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Telèfons
     d’interès

Nom Telèfon

Ajuntament 938 450 008
Ajuntament (fax) 938 452 059
Línia directa amb l’alcalde SPV 669 735 033
Centre d’Informació Turística - La Mongia de Vilamajor 938 610 418
Telèfons d’emergències (Generalitat) 112
Atenció ciutadana (Generalitat) 012 
Guàrdia Municipal SPV (mòbil) 605 913 434
Guàrdia Municipal SPV 938 452 727
Mossos d´Esquadra 112
Policia Local Cardedeu 938 444 140
Policia Local Llinars 938 412 062 
Ambulatori de Sant Pere de Vilamajor 938 452 625
Ambulatori de Llinars del Vallès 938 410 573
Assistent social 938 453 944
Farmàcia Sandoval 938 452 094
Hospital General de Granollers 938 425 000
Hospital de Sant Celoni 938 670 617
Llevadora 938 460 271
Llevadora 938 452 327
Gas Natural 938 610 007
Fecsa Endesa (avaries) 800 760 706
Escola Torre Roja 938 452 470
IES Vilamajor 938 452 335
IES Giola (Llinars) 938 412 866
Escola bressol Pit Roig 938 452 337
Centre Internacional d’Art Contemporani La Rectoria de Vilamajor 938 450 059
Centre Cívic El Pi Novell 938 610 016
Local Social de Les Faldes del Montseny 938 452 683
Local Social de Can Vila     938 453 327
Servei d´Aigües AIGÜES DE CATALUNYA 938 452 733
Servei de Recollida de residus CESPA 900 103 390
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, 

Estem vivint uns moments complicats en el nostre país, des de l’Ajunta-
ment seguim treballant per als nostres veïns, pendents però del que passa 
en la relació entre Espanya i Catalunya. Esperem que tot es solucioni de 
manera satisfactòria i afecti el menys possible al bon funcionament del 
nostre municipi.
Ja estem treballant en els pressupostos per al proper any 2018. Seran 
uns pressupostos de continuïtat, com hem fet fins ara, amb les inversions 
dels projectes consolidats detallades en els mateixos. Aquests projectes 
són el Camí de Can Peu Alt, Accés a l’escola Torre Roja i Remodelació 
de La Rectoria, a més també hi haurà una partida dedicada a l’arranja-
ment de l’asfaltat de molts carrers del municipi. 
Aquest mes de Novembre celebrem la nostra festa més històrica, Vilama-
gore Medieval, però no hem d’oblidar que durant tot l’any hem fet molts 
esdeveniments per a tots els veïns i veïnes de totes les edats. Sabem que 
aquests esdeveniments han tingut una bona rebuda per part de tots i és 
per això que ho seguirem fent durant els propers anys.
Des del Consistori us demanem que vingueu i gaudiu de tots els actes 
sense oblidar que els espais i el mobiliari urbà és de tots, per això la 
responsabilitat i manteniment també ho és. 
Tots gaudim de les instal·lacions municipals i ens agrada fer-ne un ús 
responsable i respectuós. 
US ESPEREM EL 4 I 5 DE NOVEMBRE PER GAUDIR TOTS JUNTS DEL 
VILAMAGORE MEDIEVAL!!!!!!!!!

Salutacions. 

Pamela Isús Saurí

Alcaldessa
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El passat 5 d’abril, a la seu de la Policia Local de 
Granollers, responsables dels Mossos d’Esquadra 
es van trobar amb alcaldes i regidors dels ajun-
taments de la comarca. En representació de Sant 
Pere de Vilamajor hi van assistir l’alcaldessa Pame-
la Isús i el tinent d’alcalde Joan Garcia. Per part 
dels Mossos, van encapçalar la cita el comissari 
Joan Figueras, cap de la Regió Policia Metropo-
litana Nord, amb seu a Granollers, i l’intendent 
Enric Garcia-Doñate, cap de l’Àrea Bàsica Policial 
(ABP) de Granollers i l’inspector Roger Sales, cap 
de l’ABP de Mollet.
La reunió, plantejada com un espai de coneixe-
ment, coordinació i treball conjunt entre institucions 
va servir per parlar d’aspectes com la seguretat 
ciutadana, la instal·lació de càmeres de videovi-
gilància a la via pública i, també especialment, 
els robatoris en força als domicilis. Aquest tipus de 
delicte ha augmentat durant tot l’any passat a la 
comarca però també és cert que al febrer i març 
d’aquest any ha disminuït. 
També es va tractar sobre els canals de coordina-
ció existents amb cada municipi, i com aprofundir 
en el model establert per garantir rapidesa en la 
canalització de les informacions que poden ajudar 
a prevenir situacions o actuar quan ja s’han donat 
fets delictius.
Representants municipals i Mossos d’Esquadra es 
tornaran a reunir per tractar de la problemàtica as-
sociada a les ocupacions d’habitatges.

L’alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor, Pamela Isús, va demanar al sena-
dor Bernat Picornell (ERC) que durant els tràmits parlamentaris de redacció 
dels Pressupostos Generals de l’Estat  es destinessin partides pressupos-
tàries per dotar de més recursos a la comarca del Vallès Oriental i par-
ticularment a Sant Pere de Vilamajor com, per exemple, un nou Centre 
d’Atenció Primària. Avui, 19 de juny, el senador Picornell s’ha desplaçat 
a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor on ha informat de primera mà a 
l’alcaldessa de l’estat de les gestions per acomplir aquesta petició que, tots 
coincideixen, amb l’actual situació política a Madrid és un assumpte difícil.
Aquestes gestions són una mostra dels esforços de l’alcaldessa per a de-
manar a totes les Administracions Públiques (Consell Comarcal, Diputació, 
Generalitat, Estat Espanyol, Fons FEDER europeu...) que destinin més recur-
sos al municipi.

Reunió de coordinació ajuntaments i
mossos d’esquadra per tractar els robatoris 
en domicilis

Alcaldia
Pamela Isús Sauri

Pamela Isús demana al senador Picornell 
més recursos al municipi en els Pressupostos 
Generals de l’Estat
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L’Arxiu de Sant Pere de Vilamajor participa a 
la nova exposició virtual de la Xarxa
d’Arxius Municipals “Els refugiats de la
Guerra Civil”
En el marc del Dia Internacional dels Arxius, que té lloc el 9 de juny, la Xarxa d’Arxius Municipals de la 
Diputació de Barcelona proposa la mostra virtual “1936-1939: Uns altres refugiats”, en què es visualitzen 
144 documents procedents de 41 arxius d’ajuntaments de municipis menors de 10.000 habitants, gestionats 
pels arxivers itinerants d’aquesta corporació.
Es tracta d’una mostra eminentment visual que a partir 
de la documentació dels arxius municipals vol acos-
tar-nos les vivències dels refugiats a la rereguarda 
catalana durant la Guerra Civil, i que connecta amb 
els refugiats de confl ictes actuals en ple segle XXI.
A partir dels documents datats en el període cro-
nològic propi del confl icte que va de l’any 1936 al 
1939 es mostren diferents aspectes relacionats amb 
l’impacte social de l’arribada dels refugiats a muni-
cipis de la demarcació de Barcelona, com el control 
administratiu, econòmic, polític per part dels Ajunta-
ments i de la mateixa Generalitat de Catalunya o la 
gestió dels recursos bàsics subministrats com l’assis-
tència sanitària, aliments, roba i allotjament.

Galeria d’imatges, mapa i vídeo
Els documents es presenten en una galeria d’imatges 
organitzada en sis àmbits que responen a diferents 
continguts i tipus de materials com ara correspondèn-
cia ofi cial i personal, fotografi es, postals i cartells, 
entre d’altres. A més, un mapa ajuda a geolocalitzar 
els arxius municipals que disposen de la documenta-
ció relacionada.
Un text del director del Museu Memorial de l’Exili, Jor-
di Font, serveix d’introducció de  l’exposició virtual, 
que ve complementada per un vídeo amb el testimoni 
de les vídues de refugiats del municipi de Sallent que fi guren en els documents escrits de l’Arxiu Municipal.
Amb accions de difusió com aquesta, es vol apropar el contingut del patrimoni documental local a la societat 
i contribuir a suscitar-ne l’interès, alhora que es posa en valor la importància d’una correcta gestió dels fons 
documentals. 

Un any més s’ha volgut recolzar l’entitat Càritas que 
promou l’acció social mitjançant ajuts d’aliments i 
roba, entre d’altres. Aquest conveni és una renova-
ció que es fa anualment considerant que el servei 
que dona a la societat, encara és necessari actual-
ment, per aquest motiu l’Ajuntament de Sant Pere i 
en especial l’Alcaldessa del nostre municipi dona 
personalment el seu suport a totes aquelles alternati-
ves que promoguin, la millora, l’estabilitat i el desen-
volupament dels nostres ciutadans. Per l’altra banda 
també el capellà de l’església de Sant Pere signa 
la seva part al tractar-se d’una associació depenent 
directament de l’església.

Signatura Conveni CÀRITAS
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3er. Speed Dating a 
Llinars del Vallès
El passat divendres 19 de maig va tenir lloc a l’Au-
ditori de Llinars del Vallès el 3er. Speed Dating orga-
nitzat per el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) 
de Sant Pere de Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor, 
Llinars del Vallès i Villalba Sasserra.
L’alcaldessa, Pamela Isus, hi va assistir per veure el 
funcionament d’aquestes sessions:
”He tingut el plaer d’assistir al Speed Dating d’en-
guany, he pogut comprovar com en molt poca es-
tona, entrevistes de 3 minuts, els usuaris del SOC, 
persones que busquen feina, poden exposar les se-
ves qualitats i habilitats professionals a les empreses 
que hi participen de manera individual. Ha estat 
una experiència enriquidora, ja que el nivell de par-

ticipació és molt gran tant d’empreses com d’usua-
ris. Considero que és molt bona iniciativa del servei 
d’ocupació i que l’Ajuntament de Sant Pere seguirà 
invertint recursos ja que el resultat d’aquesta sessió 
és altament efectiu. M’agradaria felicitar des d’aquí 
als participants i a l’organització”.

Tarda de Poble
El govern municipal va tornar a exposar les novetats 
de la gestió municipal i va respondre a les preguntes 
i suggeriments que volguessin fer els veïns de Sant 
Pere. En la 5a Tarda de Poble que es va celebrar el 
passat 28 d’Abril al Local Municipal “La Fàbrica”. 
Molts dels assistents varen estar interessats amb el 
tall que es podria haver realitzat per part de Sant 
Antoni per no deixar passar als vehicles 
per diversos carrers de sortida dels dife-
rents barris. Tant en l’article anterior com 
en aquesta jornada es van respondre 

les inquie-
tuds de tots 
aquells veïns 
que es veien 
afectats per 
la resolució, 
que ara per 
ara, ja està 
en mans de 
Diputació.
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Resum del 3r Fòrum 
Industrial i Empresa-
rial del CSETC
Promogut pel Centre de Suport Empresarial i Tec-
nològic de Cardedeu, l’espai LA FÀBRICA de Sant 
Pere de Vilamajor va acollir el dijous 27 d’abril 
entre les 10:00 i quasi les 14:00 hores el tercer 
Fòrum Industrial i Empresarial, enguany dedicat a 
la Cooperació i la Simbiosi empresarial com a me-
canismes per a generar oportunitats de creixement i 
consolidació del teixit productiu d’un territori.
La Sra. Pamela Isus Saurí, alcaldesa de Sant Pere 
de Vilamajor, va obrir l’acte i en donar la benvingu-
da a l’acte va animar a totes les persones assistents, 
especialment, a aprofi tar l’espai de networking per 
trobar sinèrgies de col·laboració.
La taula rodona va comptar amb la participació de:
- Sra. Verònica Kuchinov, co-fundadora i co-directo-

ra de Simbiosy, empresa especialitzada en el dis-
seny d’estratègies de simbiosi industrial. Presiden-
ta de la Comissió d’Energia i Residus del Col·legi 
Ofi cial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya i del 
Congrés Internacional Rural Smart Grids.

- Sr. Josep Lluís Segú, metge, soci i director d’EDU-
CAWEB i DEP CONSULTORIA ESTRATÈGICA (in-
vestigació social aplicada per a l’administració), 
actualment ostenta el càrrec de President del Clús-
ter EDUTECH.

La simbiosi industrial es fi xa com a objectiu iden-
tifi car, en un territori, quins residus d’unes empre-
ses poden ser matèria primera per a unes altres. 
D’aquesta manera, les primeres poden aconseguir 
un benefi ci addicional per una matèria que ja do-
naven per perduda i les segones poden proveir-se a 
un cost inferior.
Un clúster és una concentració d’empreses i institu-
cions (públiques o privades) que comparteixen ob-
jectius en un sector econòmic (que elles consideren 
estratègic) concret, el que els permet abordar pro-
jectes conjunts, ja siguin de difusió de la seva acti-
vitat o d’innovació, desenvolupament i investigació.
Hi ha hagut consens, entre els membres de la taula 
i les persones assistents, que per fomentar la col·la-
boració cal “una fi gura dinamitzadora” que, de 
manera sostinguda durant un temps, acompanyi a 
les empreses en aconseguir casos d’èxit de col·la-
boració empresarial. Són aquests casos d’èxit els 
que contribuiran a generar confi ança en el procés i 
a generar models a seguir.
Sens dubte les administracions públiques juguen un 
paper fonamental en aportar recursos que facin rea-
litat aquesta “fi gura dinamitzadora”. Més enllà, és 
la voluntat clara i compromesa per part de les em-
preses i la seva confi ança en que el temps dedicat 
a fomentar relacions i projectes en cooperació serà 
rendible, les que realment actuaran com a adhesiu 
d’un model de col·laboració sostenible en el temps.

Festes locals pel 2018
El Ple Municipal aprova el 25 d’abril i el 29 de juny 
com a festius locals pel 2018. El 25 d’abril és el dia 
en què tradicionalment se celebra l’aplec a l’ermita 
de Sant Elies i el dia 29 de juny, dia del patró Sant 
Pere, és la Festa Major del municipi.
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Solució defi nitiva pel 
tall de La Farinera
Els Consistoris de Vilamajor, Sant Pere i Sant Antoni, 
es van reunir dimarts passat dia vint-i-cinc d’abril, a 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor amb el dipu-
tat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, el Sr. Jordi 
Fàbrega i el gerent de l’Àrea el Sr. Vicenç Izquierdo.
Com a resultat d’una trobada profi tosa es van defi nir 
tres plans d’actuació:

- Com a recurs immediat, posar a disposició de 
l’Ajuntament de Sant Antoni, un tècnic de la Di-
putació per tal de donar suport a l’empresa que 
ha de redactar un informe de mobilitat a la zona 
del carrer Pau Casals i voltants.

- Com recurs material, la Diputació donarà su-
port econòmic amb els mitjans de senyalització 
i seguretat viària.

- Com solució a llarg termini, Diputació donarà 
suport a la petició conjunta dels tres municipis, 
Llinars del Vallès, Sant Pere i Sant Antoni de Vila-

major per asfaltar el camí de Can Diviu.

L’Ajuntament de Sant Antoni ha descartat la propos-
ta inicial que preveia desviar el trànsit provinent de 
les urbanitzacions per Can Derrocada i la BP5109.
A la sortida de la reunió i davant la congregació 
d’una cinquantena de veïns interessats en la resolu-
ció del possible tall a la Farinera, el Diputat va diri-
gir unes paraules explicant els punts més importants 
de la reunió, a continuació l’alcaldessa de Sant An-
toni es va comprometre a tirar enrere el seu primer 
plantejament.

Consell d’alcaldes del 
Vallès Oriental
El passat 5 de juliol es va reunir el Consell d’Alcal-
des del Vallès Oriental a Santa Maria de Palautorde-
ra. Entre d’altres temes, es va tractar sobre el desen-
volupament del Pla específi c de mobilitat del Vallès 
i es va presentar les actuacions al Vallès Oriental 
en matèria d’atenció a les Persones. També es va 
aprovar el preu públic del transport escolar per als 
alumnes de l’ensenyament no obligatori (Batxillerat), 
un servei que ja es podrà utilitzar el curs vinent.
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Baixada de Torxes
Com cada 10 de setembre tota la gent de Vilamajor 
fa pujades o baixades segons el recorregut establert 
aquell any, en aquest cas ens va tocar fer la ruta 
fi ns a Sant Antoni. Aquesta nit il·luminada per les 
fl ames de les torxes ens anima i ens uneix en un 
caliu especial per l’endemà viure amb més reforç els 
esdeveniments de la diada. L’ ANC és l’entitat que 
s’ocupa de comprar i vendre els pals per fer la fl ama 
i els entrepans que després de fer un petit gran reco-
rregut el cos ens demana per acabar de 
passar bé la nit. I que millor que sentint 
un petit concert d’havaneres amb un bon 
rom cremat a les mans.
Esperem que aquesta escalfor ens duri 
fi ns l’any vinent i que la tornada sigui pel 
mateix camí amb el mateix esperit però 
amb una sensació de quelcom nou.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental liderarà la 
gestió i execució del programa FEDER - Turisme sos-
tenible al Baix Montseny amb la participació dels 
ajuntaments de Llinars del Vallès, Santa Maria de 
Palautordera i Sant Pere de Vilamajor. Aquesta ope-
ració ha estat seleccionada com benefi ciària del 
cofi nançament FEDER al marc del PO FEDER de Ca-
talunya 2014-2020.
Amb el projecte Turisme sostenible al Baix Montseny 
el Consell Comarcal vol plantejar una oferta turística 
encaminada a donar una alternativa d’arribada i 
d’esbarjo al Parc Natural del Montseny, amb la fi na-
litat de valoritzar turísticament els municipis del Baix 
Montseny i treure pressió de la circulació rodada 
que pateix el massís del Montseny.
L’ens comarcal té entre els seus objectius prioritaris 
de treball el desenvolupament de diferents polítiques 
públiques amb l’objectiu de fomentar el turisme com 
a sector econòmic dinamitzador del territori.
Així, amb el programa FEDER “Turisme sostenible al 
Baix Montseny”, el Consell Comarcal i els tres ajun-
taments participants, en base als recursos existents 
en el territori i a partir de la creació del producte 
turístic, volen potenciar la promoció turística del pa-
trimoni natural del Parc Natural del Montseny i la 
seva xarxa de rutes de senderisme i cicloturisme. La 
fi nalitat és convertir la zona en un producte turístic 

competitiu i de referència del turisme actiu, de natu-
ra i cultural en l’àmbit del senderisme i el cicloturis-
me. Tanmateix es busca un esponjament dels fl uxos 
dels visitants al Parc que actualment hi ha durant els 
caps de setmana i reduir l’alt ús de vehicles al Parc 
millorant l’estacionalitat.

Les actuacions
Aquesta és una operació per potenciar un turisme 
sostenible, l’arribada de visitants durant tot l’any 
al Parc i presentar una oferta de qualitat que –a 
la vegada- eviti l’excés de vehicles. Les actuacions 
concretes sobre les quals s’articula l’operació seran 
el centre de dinamització del turisme sostenible a 
l’Estació del Ferrocarril de Santa Maria de Palautor-
dera i Carril Bici entre l’estació de Santa Maria de 
Palautordera i la ruta de la Tordera; la sala d’expo-
sicions temporals/itinerants a l’edifi ci de la Rectoria 
Vella de Sant Pere de Vilamajor; i el Centre d’Infor-
mació Cultural i Paisatge Baix Montseny – BTT de 
Llinars del Vallès. 
Turisme sostenible al Baix Montseny té un pressupost 
aproximat de 2.920.936,54 euros  és una opera-
ció benefi ciària del cofi nançament FEDER al marc 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i preveu, 
a més de les actuacions concretes esmentades, el 
desenvolupament de diferents accions de promoció 
i difusió.
Els detalls de les accions i el marc de col·laboració 
sobre el qual s’articularà el treball cofi nançat pel 
FEDER, serà presentat en el propers dies a l’acte 
de signatura del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal i els ajuntaments de Llinars del 
Vallès, Santa Maria de Palautordera i Sant Pere de 
Vilamajor.

Els fons FEDER
fi nancen el projecte 
«Turisme sostenible
al Baix Montseny»
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Promoció, turisme,
barris, esports i joventut

Joan Garcia

Es rehabilita el pou 
de neu d’en Vesa 
del veïnat de Santa 
Susanna
Amagat a la fageda del Samon, darrere els turons 
d’en Cuc i del Pi Novell, hi ha un dels pous de 
neu més espectaculars del massís del Montseny: el 

pou d’en Vesa, també co-
negut com el pou del Dia-
ble. La llegenda diu que 
els muntaners de la zona 
alta de Vilamajor van des-
muntar part del pou per 
poder salvar una vaca que 
es volia cruspir el mateix 
diable des de les profundi-
tats del pou.
A petició de l’Ajuntament 
de Sant Pere de Vilamajor, 
el Parc Natural del Mont-
seny ha rehabilitat inte-
gralment el pou d’en Vesa 
durant aquest 2017. La 
restauració ha comportat 

buidar el pou de fullaraca, branques i runa, as-
segurar els murs existents perquè una part s’havia 
esllavissat i reconstruir amb la mateixa pedra seca 
original el mur caigut. També s’hi ha col·locat una 
barana de fusta per protegir de les caigudes i, 
properament, també s’hi posarà  una senyalitza-
ció interpretativa.
La protecció del patrimoni és una de les prioritats 
municipals i, amb aquesta actuació, es rehabilita 
part del ric patrimoni cultural que Sant Pere de 
Vilamajor té per tot el seu terme municipal.

El passat dissabte 27 de maig es va inaugurar 
a la Mongia l’exposició “Bolets del Montseny”. 

L’exposició de pintures - pastel 
d’una selecció de bolets que es 
poden trobar al massís. L’autor fou 
el cardedeuenc Víctor Busquet que 
ja havia exposat a la Mongia l’ex-
posició d’aquarel·les “Esglésies i 
ermites del Montseny” .
A més de l’exposició, es comptà 

amb una gimcana per comprovar si som bons bo-

letaires i coneixem el nom dels bolets més comuns 
i si són comestibles, sense interès culinari o tòxics. 
L’exposició es va poder visitar gratuïtament fins el 
25 de juny.

Bona acollida en la inauguració de l’exposi-
ció “Bolets del Montseny” a la Mongia

Un estiu en remull a 
la piscina municipal
Més de 80 persones van gaudir de la jornada de 
portes obertes de la piscina municipal a Can 
Ram en motiu de l’inici de la temporada, que 
va obrir cada dia de 10:30h a les 20h fins el 
3 de setembre. El darrer dia de la temporada 
també es va fer una jornada de portes ober-
tes amb entrada gratuïta.
Els preus molt competitius, abonaments i 
bon estat de les instal·lacions han fet que, 
un any més, la temporada de piscina hagi 
estar un èxit d’assistència.
També el 9 de juliol, Sant Pere de Vila-
major es va acollir a la campanya MULLA’T PER 
L’ESCLEROSI MULTIBLE.



11La Clau
de Vilamajor

El passat 1 i 2 de maig es van celebrar les XIII 
jornades escolars del Handbol Vilamajor que van 
tenir lloc a diversos equipaments esportius d’amb-
dós municipis: Sant Antoni (Pavelló Poliesportiu 
Joan Sapé) i Sant Pere de Vilamajor (pista polies-
portiva de la plaça de l’Ajuntament). 
El 2 de maig les Alcaldesses Maria Lluïsa Berdala 
(Sant Antoni) i Pamela Isús (Sant Pere) i els regi-
dors d’esport dels dos municipis, Mònica Ribalta 
(Sant Antoni) i Joan Garcia (Sant Pere), a l’acte 
de cloenda de les jornades escolars del Handbol 
Vilamajor.
Gràcies a tots els voluntaris un any més!!!

En només tres mesos des de l’inici de funciona-
ment del nou servei d’avisos ja s’han donat d’alta 
al servei mes de 325 usuaris i la xifra continua 
creixent. 
Els missatges que s’envien segueixen el criteri de 
la màxima funcionalitat: és a dir, alteracions dels 
serveis, averies grans de subministraments, talls 
de trànsit, serveis d’interès, canvis de sentit de cir-
culació, obres amb afectació al barri, informació 
del municipi, etc.
Però una de les funcions principals és la de donar 
informació a l’instant en cas d’emergència. Un 
bon exemple és el darrer incendi forestal que es 
va declarar el passat 29 d’agost entre els barris 
de Vallserena i de Can Vila. Durant l’emergència 
es va poder tenir els veïns informats i enviar els 
comunicats i consells que feien els bombers.

Com funciona el servei?
Els ciutadans que vulguin gaudir d’aquest servei 
gratuït, només cal que enviïn un missatge amb la 
paraula ALTA al 618 51 84 10 i, si ho desitgeu, 
també podeu posar el vostre nom i cognoms (és 
opcional). I només caldrà que guardeu aquest te-
lèfon a la vostra agenda de contactes del mòbil 
amb el nom Ajuntament. 
A partir d’aquest moment ja rebreu les comunica-
cions. El servei es presenta en forma de llista de 
difusió (no és un grup de WhatsApp), de manera 
que només rebreu els missatges que envia l’Ajun-
tament i no rebreu mai missatges dels altres mem-
bres de la llista a través d’aquest canal ni sabran 
que hi esteu donats d’alta. Però si cal, en cas 
d’emergència, podeu enviar-hi missatges i només 
els rebrà l’ajuntament.
Esperem que el nou servei us sigui útil.

XIII jornades escolars 
del Handbol Vilamajor

Gran acollida del nou servei de whatsapp 
municipal
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Resultats de la diag-
nosi del Pla Local de 
Joventut a Sant Pere 
de Vilamajor: anàlisi 
de la realitat juvenil 
i de les polítiques de 
joventut a Sant Pere 
de Vilamajor

L’Ajuntament ja disposa de l’informe de la diagnosi 
del Pla Local de Joventut que es va demanar l’any 
2016 a la Diputació de Barcelona emmarcada en 
el suport tècnic Pla Pensa-Jove.
Aquest ha estat el primer pas per tal de culminar 
en un Pla Local de Joventut: una diagnosi real i 
acurada de les principals necessitats del jovent i 
quines polítiques caldria potenciar per cada grup 
d’edat, especialment pel que fa a la participació i 
la cohesió social. La diagnosi és una de les parts 
més important del Pla Local de Joventut (PLJ) ja que 
aporta informació sobre el punt de partida i és so-

bre la que es fonamenta tot el treball de propostes 
d’acció del PLJ.
La metodologia desenvolupada per dur a terme 
aquesta diagnosi s’ha basat en la participació dels 
joves vilamajorencs fent ús de tècniques quantitati-
ves i qualitatives.
Volem agrair especialment la col.laboració de 
l’Institut Vilamajor que ha fet arribar l’enquesta als 
joves i sense la qual hagués estat molt més difícil 
portar a terme aquest treball, així com les entitats 
de joves del municipi La Petjada i Embauca’t.
Trobareu l’informe complet a www.vilamajor.cat

Per la festa major es va inaugurar una nova exposi-
ció al Centre d’informació de a Mongia:  “Secrets 
del Montseny” obra de Ricard Mateo. La Mongia 
es va omplir de gom a gom amb una seixantena 
de persones que van poder fer una visita guiada 
a càrrec de l’autor. 
Es pot visitar gratuïtament els caps de setmana 
fins el 24 d’octubre i es podrà descobrir més 
d’una trentena de racons poc coneguts del nostre 

massís: des de castells, mines, 
coves, finestrals amb figures 
estanyes, escultures de dees-
ses, forns, pous, cisternes, po-
blats ibèrics,presons, etc...  

L’Ajuntament ha volgut ampliar encara més l’ofer-
ta d’equipaments i mobiliari urbà de zona de la 
Casa de la Vila. Des del passat 14 de juliol, la 
plaça de l’Ajuntament disposa d’una nova taula 
de ping-pong. Esperem que en gaudiu jugant-hi!

Èxit de visitants de l’exposició
“Secrets del Montseny”

Nova taula de ping-pong 

es, 
es 
s-
-



13La Clau
de Vilamajor

Transports i sanitat
Miquel Pérez

Diversos actes de 
vandalisme als
barris de Can Vila i 
Can Ram
La Guàrdia Municipal va detectar que la matinada 
del diumenge 29 de maig s’havien realitzat diver-
sos actes de vandalisme als barris de Can Vila i 
de Can Ram.
Els desperfectes que es van produir han estat d’uns 
vuit miralls de trànsit trencats en diferents cruïlles de 
Sant Pere de Vilamajor:

- Un mirall, situat al Carrer Torres I Bages amb 
Carrer Pompeu Fabra.

- Dos miralls, situats al carrer Balears amb carrer 
Pompeu Fabra.

- Un mirall, situat  al carrer Rosa Sensat amb 
carrer Rubió I Ors.

- Un mirall, situat al carrer Pompeu Fabra amb el 
carrer Rosa Sensat.

- Un mirall, situat al carrer Doctor Trueta amb ca-

rrer Jacint Verdaguer i Carrer Pompeu Fabra.

- Un mirall, situat al carrer Balears amb el carrer 
Menorca.

Les tasques de reposició de nous miralls en aques-
tes cruïlles han tingut un cost de 650 euros per a 
les arques municipals.
Des de l’Ajuntament, s’agraeix la col·laboració veï-
nal per afrontar la problemàtica del vandalisme i 
posa a disposició el número de la Guàrdia Muni-
cipal, el 605 913 434 (24h), per si algun veí pot 
aportar informació sobre actes d’incivisme que es 
produeixin al municipi.

Un foc forestal
crema 4 hectàrees 
entre Vallserena i 
Can Vila
A les 14:25h del 29 d’agost es va declarar 
un foc forestal a la zona del camí ral de can 
Bassa, entre Can Vila i Vallserena de Sant 
Pere de Vilamajor. Hi van participar 19 do-
tacions terrestres i 4 d’aèries dels bombers, 
ADF, brigada i guàrdia municipal.
Només dues hores després el foc ja estava 
estabilitzat i durant les 24 hores següents es va 
continuar remullant la zona per evitar revifades.

Recordeu que en cas d’incendi forestal cal avisar 
immediatament al 112.
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Urbanisme i territori
Joan Bruguera

Neteja i recuperació 
de les rieres de Vila-
major i de Vallserena
L’Ajuntament ha realitzat treballs de desbrossament 
i neteja de les rieres de Vilamajor (1750m des del 
camí de can Sunyer a can Liro fins el límit de Sant 
Antoni) i de Vallserena (2127m des de la franja 
nord de prevenció d’incendis de Vallserena fins el 
límit de Sant Antoni, a la Farinera).
L’objectiu dels treballs ha estat adequar les lleres 
d’aquestes rieres per millorar el seu correcte funcio-
nament hidràulic, desbrossant i triturant les restes, 
retirant els arbres caiguts per la neu i les ventades i 
esporgant les branques necessàries. La llenya s’ha 
capolat i deixat al terreny perquè la propietat la pu-
gui aprofitar. També es controlarà l’expansió dels 
canyers existents i l’enfilada de les heures, així com 
la recollida de les deixalles.
Agraïm als propietaris dels terrenys les facilitats 
que ens han donat per a l’execució dels treballs.
El cost dels treballs, amb IVA inclòs ha sigut de 
11.186,49€, dels quals comptem amb un ajut 
d’un 50% sol·licitat i atorgat pel Consorci del 
Besòs Tordera.
En aquests cursos fluvials hi podem trobar freixes, 
gatells, oms, pollancres, verns, acàcies, plataners, 
lledoners, algunes albes, figueres i nogueres, al-

guns llorers i margallons. Amb aquestes actuacions 
volem recuperar l’esplendor d’aquest bosc de ri-
bera, que constitueix un patrimoni natural que cal 
preservar pel nostre municipi.

El diputat Josep Ra-
mon Mut ha entregat 
a l’Ajuntament de 
Sant Pere de Vilama-
jor el Pla Especial de 
Catàleg de Masies, 
cases rurals i altres 
construccions en sòl 
no urbanitzable
El diputat Josep Ramon Mut va visitar Sant Pere de 
Vilamajor i fou atès per l’alcaldessa Pamela Isús i 
el regidor d’Urbanisme Joan Bruguera per entregar 
en mà el Pla Especial de Catàleg de Masies, cases 
rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable. 
A més a més també s’han tractat temes sobre l’àm-
bit del Parc Natural del Montseny. Per una banda, 
sobre les delimitacions del mateix després de la 
resolució del TSJC i, per l’altra, sobre la possible 

expropiació dels te-
rrenys a on s’ubica la 
finca de Can Nadal. 
També es va parlar 
del valor arquitectò-
nic d’aquest conjunt arquitectònic i també una de 
les ubicacions a on els ratpenats de ferradura pe-
tita hi poden fer la seva hivernació. Intentar con-
servar el que queda de la capella prerromànica 
de Sant Joan de Cavallar que és l’única de tot el 
Vallès d’aquestes característiques i preservar el seu 
espai dels espoliadors, és un altre dels reptes a 
valorar i posar-hi mitjans en aquesta primera reunió 
que intenta crear esforços comuns entre Ajuntament 
i Diputació.



Es pacifi ca la plaça dels Comtes de Barcelona 
i el tram central de l’avinguda de Sant Nonet
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L’any 2016 l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Segu-
retat Viària Local de la Diputació de Barcelona va 
lliurar a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor un 
estudi de mobilitat.
L’estudi de mobilitat preveu recuperar una sèrie de 
carrers on destinar més espai al vianant que al ve-
hicle privat.
La pacificació del centre urbà es basa, en part, en 
la transformació de la travessera BP-5109, entre el 
carrer nou i el carrer Lledoners, en un vial on els 
vehicles circulin amb velocitats moderades i, els 
vianants puguin transitar còmodament i de manera 
segura.
D’acord amb la voluntat de l’Ajuntament  de recu-
perar espai per al vianant en aquesta zona, en una 
primera fase es va tornar a asfaltar la carretera i en 
aquest passats mesos de juliol i agost s’ha pacificat 
el tram central de l’avinguda Sant Nonet (BP-5109) 
i la plaça dels Comtes de Barcelona.
L’actuació ha consistit en:

• Transformar el tram del travessera BP-5109, 
entre el carrer Lledoners i carrer Nou, en 
plataforma única, reomplint amb asfalt entre 
les voreres existents.

• Arranjar les vorades i els guals actuals per tal 
de fer factible constructivament la plataforma 
única.

• Adequar el drenatge (embornals, reixes i 
tapes de registre) a la nova configuració de 
la via.

• Col·locació d’una esquena d’ase, davant dels 
Pinsos Picart per tal de reduir la velocitat de 
circulació dels vehicles que hi accedeixin a la 
nova zona pacificada.

• Adequar la senyalització vertical i horitzontal.

• Col·locació de peces puff a la plaça dels 
Comtes de Barcelona.

Tot i que l’ample de la calçada s’ha mantingut, 
per tal de donar-li un acabat més urbà, la capa 

de rodament s’ha fet amb asfalt imprès mitjançant 
unes malles prefabricades que donaran l’aspecte a 
la calçada d’un paviment de llambordes.
La Diputació de Barcelona s’ha fet càrrec de la 
seva part corresponent, la pacificació de la carre-
tera, que ha tingut un cost de 53.194’64 euros; 
mentre que l’Ajuntament s’ha fet càrrec de la part 
de pacificació de la plaça Comtes de Barcelona, 
com ha espai urbà, amb un cost de 27.707’04 
euros.
D’aquesta manera s’aconsegueix un centre urbà 
més pacificat, amb la velocitat dels vehicles més 
reduïda i més agradable pels vianants.

Tasques de manteni-
ment del passeig del 
Lluís Companys

Durant aquest mes d’agost s’han realitzat tasques 
de manteniment al passeig Lluís Companys, que 
va paral·lel a la carretera de Sant Pere a Sant An-
toni i que molta gent coneix com “el passeig del 
colesterol”.
Per tal de millorar la visibilitat de la tanca metàl·lica 
que separa la carretera del passeig, l’Ajuntament 
ha adjudicat a l’empresa Pintures Leal les tasques 
de repintar-la, augmentant així la seguretat de la 
via. El cost ha estat de 3.979’09 euros. Paral·lela-
ment, la brigada municipal ha realitzat tasques de 
desbrossament i jardineria per endreçar una mica 
més l’entorn del passeig. Ara, ja només toca gau-
dir-lo anant-hi a caminar. 
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Enquesta Campanya
“Aquí no llencem res!!!”
El passat 18 de juliol es va dur a terme una campanya al nucli del municipi de Sant Pere de 
Vilamajor per veure la resposta de la gent als coneixements, grau d’implicació i conscienciació 
del reciclatge.
Un 17% va respondre que no coneixia la targeta de la deixalleria i un 18% que no sabia a on la 
podia demanar, per aquest motiu us adjuntem l’enllaç de la nostra web amb l’explicatiu de com 
s’ha de fer servir i quins descomptes pots tenir en la taxa d’escombraries per fer-ne un bon ús. 
Podeu trobar els resultats complets a www.vilamajor.cat.
Amb una bona gestió del reciclatge i guanyem tots!!!

La deixalleria al teu servei: 
L’horari de la deixalleria és el següent:
Dimarts de 16 a 19h.
Dimecres, dijous i divendres de 9:30 a 13:30 i de 16 a 19h.
Dissabte de 9 a 15h.
Diumenge de 9 a 14:30h. 
Dilluns tancat tot el dia.
Dimarts al mati tancat.

La deixalleria és una instal·lació comarcal que permet fer la recollida selectiva de les escombraries 
per a les quals no hi ha un sistema de recollida específi c al carrer.

TARGETA DEIXALLERIA:

Com puc aconseguir descomptes a la taxa d’escombraries per utilitzar la deixalleria? 
Només cal recollir, de forma gratuïta, la targeta de la deixalleria a l’Ofi cina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC) de l’Ajuntament. La targeta té un codi de barres que es lliga amb les dades de l’usuari. 
Cada vegada que s’utilitza la deixalleria per portar deixalles que no es poden deixar als conteni-
dors específi cs de la via pública queda anotat a les dades de la targeta.
En funció de les vegades que anualment s’utilitzi, es podrà gaudir d’un descompte a la taxa d’es-
combraries de l’any següent:

• Fer servir la deixalleria 5 cops l’any, implica un 5% de descompte.

• Fer servir la deixalleria de 6 a 10 vegades a l’any, implica un 10% de descompte.

• Fer servir la deixalleria més de 10 vegades l’any, implica un descompte del 15%.

Què es pot portar a la deixalleria? 
Ampolles de cava, bateries de cotxe, electrodomèstics, esprais, ferralles, fl uorescents, frigorífi cs 
amb CFCs, fustes, olis de cotxe, olis de cuina, piles, pintures i vernissos, dissolvents, pneumàtics, 
radiografi es, restes de jardineria, runes, tèxtils, sabates, vidre pla, voluminosos (trastos vells).
A més a més, com en els diversos contenidors específi cs de la via pública, també hi podem por-
tar paper i cartró, vidre i envasos lleugers (brics, plàstics i llaunes), però en aquests casos no es 
computa pels descomptes de la targeta de la deixalleria.
Els residus recollits a la deixalleria es porten a diferents empreses recuperadores, que en fan el 
tractament o reciclatge corresponent.

Qui pot fer servir la deixalleria? 
L’ús de les deixalleries és gratuït per a la ciutadania de la 
comarca. Els petits industrials, comerciants i tallers que uti-
litzin el servei estan subjectes a preus públics aprovats pel 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental.
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Millores en els
camins rurals de 
Sant Pere de
Vilamajor
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor con-
tinua amb la tasca de millora i manteniment 
de la gran xarxa de camins del nostre terme 
municipal. Aquest passat mes de setembre han 
acabat ja les tasques de millora dels següents 
camins:

- Camí de Torre Guillera fi ns al camí de la 
Serra de la Dona Morta

- Camí dels Terrals a Torre Guillera

- Camí de can Volart al Turó de Palestrins
- Camí de can Pujades a l’Olivar
- Camí de les Tres Termes a Vallmanya

El cost d’aquestes actuacions són de 12.262 
euros. Gràcies al conveni de prevenció d’in-
cendis forestals (PPI) signat entre la Diputació 
de Barcelona, l’Agrupació de Defensa Forestal 
(ADF) i l’Ajuntament de Sant Pere de Vilama-
jor, la Diputació es fa càrrec del 95% del cost 
(11.648’90 euros)  i l’Ajuntament del 5% res-
tant (613’10€).
Amb els camins en millors condicions per acce-
dir els vehicles d’extinció es millora de forma 
signifi cativa el temps de resposta en cas d’in-
cendi forestal.

L’Ajuntament fa
millores en el centre 
cívic El Pi Novell
Durant aquest estiu s’han realitzat millores al 
Centre Cívic El Pi Novell, per adaptar-lo a les 
necessitats del Centre i potenciar les activitats 
culturals,  esportives i lúdiques. 
Per aquest motiu, s’ha instal·lat a la sala d’es-
barjo destinada als avis, un aparell d’aire con-
dicionat per pal·liar les altes temperatures de 
l’estiu, ja que el centre també està obert durant 
els mesos de juny, juliol i agost.
També s’ha millorat les instal·lacions d’una al-
tra sala,  amb parquet i miralls. D’aquesta ma-
nera, el Pi Novell disposarà de dues sales amb 
parquet i miralls, per poder realitzar activitats 

programades com el de ball en línia, 
pilates, ioga, meditació, música per 
nadons, anglès amb família... i conti-
nuant amb la línia d’oferir cada vega-
da més, una bona oferta variada d’ac-
tivitats, dirigides per a totes les edats, 
nadons, nens o per a adults , amb 
preus molt assequibles per a tothom, 

sense oblidar la gran professionalitat i qualitat 
del professorat que imparteixen els tallers.
El cost total d’aquestes millores ha estat de 
3.306,89 €, IVA inclòs.

El local social de Can 
Ram ja té wi-fi 

Per tal de millorar les prestacions i serveis del 
local Social de Can Ram, l’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor ha instal·lat wi-fi  en la plan-
ta primera i segona del local perquè estigui a 
disposició dels usuraris del local.
Amb aquesta actuació, l’Ajuntament continua 
les tasques de millora del local social que es 
van iniciar ja fa mesos enrere que van con-
sistir en la neteja, pintura i condicionament 
de l’equipament. Després de l’aprovació del 
Reglament d’usos dels locals municipals, el 
passat mes de febrer, l’Associació de Veïns de 
Can Ram i l’Ajuntament van signar un conveni 
de cessió d’ús per tal que hi puguin desenvolu-
par les seves activitats.
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Educació i comunicació
Raquel Salcedo

El passat 11 de maig, una representació de mestres, 
Ampa i Ajuntament van anar a recollir el premi a 
l’Auditori “Caixa Fòrum” de Barcelona. 
El projecte premiat ha estat:

UN TIPUS D’ORGANITZACIÓ DIFERENT (ESCOLA 
SENSE PARETS)
Aquest projecte és el fruit del treball de tot el con-
junt de mestres, que hem tingut molt clar que l’esco-

la havia de ser una extensió de casa..., on ens hem 
de sentir molt còmodes i acollits.
Som una escola de dues línies, sense parets, on to-
tes les aules són obertes, això vol dir que treballem 
en un mateix espai 50 o 55 alumnes i tres mestres. 
Encara més enllà, que els agrupaments d’alumnes 
i mestres són totalment fl exibles: de cursos, cicles i 
intercicles.
El repte ha estat consolidar un tipus d’organització 
totalment diferent quant a espais, horaris, agrupa-
ments i activitats, on els mestres no som els tutors 
del grup sinó que compartim la responsabilitat del 
grup entre tres, som mestres de l’escola, no del nos-
tre grup.
I el tret més signifi catiu de l’escola és la franja d’una 
hora i mitja que anomenem SECCIÓ, on agrupem 
els alumnes per ritme d’aprenentatge per a treba-
llar les instrumentals. D’aquesta manera hem des-
terrat la fi gura del mestre/a d’Educació Especial i 
també la paraula FRACÀS ESCOLAR.
Moltes felicitats!

Lliurament del premi d’educació “Fundació 
Cercle d’Economia 2017” a l’Escola Torre 
Roja de Sant Pere de Vilamajor

Els 4 de Vilamajor
El passat divendres 2 de juny, l’INS Vilamajor i en 
especial els seus alumnes de segon de Batxillerat van 
celebrar la seva graduació. L’acte va ser preparat, 
organitzat i dinamitzat per dos dels seus alumnes, 
projectant tot un seguit d’imatges que feien un reco-
rregut pels seus últims 2 anys a l’institut del poble. 
Va haver-hi gags per tots i cadascú dels professors, 
fi ns i tot amb una entrega de diplomes simbòlics ela-
borat també pel mateix alumnat, a on, d’una forma 
diferent i divertida donaven els agraïments, al temps 
dedicat amb ells i a la seva formació.
L’Ajuntament de Sant Pere i Sant Antoni van voler ser 
presents i es va fer entrega de l’enquadernació dels 
Treballs de Recerca dels 4 alumnes que han quedat 
premiats com a millors treballs de recerca de 2017.
Amb aquesta col·laboració que aquest any és la 
segona, es vol donar força tant a la Recerca dels 
propis alumnes, com a la feina del professorat que 
donen tot el suport amb la constància de la seva 
feina, dia rere dia.
Un cop més volem Felicitar, tant als 4 de Vilamajor, 
com a la resta d’alumnat que divendres es va Gra-
duar. Per tot el vostre esforç felicitats i que seguiu 
endavant amb la mateix fermesa, simpatia i il·lusió.
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La directora dels
serveis territorials 
del Maresme i
Vallès ha visitat l’INS 
Vilamajor per veure 
la fi nalització de les 
obres
El passat 26 d’abril a Sr. Carmina Pinya directora 
dels serveis territorials del Maresme i Vallès ha visitat 
l’INS Vilamajor per veure la fi nalització de les obres 
que donen a l’institut nous espais per treballar, com 
son l’aula de música, l’aula d’expressió artística i 
diferents dotacions de materials pels tallers de noves 
TIC’s, tecnologia i ciències. També s’ha parlat dels 
esports com a incorporació dins els hàbits saluda-
bles dels estudiants i del Transport públic obligatori 

i no obligatori. Aquestes visites in situ van bé per 
veure les realitats dels centres, que moltes son com-
partides però cadascun té les seves peculiaritats i 
que s’han d’anar millorant any rere any. També amb 
l’ajuda de l’Ampa i dels Ajuntaments, que aboquen 
esforços i diners per donar un millor servei i que tots 
en puguin gaudir.
Seguirem treballant en aquest sentit.

Cada dimecres a les 
19h, vine a fer
Txi-Kung a la plaça 
de l’ajuntament

Per segon any consecutiu l’ Ajun-
tament va apostar per donar cada 
dimecres de juny i juliol a les 19h 
a l’espai de gespa de davant de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vila-
major per celebrar les classes ober-
tes de Txi-Kung a càrrec del profes-
sor Ilde Garcia. 
Ara podeu seguir aquestes classes 
a la nova agenda del Pi Novell, 
amb els preus corresponents de tar-
dor. Les classes si la durada del bon 

temps ens deixa es seguiran realitzant a l’exterior, un 
cop comenci el fred es passarà a La Fàbrica per no 
patir les inclemències del temps.

Per més informació: 
Centre Cívic El Pi Novell
Ginebró, 1
08458 St. Pere Vilamajor
pinovell@vilamajor.cat
93 861 00 16 (tardes)

L’octubre comença 
amb nova cantina a 
l’institut Vilamajor
El passat 31 de juliol de 2017 el director de l’institut 
Vilamajor, Sr. Antoni Tomás Moreno, va resoldre ini-
ciar i aprovar l’expedient de contractació del servei 
de bar-cantina a l’institut Vilamajor. D’acord amb la 
normativa vigent, s’inicià un procés de licitació per 
procediment obert de tramitació urgent. 
La formalització del contracte de l’empresa adjudi-
catària s’iniciava el 3 d’octubre de 2017.
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Sant Pere de Vilama-
jor: poble lliure de
pesticides
El passat dissabte dia 13 de maig, es va fer una 
xerrada a càrrec de Jordi Puig, que portava per tí-
tol: efectes dels pesticides sobre la salut i verdures 
d’alt valor nutricional. L’objectiu de la xerrada era 
conscienciar i donar informació als ciutadans del 
poble sobre els potencials efectes nocius de deter-
minats pesticides sobre la salut i com es pot realitzar 
una agricultura i una gestió de les zones verdes que 
n’eviti el seu ús.
Aquesta xerrada està destinada a reforçar la polí-
tica que ha emprès l’ajuntament en relació a la no 
aplicació de pesticides ni herbicides al terme muni-
cipal de Sant Pere de Vilamajor. 

SANT PERE DE VILAMAJOR LLIURE
DE PESTICIDES:
El setembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament va de-
clarar el municipi de Sant Pere de Vilamajor lliure 
de pesticides. L’Ajuntament de Sant Pere de Vilama-
jor considera que cal un control a llarg termini de 
les plagues no desitjades, principalment en boscos, 
marges de camins i jardins públics.  No obstant 
això, reconeix que l’ús de pesticides implica riscos 
potencials per a la salut ambiental i la humana, en-
cara que es segueixin 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 decidit 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 pes-
ticides 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.
Quan parlem de pesti-
cides ens referim a més 
de 1000 ingredients 
actius diferents, ingre-
dients que han estat dis-
senyats per a ser tòxics 
per a diferents tipus 
d’organismes animals, 
vegetals o fúngics. Molts 
d’ells són residuals, i la 
gran majoria són actius 
sobre l’home degut a que 
van dirigits a organismes 
amb sistemes biològics si-
milars als dels humans.
Podeu trobar el resum 
de la jornada en PDF a: 
www.vilamajor.cat

Jornada de TPU i 
Mobilitat 
Els objectius d’aquestes jornades és la introducció 

als conceptes bàsics de 
l’àmbit de la mobilitat 
per a càrrecs electes 
amb responsabilitats 
en aquesta àrea, mi-
tjançant sessions es-
pecífi ques en el marc 
regulador: europeu, 
espanyol i català, i en 
els diferents models de 
prestació de serveis de 
transport públic.
Les trobades es realit-
zant a nivell municipal i 
municipalista donat que 
son aquestes àrees les 
que presenten major difi -
cultat a l’hora de defi nir 
un bon servei per l’usua-
ri, donat les casuístiques 

de les poblacions que presenten un territori amb 
moltes urbanitzacions i molt disperses, de vegades, 
difícil d’englobar i defi nir d’una forma igualitària i 
efi caç .

Els punts més importants varen ser: 
- Marc regulador, jurídic i formes de contractació 
del servei

- Marc tarifari i model de fi nançament del TP

- Models municipals de prestació i gestió del TP

- Noves tecnologies i nous combustibles

- Prestació directa versus Prestació indirecta

Una de les parts importants i que va presentar més 
ronda de preguntes i de debat va ser la que tracta-
va sobre la gestió diària i els costos del servei del 
transport públic urbà, a on Ferran Àngel Cap del 
servei de mobilitat de l’ Ajuntament de Mataró va fer 
una molt bona dissertació de com havien hagut de 
remodelar completament el servei per la inefi ciència 
del funcionament del mateix vers les necessitats reals 
dels usuaris.
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Resultat votacions 
Pressupostos
Participatius
Un cop fet el recompte de les 3 urnes ubicades a 
diferents punts del municipi, ja es va poder veure 
els resultats dels Pressupostos Participatius amb uns 

resultats de:
- Passeig Fluvial 154
- Poble Comestible 26
- Skatepark 20
- Parc del Patufet 14
- Carrer Sant Bernat 4

Gràcies a tothom per participar-hi!!!!

Jornada de
Viles Florides
Un dels temes tractats en aquestes jornades varen 
ser els Espais verds urbans, biodiversitat i usos del 
sòl que es centrava bàsicament en el medi de les 
ciutats. A l’interior de les mateixes és difícil 
trobar-hi espais òptims per a què hi visquin 
les plantes, però que hi ha determinades es-
tratègies que permeten aprofi tar determina-
des condicions urbanes que poden afavorir 
algunes especies i facilitar la implantació del 
verd. Per sort al nostre municipi de Sant Pere 
no anem curts de recursos verds, però la seva 

cura ha d’estar sempre present en tot allò que fem 
si volem preservar el nostres espais amb la mínima 
incidència per un futur sempre verd.
Aquest any ens han donat dues fl ors d’honor, anem 
a millorar-ho per l’any vinent.

Jornada de valoració
pressupostos participatius’17
El resultat de que s’hagi pogut realitzar la reunió al 
local de “La Fàbrica” de Sant Pere de  Vilamajor, el 
passat divendres dia 1 de setembre, ha estat que 
nosaltres, l’equip de Govern d’aquest municipi, ha 
posat en marxa un dels projectes en els que hi creu: 
la participació ciutadana.
Fora d’això hi ha diverses formes o fórmules i so-
lucions per fer o desfer tot allò que comporta un 
procés participatiu, però la base més important és 
la implicació de la gent i l’escolta activa per part 
nostra.
En aquest cas totes dues han estat presents. Per part 
dels ciutadans ha votat un 6,2% de la població, 
donat que la mitja dels màxims dels 40 municipis 
que vàrem estudiar abans de començar amb aquest 

projecte ha estat d’entre un 4% i un 5% considerem 
que les xifres ja parlen per si soles, al que ens porta 
ha reafi rmar que realment, ha estat tot un èxit de 
resultats i sempre es poden millorar.
La primera vegada que comences qualsevol activi-
tat, projecte, procés et trobes amb diversos paranys, 
la no coneixença del mateix i la resposta de tots 
aquells que implica. Que en aquest cas han estat 
molts, ja que l’edat per poder votar, s’ha ampliat 
fi ns als 16 anys donant així veu a la gent més jove, 
que pot aportar noves idees i com no, transformar el 
nostre futur, ja que ells mateixos ho són.
Esperem que l’any vinent encara hi hagi més projec-
tes i més nombre de votacions!!!!
Gràcies a tots per participar-hi!!!
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L’entrevista

Gent del Municipi amb 
Bàrbara Fort
Hi ha persones que traspassen les seves il·lusions 
i les posen en valent a la seva vida, fent d’elles 
la seva font d’energia, una d’aquestes persones 
és la Bàrbara Fort. Molts de nosaltres la coneixem 
per haver estat cambrera a Can Noguera o com a 
veïna del municipi, que després d ‘estar estudiant i 
formar-se en Serveis Socials fent un Grau Superior, 
ara ha agafat el camí de la seva altra gran passió 
com és el Medi-ambient mitjançant una feina que a 
priori, podria no semblar en gran mesura estar vin-
culada en aquest àmbit, però si amb la força física, 
hi ha un transfons en aquesta elecció que porta a 
la Bàrbara a traspassar les fronteres de feines que 
es poden considerar més aviat masculines per dur a 
terme la cura del mitjà a on viu, en gran part, als 
boscos dels quals Sant Pere disposa d’un gran per-
centatge en la seva extensió com a municipi.
- En què treballes?
En el sector de serveis forestals fent treballs de camp, 
neteja de parcel·les i desbrossament de boscos.
- Que és el que més t’agrada?
El fet de poder treballa a l’aire lliure.
- Com va ser el camí?
Després de treballar en el sector de la restauració i 

formar-me en Serveis Socials, treballar fent aquesta 
feina em gratifi ca personalment el fet de veure tot el 
que he fet després d’una jornada i d’un gran esforç 
físic i poder considerar que la meva feina és un be-
nefi ci per a la natura i la seva regeneració. Prevenir 
incendis i més de cara a l’estiu, quan estem en una 
zona d’alt risc, és una gran contribució.
- Què t’aporta aquest tipus de feina?
Anar a la muntanya cada dia i veure l’amplitud i la 
bellesa del lloc a on vivim em dona energia, però 
també un punt de tristesa que fi ns i tot de vegades 
em faria plorar, pel fet que la gent de vegades no 
ho té present i no ho respecta. Deixant brutícia per 
allà a on passa.
Fer aquesta feina com ha dona, en un món que 
encara és veu i considera com a molt d’homes, em 
fa enfortir-me i sentir-me més bé. 



La Clau
de Vilamajor

Els més grans de tots
Dins del marc de la Festa Major hi ha el costum 
d’honorar a la gent gran del poble i, en especial, 
als de més edat. Normalment es realitza el sopar 
de la gent gran, però molts d’aquests al superar la 
centena se’ls hi fa un pel feixuc poder assistir al 
sopar-homenatge, per aquest motiu el passat dia 
6 de juliol es va realitzar la visita a domicili de les 
dues persones més grans del poble.
Un home de 105 anys en Pedro C. i una dona de 
94 anys la Rosa P.  Viuen a Sant Pere de Vilama-
jor amb la tranquil·litat que els hi dona els anys i 
les coses viscudes, però encara tenen la capacitat 
mental suficient per demanar allò que els hi cal i 
com veuen la vida i així els ho han fet saber a la 
Chani de Serveis Socials, que acompanyava en 
la visita a la Regidora d’aquesta àrea la senyora 
Lola López i a l’Alcaldessa de Sant Pere la Senyora 
Pamela Isús.
Els hi desitgem que segueixin tenint uns anys pla-
ners, de benestar i plens de bona salut.

Cultura i
Serveis Socials

Dolores López

El Terme se’n va de 
Festa Major
El passat mes de juny es va fer entrega del Pre-
mi del Cartell de la Festa Major 2017. En Josep 
M. Estapé amb el seu cartell anomenat “El Terme” 
va ser el guanyador del concurs de Cartells d’en-
guany. Una edició que s’ha volgut tornar a repren-
dre després d’uns anys escollint els fets pels nanos 
de les escoles. 
Aquest concurs vol tornar a posar en valor la feina 
del dissenyadors i tots aquells artistes que desenvo-
lupen la seva imaginació mitjançant diferents disci-
plines i revaloritzar la seva mirada vers el món que 
els envolta.
Felicitats Josep M. !!!

COMMEMORACIÓ 
DEL 25N DIA INTER-
NACIONAL CONTRA 
LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE
Caminada Popular amb el lema “ESTIMA’T”  25 
de Novembre

- Sortida de Llinars: 9.30 h
-  Arribada a Sant Antoni i sortida de
Sant Antoni: 10:30 h

- Arribada Sant Pere: 11:00 h
Ens trobarem al poble de Sant Pere de Vilamajor :
Manifest: Llegirà Associació Dones de Llinars
11:30: Xocolata amb Coca i Actuació  Grup Ope-
ra (Toni Galera)
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Festa Major 2017: Gràcies per la vostra 
col·laboració
Després de veure una petita-gran Opera, sentir cantar a nens de diferents edats, corals i veus, ballar amb 
la gent més gran del poble, baixar lliscant per aigua infl ada, escoltar la bella Lola amb un bon rom cremat, 
encertar amb el porró amb els ulls tancats i més proves similars, cantar les teves cançons de l’any amb un to 
més o menys similar en karaoke grupal i fi nalment omplir tota la pista de colors i escuma per a tots.
Tot això ha estat la Festa Major: jocs, danses, divertimento i cançons, que sense les associacions i els vo-
luntaris no es podria fer millor, donem les gràcies a tots aquells que heu participat i us esperem de nou pel 
Vilamagore Medieval.

24



25La Clau
de Vilamajor

Acers Trempats 
col·laboren per tercer 
any consecutiu amb 
Terra de Trobadors 
Els guerrers de les terres de Vilamajor (Acers Trem-
pats) van visitar les terres del comtat de Castelló 
d’Empúries: Terra de Trobadors. És el tercer any que 
els Acers Trempats hi col·laboren potenciant sinèr-
gies entre les festes medievals del Vilamagore i Terra 
de Trobadors, gràcies a les quals, enguany, els dies 
4 i 5 de novembre comptarem amb el suport de 
diverses entitats de Castelló amb la nostra festa del 
Vilamagore.
La visita dels Acers Trempats a Castelló d’Empúries 

es va fer el 9 de setembre. Malgrat la pluja de dis-
sabte, van contribuir amb les seves espases a fer més 
gran el sorprenent espectacle medieval empordanès. 
Enfortim vincles amb l’objectiu de potenciar la cohe-
sió social i l’intercanvi que representen sempre les 
relacions entre entitats culturals.
Des de les regidories de cultura d’ambdós municipis 
s’està treballant per formalitzar un conveni d’intercan-
vi estable que potenciarà l’oferta cultural de les dues 
festes medievals.
Els veureu el dia de la Festa. No us els perdeu!

Festes d’estiu dels barris de can Ram,
Les Faldes i les Pungoles

Can Ram. Del 15 al 23 de juliol es va celebrar la festa d’estiu de Can Ram 
amb el seu tradicional melé de petanca i concurs de jocs de taula. També es 
va celebrar actuacions de ball en línia, sevillanes i l’esperat berenar sopar 
al local social i el ball de nit. Enguany, la colla gegantera va visitar el barri 
amb els gegants i en Quico. La festa va acabar amb festa de l’escuma, 
infl ables aquàtics i xocolatada popular. 

Les Faldes. Un fort xupinasso va donar el tret de sortida de la festa d’estiu 
de Les Faldes del Montseny el passat divendres 28 de juliol. Un intens cap 
de setmana ple d’actes (botifarrada popular, bingo, Country, Caminades, 
Infl ables, Gegants, Balls, Jocs de taula, tallers infantils, festa de l’escuma i 
la ja tradicional xocolatada amb donuts! Del 22 al 29 de juliol també es va 
celebrar el torneig de pàdel del Club de Tennis Montseny. 

Les Pungoles. Les Pungoles va celebrar la seva festa d’estiu el cap de set-
mana del 21 al 23 de juliol. El divendres va començar amb un sopar popular i la música dels D-Question. 
L’endemà, infl ables a la pineda, matí de l’esport, gegants, sopar i ball. I, fi nalment, el diumenge es va 
celebrar una missa de campanya a la pineda, dinar de pícnic, festa sorpresa a la plaça de la Germanor i 
la cloenda fou a càrrec dels diables de Sant Antoni.

Cicle de Concerts “Un 
Món de Músiques!”
Aquest passat mes de juliol es va tornar a celebrar 
el cicle de concerts “Un Món de Músiques” als  es-
pais de La Rectoria. El cicle, organitzat pel Vilamajor 
Social Club i l’Ateneu Popular de Vilamajor compta 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor. A les diverses sessions es podien trobar 
entrepans i beguda per fer un petit àpat mentre es 
gaudia de bona música. 

Enguany el programa 
ha estat el següent: 
15 de juliol: Mane 
Ferret (música cu-
bana); 22 de juliol: 
Perversions (versions 
de rumba) i 29 de ju-
liol: Kwame Afrovibes 
(afrobeat).
Totes els concerts 
funcionaven amb el 
sistema de taquilla 



La Clau
de Vilamajor

El local Municipal La 
Fàbrica inaugurarà 
aquesta tardor la 
tercera temporada 
de Lírica 
GALA DE PRESENTACIÓ dia 21 Octubre
 
Explicació de la temporada i actuacions relaciona-
des amb les obres que s’interpretaran al llarg de les 
diferents representacions.

CORTE DE FARAON 16 Desembre

Aquesta sarsuela es caracteritza per els seus diàlegs 
i insinuacions de caràcter “picant”, així com cançons 
i situacions pròpies del vodevils. També es parodia 
en alguns moments l’Òpera Aida de Verdi.
L’acció comença a l’Egipte Faraònic, on el Faraó i 
la seva dona esperen l’arribada del valent general 
Putifar per oferir-li en matrimoni a la bella Lola. El 
general queda impressionat de la bellesa de la seva 
promesa a la que li encantaria concedir tots els seus 
desitjos. Però el que ningú sap es que una ferida 
de guerra impedeix al general complir amb els seus 
deures maritals. Arrel d’aquesta circumstancia es pro-
dueix en una sèrie de situacions rocambolesques  i 
molt divertides en les que Putifar intentarà que ningú 
sen assabenti del seu “petit impediment”. Situacions 
on també es veurà implicat el seu atractiu esclau que 
atrau tant a les dones com els homes.

MADAME BUTERFLY 17 Febrer

Per a Butterfl y i Pinkereton, el contracte de matrimoni 
signifi ca coses molt diferents: per a la noia orien-
tal –submisa, delicada i fascinada pel món ameri-
cà– aquesta relació amorosa és el seu futur, per a 

l’americà –inconscient dels sentiments que provoca i 
del mal que fa– és només el lloguer temporal d’una 
companyia femenina exòtica a la qual, d’acord amb 
les normes japoneses, podrà repudiar al cap d’un 
temps. Aquesta distància abismal entre les dues ex-
pectatives –i les dues cultures– provocarà la tragè-
dia. 

DUO DE LA AFRICANA 21 Abril

Explica la història d’una companyia ambulant, les 
seves misèries i embolics, i els intents per portar a 
terme una funció. L’empresari vol casar a la seva fi lla 
amb el tenor però aquest està més interessat amb 
la dona. Tot això davant dels ulls de la resta de la 
compa yia.
Planteja una trama de “teatre dins del teatre”, Amb 
personatges divertits i escenes molt properes al vo-
devil.

CARMEN 16 Juny

La concepció del personatge de Carmen ha evolu-
cionat amb la situació social de la dona en el pla 
sexual. De la tradicional concepció de la pecadora 
malvada que arrossega Don José a la tragèdia, a la 
visió més actual de la dona que reivindica la seua 
llibertat sexual en igualtat amb l’home. Don José, al-
hora, va ser vist inicialment com una víctima, que 
arraconada per les circumstàncies no té altra sortida 
que el delicte, mentre que actualment se sol donar 
preponderància al seu caràcter d’heroi dèbil, que 
davant d’una dona absolutament lliure, a la qual ni 
comprèn ni vol comprendre, reacciona amb un fútil 
acte de violència masclista. 
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Vilamagore
Medieval 2017
Una Festa renovada que 
enguany se celebrarà el 
4 i 5 de Novembre.
Amb l’ampliació horària dels espectacles, tot el dia i 
durant tot el cap de setmana, s’enceta aquesta nova 
etapa que porta força novetats. S’amplia el períme-
tre de la Festa fi ns a espais mai utilitzats fi ns ara i 
que són emblemàtics de St. Pere de Vilamajor. Dina-
mització contínua i renovada, durant el Vilamago-
re Medieval, de cercaviles musicals i de percussió, 
campaments medievals d’arquers i guerrers, danses 
amb música en directe, guerrers, torneig de cava-
llers, personatges itinerants i teatre de carrer, bata-
lles, un trobador, recuperem l’incendi del Castell i, 
fi ns i tot, unes altres novetats d’enguany: un cau de 
bruixes, un «riu» de lava i un castell de focs ! 

Tot aquests espectacles guanyen un indiscutible pro-
tagonisme i, alhora, giren entorn de l’adaptació tea-
tral de la novel·la històrica Confi dències d’una reina, 
de Teresa Sagrera. Adaptació feta per en Jaume Bau-
cis i la mateixa autora.  També com a novetat, les 
escenes d’aquest espectacle central dirigit per Jaume 
Baucis, guanyen més espais de representació i es 
reparteixen al llarg del dia- quedant més espaiades-, 
fent que dissabte acabi a la meitat de l’espectacle 
i diumenge es continuï de la meitat fi ns al fi nal. Un 
fi nal espectacular.

Passeu i endinseu-vos a la Vila Magore del segle XII 
quan en el nostre poble hi havia un palau comtal que 
era l’enveja de les viles veïnes, una parada obligada 
entre Barcelona i Girona, en el camí cap a França, 
que comptava amb un mercat per abastir les seves 
necessitats bàsiques. Entre el juny de 1156 i l’abril 
de 1157, més de cent persones de diferent condició 
social hi van fer estada: ambaixadors, mercaders, 
pelegrins, sarraïns, jueus, cavallers... i els més des-
tacats, el comte de Barcelona Ramon Berenguer IV 
i la seva esposa la reina Peronella. I molt probable-
ment hi va néixer el seu fi ll, Alfons II, rei d’Aragó, ja 
que sabem que la seva dida, Loreto, era del nostre 
poble. 

Veniu a visitar-nos el 4 i 5 de Novembre i us veureu 
transportats en el temps, amb una ampliada zona 
de parades d’artesans, tastant el Piment (vi medie-
val especiat) i, sobretot, pel nostre secret, la nostra 
força, els quasi tres-cents voluntaris que faran possi-
ble aquest viatge impossible en el temps. 

Isaac Morera
Director artístic
Vilamagore Medieval
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ESPECTACLES ITINERANTS
El projecte té també ,com a eix principal, la potenciació de les teatralitza-
cions itinerants a càrrec dels voluntaris participants. Durant tot el cap de set-
mana, sense interrupció, hi haurà animacions itinerants de teatre de carrer, 
amb vilatans, esclaus, pidolaires, botxins, un joglar, batusses entre soldats, 
dames i cavallers, aiguaderes, un grup de xafarders, un home i una dona 
amb cinturó de castedat, engalipadors, personatges tocats de l’ala, etc. 
Enguany tindrem com a novetat un CAU DE BRUIXES, en un carreró estret i 
fosc, on unes bruixes molt especials us endevinaran i també riureu moltíssim 
amb les seves irreverències. També tindrem UN BORDELL amb unes meu-
ques que, amb la seva interacció amb el públic, faran divertir d’allò més els 
visitants... No us ho perdeu! 

Encetem aquesta edició del Vilamagore amb una nova direcció artística de la festa medieval, amb Isaac 
Morera www.isaacmorera.com. L’Isaac Morera ha elaborat un projecte per tal d’impulsar el Vilamagore 
Medieval i, alhora, procurant ser fi del a la seva essència.

Un dels fets més remarcables de l’edició d’enguany és el canvi de dates, que passen de l’estiu a la 
tardor. S’eviten així les calorades que condicionaven el seu horari. Sumat a aquest fet i desvinculant-lo 
de la Festa Major, ha possibilitat un festival de cap de setmana sencer (matí, tarda, vespre... i nit). Tant 
dissabte com diumenge i sense repetir res, no us podeu perdre les 4 accions més espectaculars de la 
nostra festa, al principi del matí i al vespre: renovades batalles (amb nombrosos arquers, guerrers i ca-
vallers), l’incendi del castell, el torneig de cavallers i, fi ns i tot, un riu de foc !!!!
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La música també hi serà molt present. En directe 
amb el grup de música L’Os Pedrer, el grup de Tim-
bals i la Coral amb un repertori medieval. També 
tindrem actuacions de màgia, teatre i música pel 
mercat medieval i a la Taverna, per tal d’amenitzar 
l’hora de dinar i sopar. Finalment també gaudireu 
d’un fi l de música medieval engrescadora a la nos-
tra taverna durant tot el dia.

CONFIDÈNCIES D’UNA REINA
Potenciem el dinamisme de la festa i, juntament 
amb els espectacles itinerants, fem que tot el recin-
te medieval tingui la força necessària per atraure 
la vostra atenció. L’espectacle Confi dències d’una 
reina continua essent la columna vertebral del Vila-
magore medieval, que es realitzarà al llarg del cap 
de setmana, de manera que dissabte començarà 
i arribarà a la meitat i diumenge, de la meitat fi ns 
al fi nal. Si veniu dissabte, no 
podreu estar-vos de tornar 
el diumenge per saber com 
acaba aquesta gran història ! 
FOTO 10 El nostre Trobador 
i l’Os Pedrer us recordaran 
què ha passat fi ns ara, abans 
de cada escena, i us introdui-
ran a la següent. No perdreu 
el fi l !  L’espectacle és l’adap-
tació teatral de la novel·la de 
Teresa Sagrera Confi dències 
d’una reina. Finalista del pre-
mi Nèstor Luján de novel·la 
històrica i editat per Columna 
edicions.

VOLUNTARIS PARTICIPANTS
Hi participen més de 300 voluntaris de tot el poble.  Tant components d’entitats com també ciutadans 
particulars. Tots ells participant activament en els diferents àmbits de la festa com logística, vestuari, co-
ral, combat, danses, timbals, torneig i teatre. També comptarem amb la participació d’entitats teatrals, 
de combat, de tir a l’arc, de cultura popular i de recreació històrica provinents de Castelló d’Empúries, 
Llinars del Vallès, St. Celoni i St. Antoni de Vilamajor, entre d’altres.
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MERCAT MEDIEVAL, CAMPAMENTS i TALLERS
Obrim nous espais i ampliem el perímetre de la fes-
ta medieval, fi ns arribar a més de 80 parades de 
productes medievals i d’artesans. També hi trobareu 
diversió per la canalla amb atraccions medievals. 

Tindrem 3 campaments medievals: un de recreació 
històrica, un d’arquers amb les seves demostracions 
d’habilitat i un de combatents i guerrers medievals. 
Durant la festa medieval hi haurà tallers pels més 
menuts, però també pels grans: maquillatge, titelles 
medievals, tir a l’arc i combat amb espases de fusta. 
Els vespres estaran il·luminats essencialment amb foc 
de torxes, tal com era a l’època medieval... 

LA TAVERNA
A la taverna de la nostra festa medieval podreu dinar i sopar, tastant 
productes com el porc a l’ast (que des de bon matí el veureu girant 
sobre el foc) i també el Piment: 

El Piment és un dels vins dolços i aromatitzats més típics de la cuina 
medieval catalana. Es tracta de vi blanc macerat amb mel i espè-
cies que als Països Catalans va gaudir de molt prestigi com a mínim 
des del segle XII fi ns el segle XVII. Sembla que a l’Edat Mitjana era 
molt apreciat per a sucar-hi neules. Es beu molt fred, a l’estiu, com 
aperitiu. Una versió calenta i feta amb vi negre es podia prendre a 
l’hivern. L’Hidromel Piment que sumarem enguany a la nostra taver-
na, és una adaptació de les receptes especiades dels vins típics me-
dievals. Els seus principals ingredients són la canyella, el gingebre i 
el clau. En aquest cas, amb una base d’hidromel. El Piment apareix 
a diferents textos medievals catalans i occitans, inclosos alguns de 
trobadorescos. Francesc Eiximenis el descriu al Com usar bé de 
beure e menjar (1384). La recepta del piment apareix també, entre 
d’altres, al tractat de cuina medieval Llibre de Sent Soví (1324).
A la nostra taverna podreu tastar diferents productes d’època medie-
val. Finalment gaudirem d’una petita taverna de begudes en un punt 
més llunyà per evitar així desplaçaments innecessaris a la taverna 
central.
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LA MONGIA
Incorporem La Mongia dins la progra-
mació. Durant el cap de setmana po-
dreu veure l’exposició local històrica de 
l’època medieval: Com era St. Pere de 
Vilamajor fa 1000 anys? Com era el seu 
castell i fi ns on arribaven les seves mu-
ralles? També una petita retrospectiva so-
bre el Vilamagore medieval i l’exposició 
«Teatre del cos» (dansa i teatre a l’època 
medieval.

VIU EL VILAMAGORE MEDIEVAL AMB ELS 5 SENTITS
Enguany el visitant s’endinsarà a l’època medieval amb els 5 sentits: vista i oïda, amb els diferents 
espectacles teatrals, musicals, de foc, danses i combats. Tacte, resseguint amb els dits les textures dels 
espais històrics on es desenvolupa la festa. Olor i gust, per les essències vingudes de terres llunyanes i 
pels menjars i vi medieval que servirem a la nostra taverna. 
És per tot plegat que us convidem a que gaudiu d’aquest Vilamagore Medieval que, enguany, hem 
preparat amb molta il.lusió per als nostres visitants però, sobretot, perquè tot un poble se’n senti orgullós.
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Opinió dels grups municipals

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

Noves cares, el compromís de 
sempre

El nostre grup municipal encara 
aquesta segona meitat de la le-
gislatura renovant completament 
els seus membres, i aquesta és 
la primera ocasió d’adreçar-nos 
als nostres veïns.

Aquí ens teniu, en Manuel, la Rut 
i en Pau, a la vostra disposició. Si 
ens voleu dir quelcom ens podeu 
contactar a l’adreça de correu
regidors@alserveidesantpere.cat. 
Ho rebrem tots tres.

També ens podeu trobar per te-
lèfon o whatsapp al 675 694 
280.

Com a regidors de l’oposició, 
continuem amb la política de 
ma estesa i col·laboració per tot 
allò que contribueixi a millorar 
la vida dels vilamajorencs i vila-
majorenques.

Per això esperem ajudar a es-
pavilar un Govern que en dos 
anys ha demostrat una inactivi-
tat i una manca de planificació 
enormes. 

I esperem, també, ajudar a que 
sentin la veu d’uns barris a qui 
han girat l’esquena completa-
ment.

Si vostè que està llegint ha arri-
bat fins aquí, és possible que 
pensi “Com pot ser! Un escrit 
d’un grup polític i no parlen DEL 
TEMA™?” Té raó. Suposo que 
escriure al setembre un text que 
es llegirà a l’octubre el fa obso-
let de naixement. Per això, i per-
què és important, espero que, 
pensi el què pensi sobre quin 
camí triar, ho hagi volgut i po-
gut expressar, perquè mai s’ha 
de deixar d’escoltar el poble.

Volem aquest referèndum i més!

Condemnem rotundament l’autorita-
risme i la repressió –la patida i la 
que encara pot venir– de l’Estat con-
tra els drets civils més bàsics. Hem 
d’organitzar-nos i mobilitzar-nos, la 
gent, des de baix, per defensar-los. 
No està de més recordar que la 
repressió no és quelcom nou, sinó 
una arma utilitzada amb normalitat 
durant els últims anys contra perso-
nes i col·lectius de moviments socials 
crítics i dissidents a Catalunya i a la 
resta de l’estat espanyol.

Defensem els principis de sobirania i 
autodeterminació dels pobles. Voler 
portar aquests principis a la pràcti-
ca, de manera més genuïna i verita-
ble i no només “formal”, ens portaria 
a plantejar més que referèndums: 
plantejar també canvis profunds so-
cials, econòmics, polítics i de valors. 
De l’acumulació i l’explotació a la 
redistribució i la cooperació. De la 
partitocràcia i la ciutadania passiva 
a una democràcia viva amb el po-
ble participatiu i organitzat. Del cen-
tralisme a la construcció des de baix 
des de la sobirania dels municipis. I 
molt més...

Avui defensem les urnes i demà se-
guirem defensant que val la pena 
estar disposat a desobeir allò que 
no és legítim. Passi el que passi ens 
seguirà quedant un llarg camí com 
a societat si perseguim ideals de de-
mocràcia, sobirania popular, lliber-
tat, fraternitat i solidaritat.
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PAS D’EQUADOR
Quan llegiu això portarem dos 
anys i escaig de legislatura. 
Vam assumir aquest repte per 
desenvolupar i implementar les 
nostres propostes electorals. Es-
tem treballant de valent amb un 
únic objectiu: Sant Pere, la seva 
gent . Fem un repàs. 
Pressupostos participatius 
Hem impulsat i fet els primers. 
Amb mancances diuen alguns; 
ho millorarem.
Dret a decidir 
Com a demòcrates i plurals que 
som, compromesos fins al final 
perquè tothom pugui expressar 
el model de país que vol.
Serveis socials 
Hem apostat fort, adequant i 
dignificant els despatxos, po-
sant al treballadors a jornada 
complerta, ampliant el servei 
amb suport administratiu...per 
tal de donar-vos millor servei.
Cohesió social
Hem potenciat el major actiu de 
San Pere: la seva gent! Per això 
hem demanat l’opinió i partici-
pació de les nostres entitats per 
posar en marxa nous reptes. 
Una cavalcada de reis integrant 
els barris, dinamitzar La Fàbrica 
amb una programació d’activi-
tats estables, donar més identi-
tat a la Festa Major, fer de Vi-
lamagore Medieval l’altra gran 
festa, que per nosaltres és, des 
de sempre, el més gran element 
de cohesió social.   
Hem facilitat l’accés a locals i 
espais municipals a les diferents 
entitats. El Reglament d’us dels 
locals ha permès que puguin 
gaudir particulars i empreses.
Hem fet més coses però no te-
nim més espai. Ens queden co-
ses per fer, però encara tenim 
temps. 

Benvolguts veïns i veïnes 

Estem vivint dies de gran transcen-
dència per al nostre país. En aquests 
moments, des de l’Ajuntament, sense 
deixar de vista ni un sol dels detalls 
del dia a dia, estem plenament com-
promesos amb el futur de Catalunya.
  
Allò que volem que sigui Catalunya és 
a les nostres mans i, en aquest sentit, 
la posició d’ERC sempre serà la de 
donar la veu als ciutadans i les ciu-
tadanes. Aquest proper diumenge 1 
d’Octubre tindrem l’oportunitat de dir 
la nostra i nosaltres com a Consistori 
hi serem un cop més, recolzant a tots 
els veïns perquè així pugui ser. Les opi-
nions seran diverses com a totes les 
eleccions i consultes que es fan i els re-
sultats també es respectaran com a tal. 

Defensarem tal i com diu la Declara-
ció Universal de Drets Humans en el 
seu Art. 19:
Tot individu té dret a la llibertat d’opi-
nió i d’expressió; aquest dret inclou 
el de no ser molestat a causa de les 
seves opinions, el d’investigar i rebre 
informacions i opinions, i el de difon-
dre-les, sense limitació de fronteres, 
per qualsevol mitjà d’expressió.

Y nosaltres com Ajuntament garantirem 
tots i cadascun dels mots i expressions 
que se’n deriven d’aquest article.

Esperem de bon grat que aquesta jor-
nada sigui tranquil·la i respectuosa i 
que després puguem seguir treballant 
per tots nosaltres, per tots vosaltres, 
per tots el veïns del municipi de Sant 
Pere. 
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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 barris, esports, 
joventut, promoció econòmi-
ca i turisme.
Grup Municipal: ERC-AM
677 561 465
jgarcia@vilamajor.cat

Miguel Pérez González
Segon tinent d’alcalde i
regidor de salut i transports.
Grup Municipal: PSC
938 450 008
m.perez@vilamajor.cat

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

Joan Bruguera i Gras
Regidor d’urbanisme, 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, governació 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 eleccions 
del 2015 per la candidatura del PSC i fou elegit regidor. La candi-
datura obtingué 158 vots i un regidor. Dirigeix les àrees de 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
ciutadana.
Grup Municipal: ERC-AM
938450008
rsalcedo@vilamajor.cat

Pau Jané Jané
Regidor
Grup Municipal: CiU
pau@alserveidesantpere.cat

Candidatura del GISP 

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”.

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

Pendent d’acceptar el càrrec

Manuel Garcia Salvatierra
Grup Municipal: CiU
manuel@alserveidesantpere.cat

En Manuel García Salvatierra , veí del barri de Vallserena desde l´any 1984 
, es va presentar a les passades eleccions mucicipals de 2015 a la candida-
tura de CIU. Actualment és el regidor de l´oposició.

Ruth Vera Pujol
Grup Municipal: CiU
rut@alserveidesantpere.cat

La Ruth Vera Pujol, veïna del barri de Can Derrocada, es va presentar a les 
passades eleccions mucicipals de 2015 a la candidatura de CIU . 
Actualment és el regidora de 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.




