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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 veïnes i veïns,  
 
La Salutació d’aquest butlletí no només serà meva, sinó de tot l’equip de 
Govern. 
Només queda un any, qui ho diria! Ja fa 3 anys que estem a l’Ajuntament 
treballant cada dia per vosaltres, per les veïnes i veïns de tots els racons 
del municipi, de tots els carrers i de tots els barris. 
Ara començareu a veure aquella feina que us agrada, la que es toca 
amb les mans, la que es veu quan vas pel carrer i la que gaudiu amb les 
vostres vides a Sant Pere. 
Aquest any 2018, començaran i acabaran les obres d’ asfaltat del camí 
de Vallserena a Palautordera, el nou accés a l’escola Torre Roja, la ins-
tal·lació de la caldera de Biomasa, l’asfaltat d’un tram del camí de Can 
Surell Sud. 
Aquest any també iniciarem l’arranjament dels camins de Refugis, re-
pararem el carrer Sant Guillem i repararem l’asfaltat de Vallserena i Les 
Faldes. 
Estem orgullosos de la feina que hem fet durant aquests 3 anys, una 
feina petita, de proximitat, una feina pròpia d’un govern d’esquerres. 
Feina pensant en les persones i no en les grans obres de govern ni en 
posar-nos medalles.
Tenim un nou sistema de comunicació amb les veïnes i veïns del poble 
que és el Whatsapp Municipal, una eina que ens permet comunicar-nos 
amb vosaltres de forma immediata i efectiva. Això ens serveix comunicar 
incidències urgents, comunicar talls puntuals de subministraments, comu-
nicar actuacions municipals, ... Actualment tenim 542 usuaris en aquesta 
llista de distribució d’informació.
Aquest any celebrarem els 25 anys del Vilamagore Medieval d’una for-
ma especial i que no us podem explicar ara. És sorpresa!
Bé, esperem que estigueu contents de la nostra feina i que ens seguiu 
exigint el que considereu necessari i seguiu gaudint d’aquest poble tant 
especial que tenim. 

Bona entrada a la primavera!

Pamela Isús Saurí

Alcaldessa
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El passat 10 de novembre es va celebrar a Les 
Faldes del Montseny la sisena edició de la Tarda 

del Poble, unes jornades periòdiques que se cele-
bren en els diversos barris del municipi on el Go-
vern Municipal exposa els projectes més immediats 
i recullen els suggeriments i inquietuds dels veïns. 
Amb aquesta edició, ja s’han visitat tots els barris 
i s’ha tornat a celebrar a Les Faldes on es va fer la 
primera, a l’inici del mandat.
A més dels canals habituals, recordem que està 
disponible també la “Línia directa amb l’alcaldes-
sa” al web municipal on els ciutadans es poden 
adreçar directament amb la Pamela Isús per fer-los 
arribar les seves impressions i suggeriments de mi-
llora de la gestió municipal.

L’alcaldessa de Sant Pere de Vila-
major, Pamela Isús va convocar un 
Ple Municipal extrarordinari per 
aprovar dues mocions referents a 
l’actualitat política nacional.
La primera moció era referent a la 
petició per aturar la suspensió de 
l’autonomia de Catalunya i ha estat 
aprovada per tots els grups (ERC, 
PDCAT, Volem Vilamajor i ISP) amb 
l’excepció del PSC que s’ha abs-
tingut. 
L’altra moció és per exigir 
l’immediat alliberament 
de Jordi Sánchez i Jordi 
Cuixart  i ha estat aprova-
da per tots els grups (ERC, 
PDCAT, Volem Vilamajor 
i ISP) amb l’excepció del 
PSC que hi ha votat en 
contra.  

El govern municipal respon les preguntes 
dels veïns en la 6a Tarda del Poble

L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 
exigeix l’alliberament de Jordi Sánchez 
i Jordi Cuixart i condemna l’aplicació de 
l’article 155 de la Constitució per
suspendre l’autonomia de Catalunya

Alcaldia
Pamela Isús Sauri
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Viatge de l’Alcaldessa 
de Sant Pere de Vila-
major a Brussel·les

Dimecres 8 de novembre de 2017, l’alcaldessa de 
Sant Pere de Vilamajor, Pamela Isús, va viatjar a 
Brussel·les per donar suport i en defensa dels drets 
dels ciutadans i de la seva forma d’expressió. El fet 
de que el President Puigdemont sigui en aquest Bru-
sel·les, no és un altre que reivindicar la lliure Demo-
cràcia, el dret a vot sense cap opressió ni coacció 
per un Estat i uns dirigents que es troben amb la 
capacitat de manipular les Lleis segons el cas que 
els ocupi.
Aquest viatge llampec, ha estat simplement una mos-
tra més, que la implicació i el sentit de l’obligació 
en defensa de tot allò que és just, preval per sobre 
de totes aquelles obligacions inherents al càrrec. 
Fent servir un himne que és molt arrelat al nostre 
municipi només dir que:
Som un poble i seguirem lluitant!!

Pamela Isús assis-
teix a l’assemblea de 
l’ACM que elegeix a 
David Saldoni com a 
nou president de
l’entitat municipalista
El passat dissabte 20 de gener, l’alcaldessa de Sant 
Pere de Vilamajor, Pamela Isús, va assistir en repre-
sentació del nostre municipi a la XIX Assemblea de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
que es va celebrar a Cardona.
El màxim òrgan de govern de l’ACM es va reunir a 

l’Auditori Valentí Fuster per esco-
llir el nou president de l’entitat 
municipalista i fer un balanç del 
mandat.
A l’acte hi va participar Miquel 
Buch, president sortint, i també 
hi hagué la presència del presi-
dent del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, que 
adreçà unes paraules als alcaldes i alcaldesses pre-
sents. Els alcaldes van elegir com a nou president de 
l’ANC a l’alcalde de Sallent, David Saldoni, amb 
un 96’4% dels vots.
L’ACM agrupa alcaldes de 931 municipis de Ca-
talunya, i l’assemblea és el seu màxim òrgan de 
govern i està integrada per tots els ens associats.

A partir d’ara es
podran consultar els 
vídeos del Plens de 
l’Ajuntament 
Els regidors de l’Ajuntament es reuneixen en sessió 
ordinària el darrer dijous de cada dos mesos i, quan 
és necessari, també en sessió extraordinària, a la 

sala Orila de la Rectoria de Sant Pere de Vilamajor 
(Av. Quatre Camins, 1).
Un cop aprovades les actes es pengen al taulell 
d’anuncis de les Ofi cines d’Atenció al Ciutadà i 
també a la seva versió telemàtica a la xarxa.
A partir d’ara, també podreu veure les sessions dels 
Plens gravades en vídeo. Només caldrà que acce-
diu al web municipal www.vilamajor.cat a la sec-
ció “Ajuntament”, apartat “Plens Municipals”.

Reunió de coordinació 
Mossos d’Esquadra – 
Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor 
Aquest 16 de gener de 2018, l’alcaldessa de Sant 
Pere de Vilamajor, Pamela Isús, i el regidor de go-
vernació Joan Garcia s’han reunit a la Casa de la 
Vila amb els responsables de zona dels Mossos 
d’Esquadra, el sots-inspector Pericas i el sergent Cor-

bacho per fer una reunió de seguiment en temes de 
seguretat ciutadana, civisme, robatoris i ocupacions 
d’habitatges.
L’Objectiu d’aquestes reunions és millorar la coordi-
nació entre l’Ajuntament i la policia de la Genera-
litat per optimitzar la seguretat al nostre municipi.
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Sant Pere de Vilama-
jor participa al projec-
te turisme sostenible al 
Baix Montseny benefi -
ciari dels fons Feder
El Consell Comarcal liderarà la gestió i execució 
del projecte cofi nançat amb fons FEDER - Turisme 
sostenible al Baix Montseny- en el marc del Progra-
ma Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, Eix 
prioritari 6, que compta amb la participació dels 
ajuntaments de Llinars del Vallès, Santa Maria de 
Palautordera i Sant Pere de Vilamajor.
Una de les actuacions previstes a Sant Pere de 
Vilamajor és un Centre de promoció cultural, tra-
dicional i artístic Baix Montseny de Sant Pere de 
Vilamajor.
El projecte Turisme sostenible al Baix Montseny 
vol avançar en la defi nició d’ 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. 
Així mateix, mitjançant les actuacions que es preveuen 
dur a terme en els tres municipis participants al pro-
jecte es planteja una oferta turística encaminada a: 

•   La creació d’una ruta turística alternativa 
al Baix Montseny des de l’ús dels serveis i 

activitats que plantegen els municipis parti-
cipants per a aconseguir valoritzar el patri-
moni natural i cultural i potenciar el desenvo-
lupament econòmic i l’ocupació de la zona.

•   Treure pressió al Parc Natural del Montseny, 
que pateix d’una alta demanda turística que 
a més està estacionalitzada. Permetent con-
tribuir a l’esponjament dels fl uxos de visitants 
al Parc.

•   Contrarestar i reduir l’alt ús del vehicle privat 
al Parc Natural del Montseny.

En concret les actuacions previstes que pretenen ser 
pols de dinamització turística de la porta del Mont-
seny i punt d’inici i fi nal de les rutes de cicloturisme 
i senderisme són: 

1.   El Centre de dinamització del turisme sos-
tenible a l’Estació de Ferrocarril de Santa 
Maria de Palautordera;

2.   El Centre d’Informació Cultural i Paisatge 
Baix Montseny – BTT de Llinars del Vallès;

3.   Centre de promoció cultural tradicional i 
artístic Baix Montseny de Sant Pere de Vi-
lamajor.

En el marc del projecte, al voltant d’aquestes tres ac-
tuacions, s’impulsaran activitats culturals per posar 
en valor el patrimoni cultural material i immaterial 
del Vallès Oriental, com la tradició excursionista, a 
través d’activitats i exposicions temporals i itinerants.
Actualment, un 73,7% de visitants del Parc Natu-
ral del Montseny accedeix en vehicle privat. Per 
aconseguir la promoció del turisme sostenible i res-
ponsable amb el medi ambient i esdevenir la porta 
d’entrada al Montseny amb transport públic s’està 
portant a terme el projecte Turisme sostenible al Baix 
Montseny.
Per la quantitat de rutes de senderisme i cicloturis-
me naturals i culturals, per ser una de les zones més 
apreciades per la tradició excursionista catalana, i 
pel patrimoni cultural propi, es vol convertir el Parc 
en un producte turístic competitiu i de referència 
del turisme actiu, de natura i cultural en l’àmbit del 
senderisme i el cicloturisme.

L’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor 
s’apunta a anar en Bici
Dins del catàleg de serveis que s’oferia als Ajunta-
ments al 2017 hi havia la possibilitat de demanar 2 
bicicletes elèctriques. L’Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor vol destinar als serveis municipals aquesta 
nova forma de moure’s pel municipi. Aquest es un 
programa i s’emmarca en la línia estratègica de mo-
bilitat tova i en una política més general d’efi ciència 
energètica,  la Diputació de Barcelona ha cedit ja 
563 bicicletes a un conjunt de 300 municipis de la 
seva demarcació els quals ho han sol·licitat.

Després d’una gran deman-
da, la implantació d’aquest 
programa a nivell de tota la 
demarcació de Barcelona 
està comportant un important 
estalvi de més de 650 tones 
anuals de CO2 a l’atmosfe-
ra, però també un important 
efecte exemplifi cador, ja que 
des de les administracions 
locals el ciutadans veuen en la implantació de la 
bicicleta com un element pacifi cador del trànsit així 
com un descens de la contaminació, tant acústica 
com atmosfèrica.
Esperem que tots ens animem a seguir l’exemple i 
fem del nostre, un poble més sa i segur.
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Promoció, turisme,
barris, esports i joventut

Joan Garcia

Durant el 2017, la Guàrdia Municipal ha 
realitzat més de 3.000 serveis
La Guàrdia Municipal de Sant Pere de Vilamajor ha realitzat durant el 2017 3014 serveis dels quals 
la gran majoria, 1344, han estat tasques de governació (requeriments administratius, vandalisme, salts 
d’alarmes...), 691 de medi ambient (estats de parcel·les brutes, soroll, abocaments...) i 848 de patru-
llatge per la via pública.
Però la Guàrdia Municipal també ha actuat en molts altres àmbits com incidències en la via pública (71), 
en l’enllumenat (45), servei d’aigua (12), senyalització (37)... I també en control del trànsit com ara 
serveis de protecció escolar (146), accidents (21), vehicles abandonats (11) denúncies (31), vehicles 
sospitosos (10)... Així com en el control dels animals de companyia (216), comprovacions del padró, 
serveis d’assistència, etc.
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La Guàrdia Municipal de Sant Pere de Vilamajor 
instal·la periòdicament radars informatius que re-
gistren la velocitat dels usuaris a les entrades i sorti-
des de diferents barris urbans del municipi. Aquests 
radars no tenen afany recaptatori, sinó que la seva 
funció és pedagògica. El radar compta amb una 
senyal lluminosa que informa als conductors de la 
seva velocitat perquè en siguin conscients i, alhora, 
registre les dades per tal de poder fer una radio-
grafia de l’ús de la via.
A tall d’exemple, el ra-
dar de velocitat situat a 
les Faldes, on la velocitat 
màxima permesa és de 
50 Km/h, un cop analit-
zat el pas de 21.679 ve-
hicles que entraven a Les 
Faldes per ca l’Auladell, 
la velocitat mitjana és de 

34 Km/h. No obstant això encara hi ha alguns 
vehicles (una minoria) que entren a una velocitat 
superior a la permesa, arribant a 86 Km/h. Les ho-
res punta d’entrada al barri és de 15h a 18h i de 
21h a 23h, mentre que l’hora vall és de 1h a 11h.
En canvi, quan el radar monitoritza els vehicles 
que surten del barri de Les Faldes, els resultats 
difereixen una mica, ja que el percentatge de ve-
hicles que superen la velocitat permesa és més 
gran. Un cop analitzats 26.827 vehicles, la velo-

citat mitjana de sortida és 
de 38 Km/h però la velo-
citat és més elevada arri-
bant en algun cas extrem 
als 125 Km/h, especial-
ment al voltant de les 16h. 
L’hora punta de sortida del 
barri és de 10h a 11h del 
matí.

La regidoria 
d’Esports de 
l’Ajuntament ha 
millorat la segu-
retat de la pista 
esportiva de la 
zona d’equipa-
ments de la casa 
de la Vila.  A les 
dues bandes la-
terals de darrere 

les porteries hi havia un espai que permetia que 
els nens que hi jugaven perdessin les pilotes que 
feien servir, això comportava un risc pels altres 
nens que també juguen per la zona en altres es-

pais i la recuperació de les pilotes que podien 
anar a parar als sostres de les edificacions dels 
votants i que sense pensar-ho es llançaven a pujar 
a les teulades (sector Pi Novell i sector vestuaris). 
Amb aquesta acció, l’Ajuntament respon als sug-
geriments d’alguns ciutadans usuaris de la pista 
i també als resultats de la diagnosi del Pla de 
Joventut on els mateixos joves ens van fer arribar 
com una de les seves peticions perquè les pilotes 
no se’n anessin.
Aquesta actuació, sumada a la instal·lació de 
noves cistelles que es va realitzar fa uns mesos, 
deixa l’equipament en unes condicions òptimes 
per a la pràctica de l’esport. El cost de la col·lo-
cació de les xarxes ha estat de 3.242’80 euros. 

Ara que arriba el fred l’Ajuntament recalca que 
cal la col·laboració ciutadana per evitar la crema 
accidental de contenidors per cendres enceses. 
Cal anar en compte que les cendres estiguin ben 
apagades abans de llençar-les als contenidors. 
Cal deixar-les reposar un parell de dies abans 
d’abocar-les, i assegurar-se després que ja no fan 
caliu i que, per tant, no cremen en somort.
 A més, remarquem que si les cendres estan ence-

ses s’inicia un procés de combustió que pot durar 
hores però que culmina amb l’incendi del con-
tenidor amb el consegüent perill de propagació 
a altres contenidors, vehicles propers, arbres o 
tendals d’edificis i, fins i tot, escampar-se pels ha-
bitatges.

El radar de velocitat situat a les Faldes reve-
la que els vehicles que surten del barri van 
més de pressa que no pas els que entren

L’Ajuntament millora la seguretat de la pista 
esportiva del centre

Dos contenidors s’incendien
a causa de l’abocament de
cendres mal apagades
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El dissabte 3 de febrer es va inaugurar l’exposició 
a la Mongia “25 anys de teatre” que es podrà 
veure fins el 1 d’abril de 2018, durant els dissab-
tes i diumenges de 10 a 14h.
Vilamajor sempre li ha picat el cuc del teatre! En 
aquesta exposició es fa un recorregut al llarg de 
25 anys de les obres que Art i Cultura (i Indòmit 
Teatre) ha realitzat a la Fàbrica de Sant Pere de 
Vilamajor i al Patronat i la Sala de Sant Antoni. 
Moltes obres representades gràcies a la col·labo-

ració i implicació de moltes persones.
L’exposició compta amb 43 plafons explicatius, 
un vídeo resum i un llibre de visites que es farà 
arribar a Ricard Pujolràs, que fou l’impulsor del 
teatre i cant de caramelles a Sant Antoni i Sant 
Pere de Vilamajor.
L’exposició es pot veure gratuïtament com sempre 
al Centre d’Informació La Mongia.

T’esperem! 

El passat dissabte dia 18 de novembre, a les 
instal·lacions que la Federació Catalana de Tae-
kwon-Do te al Velòdrom d’Horta, l’alumna del 
ACE Vilamajor i veïna del nostre municipi, Mercè 
Parra va assolir el apreciat grau de Cinturó Ne-
gre 1r Dan, en superar les proves que va imposar 
el tribunal. Mercè Parra, com a competidora, ha 
pujat diverses vegades al podi en campionats de 
Catalunya, i ha participat en opens internacionals 
i campionats d’Espanya.
Felicitats Mercè, molt bona feina.

Exposició “25 anys de teatre d’Art i Cultura” 
a la Mongia

Un altre cinturó negre 
per l’ACE Vilamajor
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Un nou itinerari senyalitzat: 
La Plana de Vilamajor (SL-C 126)
Des de l’àrea de turisme de l’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor, amb la col·laboració del Parc 
Natural del Montseny, s’ha creat i senyalitzat una 
nova oferta de descoberta de l’entorn pels habi-
tants del municipi i pels visitants que volen gaudir 
de la reserva de la biosfera del Montseny.
Es tracta d’un sender circular anomenat “La Plana 
de Vilamajor” i està catalogat com un sender local 
(SL-C 126) de dificultat baixa que recorre els pai-
satges més propers al centre històric de Sant Pere 
de Vilamajor. Està dirigit a un públic familiar, que 
li agradi caminar gaudint del patrimoni natural, ar-
quitectònic i etnològic de Vilamajor.
Aquest nou sender complementa el ja existent Sen-
der del Pi Novell (PR-139) que comunica la plana 
de Vilamajor amb la Calma passant per Sant Elies, 
essent un sender de gran interès paisatgístic.
Properament, s’editarà un fulletó informatiu amb el 
mapa dels itineraris i amb la fitxa tècnica de ca-
dascun. Al web municipal també es podrà desca-
rregar el mapa i els tracks de cada ruta. 
Des de l’Ajuntament esperem que gaudiu d’aques-
ta nova oferta turística i, en cas que trobeu cap 
desperfecte, manca de senyalització o altres coses 
a millorar, no dubteu a fer-nos arribar els vostres 
suggeriments a ajuntament@vilamajor.cat

SENDER DE LA PLANA DE VILAMAJOR
Senyal: Blanc i verd – SL-C 126
Longitud: 8’1Km
Durada: 2 hores

Difi cultat sentit horari: baixa
Difi cultat sentit antihorari: mitja-baixa
Indrets singulars: La Força, Cementiri, can Romaní, El Roure Gros, Font del Roure, 
can Bachs, Els Quatre Camins, Serra del Secà, el Call, el Camp Gran, can Panxa, Can 
Gras d’Avall, pont de can Gras, parada de la Llet, can Ribes, can Llinars, Institut, veïnat 
de Ripoll.
 

ITINERARI DEL ROURE GROS
Senyal: verd amb un arbre
Longitud: 2’6Km
Durada: 45 minuts

Difi cultat sentit horari: baixa
Difi cultat sentit antihorari: baixa
Indrets singulars: La Força, cementiri, can Romaní, el Roure Gros, font del Roure, can 
Bachs, els Quatre Camins.

ITINERARI DEL CAMP GRAN
Senyal: blau amb un bri de blat
Longitud: 4’3Km
Durada: 1h 15 minuts

Difi cultat sentit horari: baixa
Difi cultat sentit antihorari: baixa
Indrets singulars: La Força, els Quatre Camins, Serra del Secà, el Call, el Camp Gran, 
can Panxa, Can Gras d’Avall, pont de can Gras, parada de la Llet, can Ribes, can Llinars, 
Institut, veïnat de Ripoll.

ITINERARI DE LES TRES TERMES
Senyal: Taronja amb una fi ta triple
Longitud: 5’4Km
Durada: 1h 30 minuts

Difi cultat sentit horari: baixa
Difi cultat sentit antihorari: mitja-baixa
Indrets singulars: La Força, veïnat de Ripoll, Institut, can Llinars, can Ribes, parada de 
la Llet, Can Vidal, el Collet, les Tres Termes, sot de l’Abellar, sot del Erms, Ajuntament, 
pont Vell.

ITINERARI DE LA VALLSERENA
Senyal: Magenta amb una pinya
Longitud: 7Km
Durada: 2 hores

Difi cultat sentit horari: baixa
Difi cultat sentit antihorari: mitja-baixa
Indrets singulars: La Força, veïnat de Ripoll, Institut, can Llobera, Les Tres Termes, 
Sot de l’Om, Vallserena, can Gol del Bosc, can Tona, sot de l’Arnau, sot del Erms, 
Ajuntament, pont Vell.

ITINERARI DE LES BRUGUERES
Senyal: Lila amb una masia
Longitud: 8’7Km
Durada: 2 h i 15 minuts

Difi cultat sentit horari: mitja-baixa
Difi cultat sentit antihorari: mitja-baixa
Indrets singulars: La Força, els Quatre Camins, cal Follor, can Perera de Brugueres, ca 
l’Aleix, pla del Bruguer, Les Faldes del Montseny, ca la Seca, ca l’Arenes, can Pau de 
Brugueres, can Bruguera, el Call, el Camp Gran, riera de Vilamajor, parada de la Llet, 
can Ribes, can Llinars, Institut, veïnat de Ripoll.

FITXA TÈCNICA:
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Urbanisme i territori
Joan Bruguera

Obres de reforç i contenció de terres en diferents carrers 
per assegurar l’estabilitat de la pavimentació viària

Obres d’arranjament del paviment als aparcaments de 
l’Escola Torre Roja i de l’IES Vilamajor

Esplanada d’aparcament a l’accés 
de l’IES Vilamajor. (1.151,32€)

Camp de futbol a l’escola Torre RojaAparcament de l’escola Torre Roja.  
(742,94€)

Construcció de desgüàs de formigó al C/ de 
Menorca de Can Vila.  ((1.035,76€)

Construcció de mur de rocalla al C/ de Carles 
Riba de Can Ram. (9.922,00€)

Construcció de mur i vorera al C/ del Montnegre 
de Can Vila. (11.568,76€)

Construcció de mur de rocalla al C/de Jacint 
Verdaguer de Can Ram. (7.320,50€)
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L’ajuntament demana fer servir la deixalleria 
o el servei gratuït de recollida i no abocar
incontroladament voluminosos o branques 
als contenidors
Davant de l’increment dels abocaments incontrolats 
de voluminosos, l’Ajuntament recorda als veïns que 
poden usar el servei de recollida gratuïta a domicili 
trucant al 900 103 390 o bé utilitzant les deixalle-
ries. La deixalleria és una instal·lació comarcal que 
permet fer la recollida selectiva de les escombra-
ries per a les quals no hi ha un sistema de recollida 
específic al carrer.
També es recomana fer ús de la targeta de la 
deixalleria que es pot recollir, de forma gratuïta, a 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. La targeta 
té un codi de barres que es lliga amb les dades 
de l’usuari. Cada vegada que s’utilitza la deixa-
lleria per portar deixalles que no es poden deixar 
als contenidors específics 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’escombraries de l’any 
següent: Fer-la servir 5 cops l’any, implica un 5% 
de descompte. Fer-la servir de 6 a 10 vegades a 
l’any,  implica un 10% de descompte. Fer-la servir 
més de 10 vegades l’any, implica un descompte 

del 15%. L’horari de la deixalleria és els dimarts de 
16 a 19h; dimecres, dijous i divendres de 9:30 
a 13:30h i de 16 a 19h; dissabte de 9 a 15h i 
diumenge de 9 a 14:30h.
A part del dany al medi ambient, aquests actes 
incívics també afecten directament l’economia mu-
nicipal i la de tots els veïns, ja que els abocaments 
incontrolats als contenidors i/o deixar residus d’un 
tipus al contenidor que no se li escau, comporta 
una penalització en el cost de recollida que, per 
mantenir econòmicament sostenible el servei, pot 
acabar repercutint en el preu de la taxa d’escom-
braries. És a dir, amb un ús responsable del servei 
de recollida, es podria reduir considerablement el 
cost d’aquesta taxa.
Cal advertir, també, que abocar voluminosos a la 
via pública és un fet sancionable amb multes que 
podes oscil·lar dels 600 als 1500 euros. Esperem 
que amb l’ajuda de tots, poder reduir el nombre 
de residus d’una forma senzilla, útil, econòmica i 
cívica. Entre tots és possible.

Millora de l’asfaltat de l’Avinguda dels Quatre Camins

Execució de l’obra per Construccions 
Deumal  (27.876,46€)
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Comunicació, educació, 
sanitat i transport

Raquel Salcedo

L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha 
estrenat nou web municipal que estarà com-
pletament operatiu a partir del 1 de gener del 
2018. El nou portal destaca perquè és més 
funcional i més modern. El portal vilamajor.
cat és un web molt intuïtiu i que està adaptat 
a tots els dispositius com mòbils, tabletes i 
ordinadors. Entre les novetats del nou portal 
es troben les subscripcions que es podrà escollir re-
bre tota la informació o rebre només la que més 
interessi: Agenda de cursos i tallers, d’exposicions, 
agenda política, notícies, avisos que els usuaris que 
es donin d’altra rebran setmanalment.
Per la seva banda, la regidora de comunicació, 
Raquel Salcedo, ha destacat amb aquest període 
de proves “els usuaris podran familiaritzar-se amb 
aquesta nova eina i podran fer-nos arribar aquella 
informació que creguin que cal esmenar o ampliar”. 

Salcedo també ha remarcat que “el nou portal ha 
tingut un cost zero per al consistori gràcies a col·la-
boració de la Diputació”.
L’ens supramunicipal ofereix al consistori un servei 
d’assessorament i d‘assistència tècnica que perme-
trà que el consistori es benefi ciï de totes les millores 
constants que la Diputació apliqui a la seva plata-
forma. La presentació del nou web signifi ca un pas 
més en el procés de modernització iniciat pel consis-
tori amb l’ús de plataformes de gestió documental, 
la Seu electrònica i el portal de la transparència.

L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor amb el 
convenciment de donar suport a totes aquelles ini-
ciatives que esdevinguin un benefi ci per a la nos-
tra societat, ja sigui cultural, social, patrimonial o 
educatiu es veu amb l’obligatorietat d’adherir-se 
a la següent per motius de base i fi losofi a, donat 
que creiem fermament en la nostra escola i en totes 
aquelles persones i entitats que d’ella se’n deriven.

QUI ÉS “SOM ESCOLA”?
Som entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit edu-
catiu que ens organitzem per refermar el suport a 
l’escola catalana i al model de cohesió social que 
aquesta representa.

Some s co l a .
cat neix amb 
l’objectiu de 
coordinar to-
tes aquelles 
persones, en-
titats i institu-
cions que es 
comprometen 
a actuar de manera activa en suport del model edu-
catiu català, que contribueix a construir una societat 
més cohesionada, democràtica i lliure, i que no se-
para els infants i joves per la seva llengua d’origen.

El Roure Gros és un dels més icònics de Sant Pere de Vilamajor i està 
catalogat com a bé natural d’interès local pel planejament municipal. 
Atès que havien aparegut algunes branques amb fulles mortes, l’Ajun-
tament ha aprofi tat el fred de l’hivern pe fer una poda controlada per 
retirar pes i les branques en mal estat.

El nou web
Vilamajor.cat 

Sant Pere de Vilamajor dóna suport
a Som Escola

L’Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor fa una poda de 
manteniment del Roure Gros
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Tallers pels Petits Xefs 
de Sant Pere de
Vilamajor 
Aquest any ha estat el segon que hem apostat pels 
tallers del Petits Xefs i el tercer en tallers de Nadal. 
Quan la mainada porta molts dies a casa i ja els 
hi cal una distracció addicional al seu dia a dia 
després de tantes festes i els pares ja no saben com 
distreure’ls es de bon grat tenir unes hores ocupades 
amb un aprenentatge totalment lúdic però alhora 
necessari i divertit. Aprendre a fer una salsa, una 
coca de recapte o unes magdalena decorada és 
entre d’altres coses el que han aprés els nens que es 
van apuntar als Petits Xefs, només per 3€ tres hores 
totalment ocupades en fer menjars que després es 
poden repetir a casa i quedar com uns grans Xefs. 
Aquest any es va ampliar l’horari a la setmana de 
primers de gener per la demanda. Esperem tornar 
l’any vinent amb més receptes.

L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha rehabili-
tat la font de la Dàlia de la plaça de l’Església de 
Sant Pere de Vilamajor.
Les rajoles que s’havien col·locat als anys 80 quan 
es varen fer les diferents fonts al municipi, aquestes 
en concret estaven en mal estat i s’han restituït per 
unes de noves. La restauració va estar apunt per la 
Festa Medieval on foren nombrosos visitants qui en 
van beure i la van inaugurar.

Es comunica que, a partir del proper 8 de gener, 
l’horari del consultori local de Sant Pere de Vilama-
jor es veurà lleugerament ampliat.
El motiu del canvi és donar una major accessibilitat 
als ciutadans. L’horari serà el següent:

Dimarts:   15 a 20h                       
Dijous:       8 a 14h

Es rehabilita la font 
de la Dàlia del
centre urbà

Canvi de l’horari del 
consultori mèdic de 
Sant Pere de
Vilamajor
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La campanya de
vacunació contra la grip 
comença el 23
d’octubre de 2017
El Departament de Salut, a través de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya, posarà en marxa el 23 
d’octubre la campanya de vacunació contra la grip, 
2017-2018. L’objectiu és, fonamentalment, evitar 
les complicacions d’aquesta malaltia en les perso-
nes amb problemes de salut crònics, edat avançada 
o altres condicions que les fan especialment suscep-
tibles als seus efectes.
Els professionals recorden que durant l’embaràs es 
produeixen canvis immunològics i cardiopulmonars 
que afavoreixen la infecció per grip. A més, si es 
pateix aquesta malaltia, la dona embarassada té 
més risc de complicacions, hospitalitzacions i, fi ns 

i tot, la mort; així com també, de manera indirecta, 
pot posar en perill el nadó augmentant el risc de 
complicacions com per exemple un part prematur, 
baix pes o cesàries. Les criatures de menys de 6 me-
sos tenen un major risc de complicacions i hospitalit-
zacions en cas de patir la grip com ara convulsions 
febrils, vòmits,  diarrees i pneumònia.

Implicació de les farmàcies

Com a novetat i amb l’objectiu d’augmentar les 
taxes de cobertura vacunal, les 3.183 farmàcies 
comunitàries de tot Catalunya s’implicaran amb la 
campanya impulsant la vacunació de les persones 
que pertanyen als grups de risc i que freqüenten la 
farmàcia habitualment; així com també entre els més 
de 7.000 professionals. La secretària del Consell 
de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, Pilar 
Gascón, que també ha participat a la roda de pre-
msa, ha explicat que “a la vegada, promouran ac-
cions com la promoció del rentat de mans i altres 

mesures higièni-
ques per disminuir 
els casos de grip”.

Campanya 2017-
2018

El Departament 
de Salut ha dis-
tribuït al voltant 
d’1.200.000 do-
sis de vacunes. La 
durada prevista 
de la campanya 
és de dos mesos i 
les vacunes estaran 
disponibles en tots 
els centres d’aten-
ció primària (CAP) 
i altres centres va-
cunals des del 23 
d’octubre. Així la 
protecció serà òpti-
ma quan comença 
l’activitat gripal 
que és normalment 
entre fi nals de des-
embre i comença-
ments de gener.
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Prova pilot de regula-
ció de l’accés en vehicle 
privat a Santa Fe de 
Montseny
Els caps de setmana del 21 i 22, 28 i 29 d’octubre, 
el dimecres 1 de novembre (Tots Sants) i el cap 
de setmana del 4 i 5 de novembre es realitzarà 
una prova pilot de regulació de l’accés en vehicle 
privat.
La prova pilot es realitzarà a la carretera BV-5114 
entre Campins i Santa Fe. No es tallarà el tràn-
sit d’accés rodat a la vall de Santa Fe, sinó que, 
en arribar a Campins, s’informarà els vehicles de 
l’estat dels aparcaments a Santa Fe i es convidarà 
els visitants a fer ús del transport públic habilitat, 

atesa la difi cultat evident de poder estacionar. Així 
doncs, es podrà deixar el vehicle privat a l’apar-
cament que es condicionarà a Campins (carretera 
BV-5114, PK 5).
S’acondicionarà aparcament per a 500 vehicles a 
un preu de dos euros i l’ús de l’autobús serà gra-
tuït. Cal advertir que els vehicles mal estacionats o 
estacionats fora de les zones d’aparcament espe-
cialment condicionades al llarg de la carretera BV-
5114 i als entorns de la vall de Santa Fe podran ser 
sancionats per l’autoritat competent i fi ns i tot ser 
retirats per la grua si difi culten greument l’accés de 
persones i altres vehicles correctament estacionats.

TRANSPORT

Pla Específi c de
Mobilitat del Vallès 
(PEMV)
Des de Caldes de Montbui, la regidora de comu-
nicació de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 
Raquel Salcedo, ha assistit a la reunió sobre el Pla 
de Mobilitat del Vallès. Aquest Pla ha estat treballat 
amb diversos Ajuntaments i tècnics de Diputació de 
Barcelona i empreses del sector durant més de sis 
mesos i el 15 de novembre es va presentar l’estudi i 
diagnosi per tenir un mapa detallat de les necessitats 
i carències en temes de mobilitat al nostre territori.
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TVerda AMTU
T-verda, la nova targeta per viatjar gratuïtament en 
transport públic durant 3 anys.
L’AMTU gestionarà la T-verda per a la majo-
ria de municipis de l’àmbit de l’ATM de Barce-
lona, i l’AMB ho farà pels seus 36 municipis.
Els sol·licitants de la T-verda hauran d’haver desba-
llestat un vehicle sense etiqueta ambiental i compro-
metre’s a no comprar-ne cap altre durant el temps 
de vigència de la targeta

Granollers, 23 de novembre de 2017
 

Amb l’objectiu d’afavorir la retirada en circulació 
dels vehicles més contaminants, les entitats consor-
ciades a l’ATM, entre les quals hi ha l’Associació 
de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà 
(AMTU), han posat en marxa un nou títol de trans-
port: la T-verda.

La T-verda permet, a aquelles persones que hagin 
donat de baixa un vehicle sense etiqueta de la DGT, 
viatjar il·limitadament i de manera gratuïta per un 
període de 3 anys en qualsevol servei de transport 
públic integrat de les 6 zones de l’ATM de Barce-
lona.

L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Trans-
port Urbà (AMTU) serà l’encarregada de gestionar 
i tramitar, per encàrrec de l’ATM, la nova targeta 
T-verda, fora de l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (integrada per 36 municipis). Fins ara, 
l’AMTU ja gestionava per encàrrec també de l’ATM 
-entitat de la qual és membre- la sol·licitud de la tar-
geta T-16 (abans T-12) per als nens i nenes residents 
a municipis de les corones 2, 3, 4, 5 i 6.

En el moment de la sol·licitud, la persona sol·licitant 
ha d’acreditar que està empadronada dins de l’àm-
bit de l’ATM de Barcelona i que ha desballestat, en 
els darrers 6 mesos, un vehicle de la seva titularitat 
sense etiqueta ambiental. També haurà de signar 
una declaració on es comprometi a no adquirir cap 
altre vehicle durant els 3 anys de vigència de la 
targeta.

Els tipus de vehicles que el sol·licitant pot acreditar 
que ha desballestat són els següents:

-  Turismes dièsel matriculats abans de l’any 2006 
(sense etiqueta DGT)

-  Turismes de benzina o gas matriculats abans de 
l’any 2000 (sense etiqueta DGT)

-  Motos: ciclomotors matriculats abans del 17 de 

juny de l’any 2002 i motocicletes matriculades 
abans de l’1 de juliol de l’any 2004.

Sol·licitud i utilització

La T-verda ja s’ha posat en circulació i, per tant, 
ja es pot sol·licitar. L’AMTU tramitarà, des de la 
seva ofi cina central, l’emissió de la targeta per 
als usuaris de les corones 2 a la 6 -excepte els 
18 municipis de la corona 2 que corresponen a 
l’AMB-, la qual no tindrà cap cost d’emissió per al 
sol·licitant. La sol·licitud es pot fer a través del web
www.t-verda.cat o trucant al telèfon 902 444 012.

Malgrat que la durada de la targeta és de 3 anys, 
hi haurà una renovació automàtica anual que tam-
poc té cap cost.

L’ús de la targeta ha d’anar acompanyat sempre 
d’un document ofi cial acreditatiu d’identitat del seu 
titular. Cada vegada que s’accedeixi a un servei de 
transport s’ha de validar la targeta i, s’hi s’escau 
també a la sortida.

Cessió o renúncia

El titular de la T-verda pot cedir, per una única ve-
gada, el dret a utilitzar la targeta T-verda a un se-
gon benefi ciari, que pot ser qualsevol membre de la 
seva unitat familiar. Aquesta cessió no eximeix el be-
nefi ciari inicial de complir les condicions requerides 
ni comporta una extensió de la durada del benefi ci 
a partir de la concessió inicial.

Així mateix, el titular també pot renunciar en qualse-
vol moment a tenir aquest títol de transport per tal de 
comprar-se un vehicle. En aquest cas, haurà de do-
nar-se de baixa, posant-se en contacte amb l’AMTU.

En cas que es detecti que el titular de la T-verda 
no ha complert amb les condicions d’utilització 
d’aquest títol, l’administració podrà donar-lo de 
baixa, i el titular haurà d’abonar una percepció mí-
nima consistent en el nombre de trimestres d’ús de la 
targeta realitzats amb anterioritat a la detecció de 
l’ús irregular, i s’aplicarà el preu per trimestre d’una 
T-Trimestre de sis zones segons les tarifes vigents en 
el moment de l’incompliment, i sense perjudici que 
es tramiti el pertinent expedient sancionador.

L’AMTU

L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Trans-
port Urbà (AMTU) treballa per la millora en matèria 
de transport públic, mobilitat i infraestructures dels 
seus ens locals associats. Actualment té 94 entitats 
associades, d’arreu de Catalunya: 92 municipis i 2 
Consells Comarcals (Alt Penedès i Baix Llobregat), 
amb una població representada de 2,1 milions 
d’habitants i un volum de viatgers urbans transpor-
tats de prop de 41 milions anualment.



20 La Clau
de Vilamajor

Noves tarifes 2018 per 
al transport públic
integrat
Per a la vostra informació us adjuntem les tarifes 
del transport públic que regiran al Sistema Tarifari 
Integrat a partir de l’1 de gener de 2018 aprovades 
pel Consell d’Administració de l’ATM de l’Àrea de 
Barcelona.

El Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM) ha aprovat la política tarifària del 
sistema integrat de l’àrea de Barcelona de l’any 
2018. Les tres administracions consorciades al si 
de l’ATM (la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona) 
han acordat per unanimitat una actualització de les 
tarifes de prop del 2% (en la línia de l’increment 
interanual de l’IPC) després de 5 anys de contenció 
de preus.

COMUNICACIÓ

El punt d’informació de 
La Campana deixarà 
d’oferir aquest servei a 
partir de l’1 de
gener de 2018 i el de 
Sabadell a partir de l’1 
d’agost.
A partir de 1 de gener de 2018 els tràmits relacio-
nats amb l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 
(IVTM) ja no es podran fer de manera presencial al 
punt d’informació La Campana de la Direcció Ge-
neral de Trànsit (DGT).
Aquests tràmits es podran fer a la seu electrònica 

de l’ORGT  (http://orgt.diba.cat). Així mateix, tam-
bé es podran fer de manera presencial al Centre 
d’Informació Tributària de Barcelona (carrer Mejia 
Lequerica, 12 de Barcelona) o al punt d’informació 
de Sabadell (carrer de l’Escola Industrial 9, planta 
1), en horari de 9 a 14 hores. A Sabadell, però, el 
servei també deixarà d’oferir-se de forma presencial 
a partir del dia 1 d’agost de 2018.
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Necessitem la teva col·laboració 
en la
retirada dels nius
primaris de la Vespa Velutina
Es prega als veïns que revisin les cornises de les teulades, garatges i 
porxos, ja que són els llocs habituals on les reines de la Vespa Velutina 
fan els nius.
Els nius són de color marró i, per cada un que se’n retiri durant els pròxims 
mesos, es pot evitar la creació de fi ns a 20 futurs nius.
Per a la retirada dels nius, si us plau, truqueu al telèfon 112.
Gràcies per la vostra col·laboració.

Ja tens el
calendari 2018 
de Sant Pere de 
Vilamajor?
L’Ajuntament ha editat de nou un ca-

lendari per aquest any 2018 i ha estat repartit per 
les cases del municipi.
El calendari, aquest any, en un principi volia obtenir 
una resposta per part dels joves del municipi a qui 
se’ls hi convocava durant tot l’any, per poder parti-
cipar i oferir la seva visió del poble.

Finalment s’ha realitzat un petit recull de fotografi es 
d’algunes de les masies del poble i com a excepció, 
la Jardinera, que ha estat triada per tancar l’any, en 
un altre format per diferenciar de la resta de mesos.
A més, els dies de cada més tenen informació addi-
cional personalitzada per Sant Pere de Vilamajor on 
es poden trobar les festes locals, els Plens ordinaris, 
activitats, dies de pagament d’impostos, festes es-
colars, etc.
Si te n’has quedat sense i en vols tenir un, pots pas-
sar a recollir-lo gratuïtament a l’Ofi cina d’Atenció al 
Ciutadà de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 
de dilluns a divendres, de 9 a 13:30h i, també, les 
tardes dels dilluns de 16:30h a 19h.

Sant Pere de Vilamajor 
a “Benvinguts en
Família” de TV3
Un cop més la Televisió Pública Catalana emetrà 
imatges sobre el nostre municipi Sant Pere de Vila-
major.
La nova sèrie “Benvinguts a la Família” que s’estrena 
aquest dilluns 22 de gener ha estar gravada per 
l’ens, en una de les nostres urbanitzacions.
No és gens d’estranyar que amb el patrimoni de 

racons, indrets i paisatges dignes de ser explorats 
que contempla el nostre municipi sigui escollit com 
a localització per fer gravacions. Tot el Vallès n’és 
ple, per allò d’en Pere IV “com el Vallès no hi res”.
Per aquells que encara no conegueu la nostra po-
blació us convidem a gaudir de les diferents rutes 
que es troben als voltants del municipi, tant de curta 
durada i facilitat en el seu trajecte, com el més llargs 
i amb més difi cultat, pels més agosarats.
Esperem que gaudiu de la sèrie, tant com d’alguna 
de les nostres rutes, després de fer sofà cal aixe-
car-se i anar a caminar.
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L’entrevista

Caterina Macià “Cate”
pels més propers

En aquesta veïna de les faldes no pot resumir-se la 
seva feina com a monitora de lleure ni la seva per-
sonalitat amb un diminutiu tant curt.
¿Què es per a tu l’educació?
“En l’educació hi estem tots”. La base d’aquesta res-
posta podria estar en els pilars del seu creixement 
donat que la fi gura del seu pare va tenir un paper 
important en el seu desenvolupament però el més im-
portant en la seva forma de veure’s com a individu.
“El meu pare sempre deia: 
Tu tens unes eines que pots desenvolupar per po-

der fer front a tot allò que et depari la vida, si tu 
coneixes bé totes les eines de que disposes i les 
saps treballar estaràs preparat per el món i el que 
esdevingui en cada moment, això és intel·ligència”.
En aquests primers consells ja hi era present la inte-
l·ligència emocional, treballada sens dubte per una 
vida en part en l’exili i en part per la soledat que 
això comportava.
La Caterina visqué a la seva formació amb uns re-
ferents del tot rellevants, la persona no tant sols era 
o esdevenia de la mateixa educació, si no que la 
seva manera de vestir-se, pensar, moure’s i actuar 
eren un tot i en aquestes capacitats hi entrava el 

pensament de veure de perquè 
feies qualsevol cosa en la teva 
existència i la repercussió que 
tenia en el teu entorn i per tant 
en la societat en defi nitiva.
Avui en dia segueix amb 
aquests principis amb l’apre-
nentatge que li ha concebut la 
vida i les seves experiències.
“L’amor que hi poses en tot 
allò que fas, des de tenir cura 
d’una planta fi ns a educar els 
teus fi lls és imprescindible per 
poder fer tot a la vida, sens 
aquest amor no hi ha vida, 
només un pas insuls per la ma-
teixa”
I després d’un parell d’hores 
de conversa que també po-
drien estar 20 més i desgrana-
ríem qüestions importants del 
esser humà i encara ens falta-
ria hores passem al regal que 
ens dona.
“El temps, va haver un dia que 
vaig tenir més consciència del 
que signifi cava el temps i amb 
qui el volia donar, això és un 
bé meu propi i quan el dono 
dedicant-ho en aquella perso-
na o en aquella feina, ho faig 
amb la saviesa de que es meu 
personal i el dono com un re-
gal perquè no son diners, ni 
res material si no quelcom més 
valuós, m’estic donant a mi 
mateixa”.
Gràcies Cate, com sempre un 
plaer!!! I Esperem que tots en 
l’educació tinguin un mínim 
de la humanitat que desprèn 
aquesta monitora a l’hora de 
desenvolupar la seva feina.
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La festa del Tast de Bolets es consolida amb 
l’èxit de la seva onzena edició
El local municipal La Fà-
brica es va omplir per tas-
tar el fruit més buscat del 
massís del Montseny a la 
tardor: el bolet. L’onzena 
edició de Tast de Bolets 
que organitzava l’Ajunta-
ment de Sant Pere de Vi-
lamajor el dissabte 26 de 
novembre de 2017.
Els visitants, per només 12 
euros, van poder gaudir 
de tasts de bolets que ofe-
rien restaurants de la zona 
amb uns menús molt sucu-
lents: El restaurant de Can 
Noguera va presentar 
mongetes de Santa Pau 
amb rovellons, camagrocs 
i alls tendres i també rodó 
de vedella amb rovellons 
i trompetes de la mort. El 
restaurant de Can Pau ser-
via jarret amb rossinyols 
de pi i també botifarra 
dolça amb compota i ro-
vellons. La Fonda ens va 
fer llepar els dits amb llaminera rostida amb trompetes de la mort i el restaurant El Tiberi de Can Miret amb 
els seus canelons de bolets. També hi va participar l’Antic Casino amb arròs amb bolets i botifarra negra i 
bacallà amb salsa verda i bolets. I els postres, amb tartaletes de fuita i bolets i pastissos de nata, xocolata i 
bolets van a anar a càrrec del Forn Sant Pere. En total, hi van participar més d’un centenar llarg de persones.
L’Ajuntament valora molt positivament aquesta edició i preveu repetir-la en un futur.
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El passat 14 d’octu-
bre, la Rectoria va 
obrir els seus tallers 
per mostrar la tasca 
realitzada pels
becaris del Centre
El passat dissabte. 14 d’octubre, el Centre d’Art 
La Rectoria va obrir els seus tallers per mostrar la 
tasca realitzada durant la seva estada a Sant Pere 
de Vilamajor pels becaris del Centre. Pepa Salas 
(pintura), Angela Straube (instal·lació tèxtil), Shige 

Fujishiro (instal·lació realitzada amb imperdibles, 
José Ferrer i Narso Vera (fotografia) van mostrar els 
seus treballs aplegats sota el títol conjunt de Naga-
reboshi (estel fugaç).

Cultura i
Serveis Socials

Dolores López
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El Centre d’Art 
La Rectoria ha 
celebrat el seu 
30è Aniversari 
Una exposició colectiva amb treballs 
de tot un seguit d’artistes ha fet po-
sible una mostra recorregut per cele-
brar les 3 decàdes d’aquest centre.
Treballs en ceràmica, fotografi a, qua-
dres, escultura i molt més, posen el 
seu granet de sorra en aquesta cele-
bració que com a mínim vol fer uns 
altres trenta anys més, però seguint 
amb la mateixa fi losofi a, ser com fi ns 
ara, un dels Centres referent tant en 
el Vallès, com en el món sencer quan 
d’Art es parla. 
Tot Sant Pere de Vilamajor desitja 
molts anys d’Art més.

Humana recupera 
més de sis tones de 
roba usada a Sant 
Pere de Vilamajor 
amb una fi nalitat
social i ambiental 
Les donacions confi rmen la confi ança de la ciuta-
dania per un model de gestió del residu tèxtil amb 
fi nalitat social.
La reutilització i reciclatge de la roba recuperada 
evita l’emissió de 19 tones de CO2.
Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organitza-
ció que des del 1987 promou la protecció del medi 
ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a 
terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica 
Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda local al territori més 
proper, ha recuperat 6.114 kg de tèxtil usat a Sant 
Pere de Vilamajor al 2017.
Les donacions representen un augment del 25,29% 

respecte l’any anterior (4.880 kg), confi rmant la con-
fi ança de la ciutadania per un model de gestió del 
residu tèxtil amb fi nalitat social. El tèxtil és la fracció 
recollida selectivament amb potencial d’aprofi tament 
més gran, per sobre del vidre, el paper, l’orgànica 
o el plàstic.
La roba procedeix dels tres contenidors d’Humana 
on es diposita la roba, el calçat, els complements i el 
tèxtil de la llar que ja no s’utilitzen i als quals Huma-
na dóna una segona vida. El servei de recollida del 
tèxtil és gratuït i representa un estalvi important en les 
despeses de recollida i eliminació dels residus sòlids 
urbans. L’objectiu de la Fundació és que la recollida 
selectiva de roba usada i la seva preparació per a 
la reutilització es consolidin com a part fonamental 
de la gestió de residus.
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El Centre Cívic El Pi 
Novell va presentar la 
programació de cursos 
i tallers de
primavera-estiu 2018 
El passat mes de gener, el Centre Cívic El Pi Novell 
va presentar la nova programació de cursos i tallers 
que ofereix el centre cívic El Pi Novell per la prima-
vera i estiu 2018. Us podeu descarregar el progra-
ma en PDF a la pàgina web www.vilamajor.cat. 
El centre cívic El Pi Novell ofereix una oferta molt 
variada en cursos de Salut i creixement personal, 

Creativitat, arts i artesanies, Suport a l’educació i 
llengües, Desenvolupament i creativitat infantil i juve-
nil i Activitats per a la Gent Gran.
Com a novetats, destaquen el taller Canvia de Vida, 
el de Ioga-Kundalini, el de Riuteràpia i tornen els de 
pintura i dibuix i de restauració de mobles.
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Curs de gimnàstica per a gent gran
El passat 2 d’Octubre del 2017 es va 
iniciar un curs gratuït de Gimnàstica de 
manteniment per al a gent gran de Sant 
Pere de Vilamajor, subvencionat per 
l’Ajuntament. Aquest es realitza al Centre 
Cívic El Pi Novell, tots els Dilluns de 9:30 

a 10:30h amb la Mònica, 
professora especialitzada 

en gimnàstica per a 
la gent gran i altres.
El curs consta de 
diferents tècniques 
aplicades com 

ara, pilates, ioga i es-
tiraments aplicats amb 

diferents suport de 
material divers de 
gimnàstica.

Des del programa de Dinamització i 
l’Ajuntament s’ha valorat la importància 
de tenir un envelliment actiu amb qualitat 
de vida i l’esport s’esdevé vital a qualse-
vol edat. Tenint en compte que a la Velle-
sa es molt important que sigui suau, però 
diari per millorar les nostres activitats de 
la vida diària i fer-les més lleugeres.
El 18 Desembre del 2017 es va emmar-
car l’activitat dins la Marató de TV3, es 
va fer una Caminada pel municipi per 
participar i recaptar  fons per la Marató 
d’enguany i donar a conèixer l’activitat. 
Enguany aquest 2018 es continua en 
marxa amb la gimnàstica i cada vegada 
més en forma i oberts a tothom qui vulgui 
provar una classe i apuntar-se al curs.



27La Clau
de Vilamajor

Conveni amb l’Obra 
Social la Caixa
Programa de l’obra social 
de la caixa  2018.
Benestar i salut
Des de l’Obra social La Caixa i l’Ajuntament de St. 
Pere de Vilamajor es signarà aquesta primavera un 
conveni per tal de realitzar una sèrie de programes 
adreçats a la gent gran del municipi. 
Aquests s’han pensat per estimular de manera in-
tegral les àrees sensorial, motriu i cognitiva de la 
persona i dotar de millors recursos per les seves ac-
tivitats de la vida quotidiana.
D’aquesta manera, aconseguim ajornar els proces-
sos que disminueixen les capacitats de la gent gran 
i en millorem la qualitat de vida.
Hi hauran diferents línies d’actuació que correspon-
dran a uns tallers concrets de curta o llarga durada, 
dirigits a tota la població major de 60 anys per 
professionals en l’àmbit.

- Dolor + Vida
- Activa’t
- Entrena
- Exercit@ la ment 
- Alimenta el teu benestar 
- En forma!

Per a més informació podeu consular la pàgina:
h t t p s : / / o b r a s o c i a l l a c a i x a . o r g / c a /
pobreza-acc ion-soc ia l/personas-mayores/
salud-y-bienestar/que-hacemos

Recordeu que continuen totes les tardes de jocs de taula, veure la Tv, llegir el diari i lectura a la sala d’esbarjo 
del Centre cívic El Pi Novell !!! 
Us esperem!!!

I....aquest 2018....Segueixen les ACTIVITATS 
GRATUÏTES +60 amb la Dinamitzadora de 
Gent Gran !!!

DIMARTS tarda

ACTIVITATS Gratuïtes: 
A càrrec de la Dinamitzadora Isabel.

16:00 a 17:00:
Consultes Internet, repàs general, etc

17:00 a 18:20: 
Nou curs Memòria i jocs de taula 
amb o sense ordinador.

DILLUNS matí 

09:30-10:30:
Gimnàstica +60! Del 5/2 al 4/6 
(Cost 20€/Subvencionat), a 
càrrec de la Mònica.

ACTIVITATS Gratuïtes: 
A càrrec de la Dinamitzadora 
Isabel.

10:30- 11:30: Grup A
Informàtica i Internet 

11:30 a 12:30: Grup B
Informàtica i Internet

12:30 a 13:30: 
Telèfons mòbils i tablets
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Commemoració del 
25N dia internacio-
nal contra la
violència de gènere
“ESTIMA’T”
25 de Novembre
Un any més el tres Ajuntaments es van involu-
crar en el projecte de les dones que aquest 
any començava fent una Caminada des de 
Llinars, passant per Sant Antoni fi ns a Sant 
Pere de V. En arribar se’ls va rebre amb les bos-
ses regal Estima’t i informació addicional donant 
així una mostra de suport a les dones davant les 
agressions masclistes i de com s’han de sentir elles 
mateixes tal i com les societat les vol veure, 
“estimades i respectades davant un tracte in-
just i injustifi cat”. Després de la caminada es 
va oferir xocolata i coca i un tancament de 
l’acta amb l’Actuació d’un Grup de dones 
amb  Arpa i dansa al local municipal La 
Fàbrica, tot l’esdeveniment va ser presentat 
per la Regidora Lola López amb un gran èxit 
de rebuda per part del públic assistent i una 
gran participació de persones del municipi i 
vingudes de les altres dues poblacions, Sant 
Antoni de V. i Llinars. 
Durant l’any 2017 les famílies de s’han Pere 
han estat derivades pel serveis de Benestar 
Social a la Associació Caritas que es qui re-
parteix els aliments que arriben al seu banc, 
a banda dels ajuts que es fan directament, 
mitjançant convenis de col·laboració amb 
Establiments de comestible. Aquest any hem 
derivat unes 40 famílies a Caritas.  
També es facilita roba per aquelles famílies 
que en tenen la necessitat.

Durant l’any 2017 les famílies de s’han Pere han 
estat derivades pel serveis de Benestar Social a la 
Associació Caritas que es qui reparteix els aliments 
que arriben al seu banc, a banda dels ajuts que es 
fan directament, mitjançant convenis de col·labora-
ció amb Establiments de comestible. Aquest any hem 
derivat unes 40 famílies a Caritas.  
També es facilita roba per aquelles famílies que en 
tenen la necessitat.

REIS 2018
La campanya de Reis d’aquest any a Sant Pere de 
Vilamajor ha arribat a 20 famílies del Municipi i a 
un total de 31 nens.
Entrega a càrrec de la Creu Roja.

el 
o-

re

volu-
uest
de
ant
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VILAMAGORE
HISTÒRIA

Per primera vegada des que es va estrenar la festa, 
ara fa vint-i-quatre anys, s’ha traslladat a la tardor. 
Enguany el Vilamagore Medieval s’ha celebrat el 
cap de setmana del 4 i 5 de novembre, del matí fi ns 
el vespre. Valorem molt positivament aquest canvi, 
ja que en aquestes dates no coincidim amb fi res de 
nivell i  tot i que faci una mica de fresqueta, i fred 
al vespre, afavoreix la presència de torxes, fogueres 
i productes calents a la taverna. Ha estat un verita-
ble èxit de públic i malgrat les prediccions, fi nalment 
només va ploure dissabte al vespre. No podem obli-
dar que el risc de pluja hi és sempre, també havia 
plogut alguns anys quan es feia a l’estiu.

Després de molts anys d’història la festa s’ha reinven-
tat una vegada més, aquesta edició sota la direcció 
artística de l’Isaac Morera i Socias. Hi han col·labo-
rat unes tres-cents persones del poble i de la rodalia, 
a més de voluntaris de Castelló d’Empúries amb qui 
s’ha arribat a un acord d’intercanvi per ambdues fes-
tes. S’ha volgut trencar motlles fent un pas endavant 
en aquesta tradició ja consolidada i cada dia més 
madura, marcant així el seu caràcter propi dins del 
ventall de fi res i festes medievals. I tot plegat, reivin-
dicant la història del poble que es remunta a més de 
mil anys d’antiguitat, segons el testimoni de la làpida 

funerària del prevere 
Orila de l’any 872 i 
el document de la re-
questa del 950.

El Vilamagore 2017 
ha sabut combinar 
l’herència rebuda pels 
vint-i-quatre anys que 
té la festa amb la in-
novació per continuar 
sorprenent al visitant. 
No hi han faltat les 
danses, les lluites de 
soldats, les actua-

cions de genets, 
la coral, els 
timbals, els ar-
quers, els grups 
de música... En 
defi nitiva, un 
festival que con-
tinua mantenint 
l’essència dels 
seus orígens, la 
força dels vo-
luntaris, i que 
treballa per arribar amb més embranzida que mai al 
seu vint-i-cinquè aniversari.

Tot un poble implicat

El suport incondicional de l’ajuntament i la força dels 
voluntaris han fet possible la continuïtat d’aquest fes-
tival, en què un poble que se sent orgullós de la seva 
història la dona a conèixer a través de l’espectacle, 
les visites guiades i les exposicions del Punt d’Infor-
mació La Mongia.

Aquest any s’ha ampliat el perímetre cap a espais 
que fi ns ara no havien estat utilitzats, com la zona 
d’aparcament, que tot i la previsió s’ha vist desbor-
dada. I s’ha capgirat la idea general de l’espectacle 
perquè el visitant en pugui gaudir amb els seus cinc 
sentits. Els que hi han acudit han pogut acostar-se 
als tres campaments que hi havia instal·lats dins del 
recinte –un de recreació històrica, un d’arquers i 
un altre de soldats– on s’han sentit traslladats en el 
temps i han pogut participar en els tallers que s’hi 
organitzaven. També ha augmentat l’oferta de para-
des d’artesans que han passat de la trentena a unes 
cinquanta. Mentre els visitants es passejaven entre 
tendals han pogut gaudir d’una dinamització con-
tínua amb dansaires, cercaviles musicals i percussió, 
i d’un ampli ventall d’actuacions de carrer (vilatans, 
lladregots, cinturó de castedat...) que els han man-
tingut entretinguts. Entre els espectacles innovadors 
d’aquest festival cal destacar el cau de bruixes, situat 
darrere de la muralla de l’església, que ha acumulat 
cues al llarg dels dos dies i la casa de meuques, 
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que també ha estat molt 
concorreguda.

Altra novetat ha estat la 
rememoració el matí del 
diumenge de la batalla 
al camp dels cavalls, 
amb la col·laboració 
inestimable com sempre 

de l’Eugassada Juanola. 

A més a més, els qui ho han volgut s’han pogut acos-
tar a alguna de les tavernes, on han pogut contem-
plar com rostien els porcs a la brasa, degustar un su-
culent menú medieval o beure un gotet de vi piment 
(la preuada beguda de l’època).

Tot ben amenitzat amb la música en viu de l’Os Pe-
drer, els Trakalets, l’actuació del Mag Dodó i la com-
panyia La Forca. I per tancar els actes, una clausura 
espectacular, la recuperació de la crema del castell, 
Els Diables de Sant Antoni de Vilamajor i focs arti-
fi cials.

Dos dies de festa

En aquesta edició els espectacles del dissabte i del 
diumenge no s’han repetit, de manera que el visitant 
que ha volgut gaudir-ne plenament hi ha hagut de 
acudir els dos dies. La gran varietat d’actuacions han 
guanyat més protagonisme que mai, a la vegada 
que han continuat girant al voltant de l’eix central 
que és l’adaptació teatral de la novel·la Confi dèn-
cies d’una reina de Teresa Sagrera, feta per la ma-
teixa autora i per en Jaume Baucis, actor de la com-
panyia La Cubana i director de l’obra.

Les escenes teatrals també han ampliat els espais 
de representació i un jove trobador ha guiat al pú-
blic pels diferents escenaris dels voltants de l’esglé-
sia. La representació s’ha repartit al llarg dels dos 
dies, dissabte s’ha pogut veure la primera meitat de 
l’obra i diumenge la segona i han anat adossades 
als moments més espectaculars de la festa (setge, 
torneig, batalla campal...). Com reconeix el mateix 
Isaac Morera, segurament aquest any ha sorprès a 
una part del públic perquè era una novetat respecte 

els anys anteriors, però s’ha fugir de la monotonia, 
reforçar la comunicació prèvia amb el visitant i edu-
car-lo en aquest sentit. Cal avesar al públic al fet 
que cada dia és únic i irrepetible, això motivarà que 
tots aquells que puguin facin el possible per venir els 
dos dies. 

Vint-i-cinquè aniversari

El Vilamagore 2018 serà un any de celebració, la 
festa complirà 25 anys, per això volem celebrar-ho 
com cal, consolidant aquest model nou estrenat en-
guany i millorant-lo en tot allò que sigui possible. Per 
aquest motiu ja hem començat a greixar la màquina 
perquè es posi en funcionament. Des d’aquí volem 
fer una crida a tots aquells que en altres edicions hi 
havíeu participat, o a aquells que encara no ho heu 
fet mai, a que us apunteu al Vilamagore 2018, que 
se celebrarà els dies 3 i 4 de novembre, de ben 
segur que no us en penedireu i gaudireu des del 
primer moment de tota la preparació d’aquest gran 
esdeveniment que és possible gràcies a l’esforç de 
tots els que hi participen.

Podeu enviar les vostres dades al correu electrònic 
infovilamajor@gmail.com dient en quina àrea us 
agradaria participar: vestuari, logística, taverna co-
municació, danses, coral, animació i teatre, espases 
o timbals.

US ESPEREM! AQUEST 2018 LA FAREM MOLT 
GROSSA! 

VISCA EL VILAMAGORE!
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Opinió dels grups municipals

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

Estem encarant el darrer any d’una 
legislatura que va començar amb 
una forta pujada a l’IBI però ha 
continuat plana, i de la qual ens 
costarà trobar-ne una descripció 
que no sigui la inacció i la manca 
de projectes. 

Lamentablement, ens estem acos-
tumant a Plens municipals desca-
feïnats, limitats a donar compte 
d’acords de Junta de Govern Local 
o decrets d’Alcaldia. Convocats pel 
matí, no fos cas que vingués massa 
gent.

I els problemes? Anar allargant 
l’espera, a veure si es resolen sols. 
Potser amb una mica de sort, les 
necessitats de transport públic des-
apareixeran sense haver de fer res.

Tot i que també hi ha bones notí-
cies. Sembla que properament co-
mençarem les obres de condiciona-
ment de l’accés directe del trànsit 
rodat a l’escola Torre Roja. Una 
obra necessària per descongestio-
nar els voltants, tan necessària, que 
estava al programa electoral que va 
defensar el nostre Grup Municipal, i 
no hi era ni mencionada al d’ERC. I 
ens n’alegrem que es faci, els usua-
ris ho agrairan molt.

No voldríem acabar sense tenir un 
record groc pels qui pateixen la 
repressió d’un Estat trampós, menti-
der i sense ànima. Aguantem ferms 
i seguim construint República. Una 
República per tots, oberta, pròspera 
i tolerant. 
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13 ANYS DE MERCAT AL SERVEI 
DEL POBLE

ISP promou, impulsa i posa en 
marxa el mercat al 2004. Molta 
gent no ho tenia gaire clar: ja s’ha 
provat, aquí això no funcionarà, la 
gent no vindrà, els paradistes no 
aguantaran... 
Va començar a la Av. Sant Elies 
amb una vintena de parades. Tocà-
vem de peus a terra i no ens van en-
vair deliris de grandesa (com si li va 
passar al següent govern de CiU, 
posant 100 parades a Faldes). 
Amb l’assessorament i la inestima-
ble col·laboració de C.A., veí del 
poble que es dedicava a això, vam 
entendre el mercat com un servei 
a les persones, en primer lloc del 
nucli. Apropar els productes frescos 
bàsics, per facilitar que la gent gran 
no hagi d’agafar el cotxe. Es con-
soliden al voltant de deu parades i 
es decideix canviar d’ubicació per 
donar vida al nostre “petit eix co-
mercial”(i això que aleshores ISP no 
gestionava promoció econòmica, 
és més no existia aquesta regido-
ria). Quan anem al mercat, aprofi-
tem per esmorzar, passar pel  forn 
o la farmàcia, anar a la Rectoria o 
la Mongia a una inauguració... o 
simplement fer el vermut.  
Des del 2003 que ISP arriba a 
la gestió pública, l’objectiu ha es-
tat sempre el mateix amb totes les 
àrees de la nostra competència: 
primer les persones. Això vol dir 
treballar polítiques molt socials. I 
decidir amb la col·laboració i el 
compromís d’entitats i particulars.  

El grup ERC Sant Pere de Vilamajor vo-
lem fer un resum-balanç del programa 
electoral segons els 4 eixos que vam 
presentar el 2015. Gràcies a la vos-
tra confi ança hem tirat endavant molts 
projectes per millorar St. Pere, aquí us 
deixem un breu resum: 
1r: un municipi per a un nou país: un 
dels objectius és el foment a la parti-
cipació social. Hem col·laborat en el 
procés d’independència obert per la 
Generalitat, en els pressupostos parti-
cipatius i en la “Tarda del Poble”. 
2n: un municipi cohesionat: creiem 
en l’escola pública com a eina per la 
igualtat d’oportunitats i estem col·labo-
rant activament amb l’AMPA de l’Es-
cola Torre Roja i amb l’INS Vilamajor, 
on s’ha aconseguit el transport escolar 
pels alumnes de Batxillerat. 
3r: un municipi emprenedor: ens hem 
adherit al Pla “Finestra Única Empresa-
rial” i s’han fet trobades entre empre-
ses i veïns aturats. S’han implementat 
uns horaris que ajuden a la concilia-
ció familiar dels treballadors de l’Ajun-
tament.
4t: un municipi sostenible del patrimo-
ni natural i cultural: Estem millorant el 
camí de Vallserena a Palautordera. Es 
fomenta la prevenció d’incendis fores-
tals i s’ha desenvolupat la vessant his-
tòrica del sector de La Rectoria-Eixam-
ple. 
Des d’ERC i les JERC seguirem treba-
llant per construir el Sant Pere que tots 
i totes volem pel nostre futur.
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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 governació, de 
turisme, d’esports i de barris.
Grup Municipal: ERC-AM
677 561 465
jgarcia@vilamajor.cat

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

Dolores López Ávalos
Segona tinent d’alcalde i 
regidora de cultura, benestar 
social, promoció econòmica, 
joventut. 
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, recursos humans i participació ciutadana.

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.

Raquel Salcedo veïna de Sant Pere de Vilamajor des del 2000, vin-
culada al món de l’educació, la imatge i la comunicació. Es presenta 
a les eleccions municipals de 2015 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”.

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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Pau Jané Jané
Regidor de l’oposició
Grup Municipal: PDeCAT
pau@alserveidesantpere.cat

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

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

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.

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 . Actual-
ment és el regidora de l´oposició.

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.

Candidatura del GISP Pendent d’acceptar el càrrec

Manuel Garcia Salvatierra
Grup Municipal: PDeCAT
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.

Miguel Pérez González
Regidor de l’oposició.
Grup Municipal: PSC

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. 




