www.alserveidesantpere.cat

Què ens està passant?
Des de la comissió de regido-
ria de Volem Vilamajor la nostra 
primera idea era aprofitar que 
arribarem a totes les llars per 
donar-nos a conèixer. Explicar 
qui som, què volem i com ho 
aconseguirem.
Però alguna cosa ens aclapara. 
Les darreres notícies no poden 
ser més terribles. Centenars 
d’ofegats a les costes gregues. 
Camps de refugiats en condi-
cions infrahumanes. Vexacions, 
insults, pallisses, espolis, cri-
minalització i violacions. Per-
secució de les organitzacions 
humanitàries. I encara més bès-
tia i vergonyós, l’admissió de 
l’Europol de la desaparició de 
més de deu mil infants arribats 
a Europa. Poden ser víctimes de 
xarxes de prostitució, esclavat-
ge, explotació o tràfic d’òrgans. 
Com a resposta, el silenci de 
tots els governs de la Unió Euro-
pea, a la qual, ens agradi o no, 
pertanyem.
Doncs no! Nosaltres no volem 
restar en silenci, no hi tenim 
dret! Perquè volem seguir consi-
derant-nos persones. No podem 
restar cecs i sords davant els 
crims contra la humanitat. Volem 
deixar als nostres fills i néts un 
món del qual no s’hagin d’aver-
gonyir.
Depèn de nosaltres, tenim 
l’oportunitat de canviar la mane-
ra com vivim, com afecta això 
als altres, d’enfortir els vincles, 
de repensar els nostres valors, 
d’actuar amb suport mutu i amb 
les nostres capacitats per cons-
truir un món millor.
e-mail:
volemvilamajor@gmail.com
facebook: Volem Vilamajor
twitter: @volemvilamajor
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VEÏNS,

la qual cosa vull avui expres-
sar-vos és el que porto en el sen-
timent .
Quan un se sent útil en el lloc i 
en el temps. En el qual els veïns 
m’han anat col·locant amb els 
seus vots. I en aquesta alter-
nança en la qual , de forma 
sobirana, ens col·loquen als po-
lítics al govern o en l’oposició, 
s’ha anat teixint entre tots la po-
lítica de Sant Pere de Vilamajor.

No m’oblido, ni moltíssim men-
ys, dels grans projectes que 
tenim per davant: noves infraes-
tructures, ampliar y renovar 
l’equipament municipal per al 
benestar de tot el Municipi, etc.
Per això aprofito també aquest 
moment per adquirir un compro-
mís més: la participació veïnal 
de debò, sense tutelades polí-
tics interessats, en la seguretat 
que la il·lusió i l’impuls renovat 
dels veïns, dels nous regidors i 
d’un nou alcalde, aconseguiran 
que l’interès general sobresurti 
per sobre d’interessos partidis-
tes, d’interessos particulars o de 
grups.

Vull també donar les gràcies a 
tots els que ens han fet costat 
a i ens han donat la seva con-
fiança, i a tots sense excepció, 
al qual vull, per tant, testimoniar 
el meu reconeixement els que 
componen l’actual Equip. Ja que 
ara si crec que podré desenvolu-
par les tasques en què sempre i 
cregut i no man deixat executar 
en l’anterior consistori i el meu 
compromís de ser el regidor de 
tots.

Moltes gracies

El maig passat va ser la quarta 
concurrència dels Independents 
de Sant Pere a les municipals, 
la tercera sota les sigles de ISP.
En aquests 12 anys sempre ens 
han convidat a formar part del 
govern, i ens hi hem sumat quan 
el programa s’ajustava als nos-
tres principis; la transparència i 
l’honestedat a la gestió, el be-
nestar de les persones i la cons-
trucció d’un Sant Pere cohesio-
nat i participatiu. Quan aquests 
pilars bàsics no s’han garantit 
o s’han traït, no ens ha sabut 
pas greu passar voluntàriament 
a l’oposició per seguir defen-
sant-los dignament.
Al 2015, ERC, guanyador de 
les eleccions, ens ha proposat 
de nou ser socis de govern i 
hem decidit pactar per diverses 
raons.
• Per la coincidència de pro-

grames, que a grans trets 
comparteixen el model de 
societat que defensem po-
sant especial èmfasi en la 
justícia social.

• Perquè som responsables de 
les regidories on es recolza; 
Serveis Socials i Cultura, 
àrees en les que ja hem pro-
duït canvis significatius.

• Perquè per primera vegada 
és un govern d’esquerres, 
liderat per una dona i equita-
tiu en quant a gènere.

• Perquè des de dins podíem 
restablir un clima de treball 
digne i productiu pels treba-
lladors de l’Ajuntament.

Per tot això, ISP ha decidit for-
mar-ne part i posar-se a disposi-
ció dels veïns per tirar endavant 
aquest projecte.

Ja fa sis mesos que som de nou 
a Govern, consolidem la nostra 
visió d’ Ajuntament i del nostre 
poble. Sabem que els treballa-
dors del consistori ens han aco-
llit amb els braços oberts i que 
tots treballem en sintonia, colze 
a colze. El bon ambient de tre-
ball es reflexa en la feina diària 
de l’Ajuntament.
Ara sabem que hem triat bé els 
nostres socis de Govern, plurals 
diversos i de feina conjunta, 
podem confirmar que compar-
tim  els mateixos projectes i les 
mateixes inquietuds pel nostre 
poble.
Els tres socis de Govern coin-
cidim en treballar pel benestar 
dels nostres veïns i veïnes, dels 
nostres infants i adolescents, 
de la nostra Gent Gran. Vet-
llem pel bon funcionament dels 
serveis municipals, per millorar 
les condicions dels carrers, dels 
parcs, dels camins, dels submi-
nistraments, de les escoles, dels 
barris.
Tirem endavant el Pla d’Acció 
Municipal (PAM) amb la con-
fiança de fer una tasca de ser-
vei públic per a tots els Vilama-
jorencs, perquè creiem que cal 
posar tot l’esforç en potenciar el 
bo i millor que tenim i poder es-
menar les deficiències per acon-
seguir un poble on estiguem sa-
tisfets de viure.
Som conscients però dels altres 
problemes que hi ha en aquest 
món en el que ens ha tocat viu-
re i és per això que estem fent 
accions per ajudar als Refugiats 
i a la PAH.
No ens oblidem que vivim en 
un lloc privilegiat, amb un en-
torn de somni i que no tothom té 
aquesta sort.

El camí no és fàcil, però l’objec-
tiu val la pena. Som-hi!
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Regidors

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

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

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

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

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

Nascuda a El Masnou el 1973, casada i té tres fills, resident a Can 
Derrocada des del 2001. És llicenciada en Turisme i professional-
ment ha treballat en la gestió i administració d’empreses. Ha estat 
presidenta de l’AMPA Torre Roja. Li agraden els reptes de crear nous 
projectes i creu fermament en el treball en equip. Actualment, és 
l’alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor i responsable de les àrees 
d’hisenda i de recursos humans.

Nascut a Barcelona el 1968, casat i amb quatre fi lls viu Sant Pere de Vilama-
jor des del 1995. Té una empresa de construcció de motlles per la injecció de 
plàstic. Ha estat secretari de l’AV de Sant Pere, tresorer de l’associació Sant 
Pere Decideix, coordinador a les consultes per la independència i membre del 
Consell del Poble. És de tarannà de consens, obert i participatiu, implicat en 
la participació ciutadana i en la cultura del poble, compromès amb el procés 
per assolir la independència del nostre país. A la passada legislatura, va ser 
regidor de promoció econòmica i turisme, va ser l’enllaç amb el consell del 
poble i va coordinar el vilamagore en els darrers dos anys.

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

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

En Joan Bruguera i Gras, fill de Sant Pere de Vilamajor, viu al 
veïnat del Pla, es presentà a les passades eleccions municipals de 
2015 a la candidatura d’ERC-AM i fou elegit regidor. La candida-
tura obtingué 506 vots i 4 regidors. Fou alcalde de Sant Pere de 
Vilamajor del 2003 al 2007 i primer tinent d’alcalde del 2007 al 
2011. 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 ciuta-
dana.
Grup Municipal: ERC-AM
938450008
rsalcedo@vilamajor.cat

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

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

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

Candidatura del GISP 
Pendent d’acceptar el 
càrrec

Mercè Prat Perpinyà 
Regidora.
Grup Municipal: VOLEM 
VILAMAJOR
637 204 369
portaveuassemblea@gmail.com
http://volemvilamajor.cat/

Raquel Salcedo veïna de Sant Pere de Vilamajor des de fa 15 anys, 
vinculada al món de l’Educació, la Imatge i la Comunicació. Es 
presenta a les eleccions municipals de 2015 per la candidatura 
ERC-AM i ha estat elegida regidora. 
“Dissenyar un bon futur, per un gran Poble, es comença en el pre-
sent entenent les seves arrels i cercant el camí per ampliar-les i 
millorar-les”.

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

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

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

Maria Mercè és veïna del nucli de La Força. Amb d’altres veïns i 
veïnes de Sant Pere i Sant Antoni, treballa per transformar l’actual 
política local, i aconseguir que el poble hi tingui veu i dret a decidir. 
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