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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  677 350 244
Taxi Fernández 652 796 773
Taxi Eugeny Lyapin 675 867 711
Taxi Rubén Bravo 610 653 635
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Benvolguts veïnes i veïns,

Ja hem passat l’estiu i tornem a la feina i a l’escola, tornem a les rutines 
quotidianes.

Des de l’Ajuntament comencem amb ganes i entusiasme una vegada 
més, ara ens venen uns mesos de feina. Acabem l’any i hem d’acabar 
tots aquells projectes que tenim engegats. 

El curs escolar comença amb les escoles renovades, adequant patis, 
aules i material. Podem obrir, després d’una llarga espera, el nou vial 
que dona accés directe des de la carretera a l’escola Torre Roja i Can 
Derrocada, tornem a adequar l’aparcament i l’accés a l’institut per tal de 
millorar la mobilitat amb l’ajuda d’un tècnic expert. L’Escola Bressol Pit 
Roig també s’ha adequat i seguirem millorant espais i l’edifici per millorar 
el rendiment de l’escola.

El dia 3 de setembre ha començat el nou servei de Transport urbà, 
adequant el que teníem a la necessitat dels veïns i veïnes dels barris de 
Sant Pere. Aquest nou servei de transport millora la freqüència constant 
d’autobusos des de Llinars a Sant Pere, accés al transport públic a més 
usuaris en tots els horaris  i també apropa les urbanitzacions, mitjançant 
el Transport a Demanda, als punts de parada de l’autobús Sagalés a 
Sant Antoni i Sant Pere, segons convingui a l’usuari. Aquest nou sistema, 
no l’hem inventat nosaltres, funciona des de fa temps a diferents munici-
pis amb problemes similars de mobilitat a nosaltres. Des de d’ara fins al 
desembre estem en període de proves, és per això que us demanem que 
utilitzeu aquest nou sistema de transport urbà i ens expliqueu les vostres 
experiències, amb les avantatges i desavantatges que us trobeu. Tots els 
canvis són difícils però estem segurs que el sistema funcionarà. 

Tenim a sobre tota la preparació cultural d’aquests darrers mesos de 
l’any: Diada de Catalunya, Inauguració del Passeig Fluvial (projecte 
guanyador del Pressupostos Participatius 2017), actes de celebració del 
referèndum de l’1 d’Octubre, Vilamagore Medieval, Tast de Bolets i pro-
gramació de Nadal.

També esperem veure abans de l’estiu vinent el nou CAP de Sant Pere. 
Un CAP renovat i amb l’espai suficient per poder fer més activitats en 
l’àmbit de la salut a les persones (xerrades, cursos, prevenció, ...). El 
nou CAP estarà ubicat en l’antiga oficina bancària de Caixa Laietana.

Com veieu tenim feina i estem encantats de fer-la i d’estar al servei dels 
veïns i veïnes de Sant Pere. L’Equip de Govern estem a la vostra dispo-
sició des de tots els canals de comunicació possibles. Ens agrada la 
nostra feina i estimem el nostre poble, Sant Pere de Vilamajor.

Pamela Isús Saurí
Alcaldessa
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Alcaldia
Pamela Isús Sauri

Pamela Isús i Joan 
Garcia participen en 
l’Assemblea General 
de l’Associació de 
Veïns de Can Ram

L’alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor, la Pamela 
Isús, i el tinent d’alcalde i regidor de barris Joan 
Garcia van assistir el passat dissabte 24 de febrer 
de 2018 a l’Assemblea General de l’Associació de 
Veïns de Can Ram que es va celebrar al local social.
Durant l’Assemblea es va sotmetre a la valoració 
dels socis l’actuació anual de l’entitat així com llegir 
i aprovar les actes de les reunions anteriors. Aprofi -
tant l’assistència dels membres del consistori, tant la 
Pamela Isús com en Joan Garcia van poder posar al 

dia als socis dels temes municipals que més afecten 
al barri de Can Ram i també de forma general a tot 
el municipi. També es van resoldre dubtes i respon-
dre preguntes sobre millores al local social, segure-
tat ciutadana, ocupacions d’habitatges i millores en 
la via pública.
Des del Govern Municipal, volem agrair a l’entitat la 
seva invitació a l’acte que ens ha permès, una vega-
da més, donar informació municipal de primera mà 
als veïns i veïnes de Sant Pere de Vilamajor.

En la 6a tarda del poble celebrada el passat 10 de 
novembre de 2017 al local social de Les Faldes, 
els veïns varen posar en coneixement del Govern de 
Sant Pere de Vilamajor, les deficiències que impedien 
el bon funcionament de les instal·lacions del parc i 
zona d’esbarjo que hi ha al davant del local social.
Per poder substituir aquelles peces del mobiliari que 
ja estaven malmeses, s’ha fet una intervenció can-
viant els bancs existents per uns de nous amb més 
alçada, s’han renovat la sorra de les pistes de pe-
tanca i del sorral infantil, les bases protectores de les 
pistes també han estat renovades i canviades, s’ha 
pintat l’exterior de la zona seguint el color dels locals 
municipals.
Esperem que tots aquests canvis serveixin per millorar 
la visió de les instal·lacions, així com tenir cura del 
manteniment de tot allò que es comunitari i veïnal i 
en definitiva, del que tots podem fer servir i gaudir.

L’Ajuntament fa millores en les instal·lacions 
del parc i la zona d’esbarjo del local social 
de Les Faldes del Montseny
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L’ajuntament ja pot 
emetre certifi cats
digitals

L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor forma part 
de la xarxa d’entitats de registre de l’idCAT, un certi-
fi cat reconegut d’identifi cació i signatura electrònica 
emès pel Consorci Administració Oberta de Cata-
lunya – Consorci AOC que assegura la integritat 
i confi dencialitat de les transaccions electròniques 
garantint la identitat dels ciutadans i ciutadanes.
El certifi cat digital és un document electrònic identifi -
catiu, signat per un prestador de serveis de certifi ca-
ció, que garanteix a les terceres persones que el re-
ben o l’utilitzen una sèrie de manifestacions que s’hi 

contenen, com, per exemple, la identitat del titular 
del certifi cat, les seves autoritzacions (en forma de 
rols o permisos), la seva capacitat per realitzar un 
determinat acte, per representar una altra persona 
física o jurídica, etc.
Mitjançant la identifi cació digital, idCAT, el ciutadà 
pot realitzar tràmits amb l’Administració Pública des 
del seu ordenador i de manera segura.
El certifi cat digital té una vigència de 4 anys.
Què ha d’aportar el 
ciutadà?
El ciutadà ha d’acudir 
presencialment a l’Ajun-
tament i aportar:

-  Document identifi catiu 
original i vigent

-  Fotocòpia del docu-
ment identifi catiu

El món local organitza 
un acte pels drets
civils, la llibertat i la 
democràcia

L’alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor va assistir 
dilluns 26 de març de 2018 a la reunió de les exe-
cutives de l’ACM i l’AMI s’ha reunit aquest dilluns 
a la tarda per consensuar mesures i accions des 
del món local per fer front a la repressió de l’estat 
espanyol i als empresonaments de diputats catalans, 
escollits a les urnes.
El mig centenar d’alcaldes i alcaldesses reunits han 
acordat realitzar accions a nivell intern i també ex-
tern per testimoniar  el que realment va passar el 
passat 1 d’octubre. Les interlocutòries amb les quals 
s’ha decretat presó preventiva a consellers i diputats 
i es vol empresonar a polítics exiliats es basen en 
mentides.
En aquest sentit, es revisaran els 
atestats que són la base de l’auto 
que processa els polítics catalans 
per “treure a la llum les mentides 
que els han portat a la presó 
perquè nosaltres hi érem i volem 
explicar la veritat”, en paraules 
del president de l’ACM, David 
Saldoni. Les accions jurídiques 
es coordinaran amb les defenses 
dels polítics presos i exiliats.
Així, segons el president de 
l’AMI, Josep Maria Cervera, es 
posarà en marxa el Pla Actuem 
perquè els alcaldes i alcaldesses 
dels municipis catalans “protago-
nitzin accions d’ampli abast a curt 
i mig termini” per explicar què va 
passar l’1 d’octubre i el 21 de 

desembre, quan les urnes van ser les protagonistes.
En la reunió de les executives s’ha deixat clar que 
cal prioritzar la defensa dels drets civils, emparats 
en la llibertat i la democràcia. Així, també s’estructu-
rarà un gran acte municipal. “Convocarem a tots els 
alcaldes i alcaldesses de Catalunya i farem extensi-
va la invitació als alcaldes i alcaldesses d’Espanya 
i de la resta d’Europa per explicar-los el què va pas-
sar”, destaca David Saldoni.
A nivell internacional també es vol reivindicar el pa-
per dels alcaldes, homologable amb d’altres països. 
Així, es crearan quatre grups de treball centrats en 
els quatre països on s’ha dictat una euro ordre de 
detenció cap als consellers i president exiliats. L’ob-
jectiu és anar a explicar la realitat catalana.
En els propers dies es concretaran més accions per 
ampliar la base de persones que defensen els drets 
civils, amb mobilitzacions cíviques permanents, uni-
tat amb les entitats socials i xarxa amb ciutats euro-
pees. Finalment també s’ha reclamat que es formi 
govern el més aviat possible.
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El passat divendres 23 
de març es va celebrar 
la 7a Tarda de Poble 
al local social de Can 
Ram
El passat divendres 23 de març, es va celebrar la 
7a Tarda del Poble, una sessió informativa on el 
Govern Municipal exposa els projectes més im-
portants que està desenvolupant l’Ajuntament i els 
veïns poden fer preguntes i suggeriments.
Les tardes de poble són itinerants i se celebren en 
els diferents barris del municipi i aquesta es va ce-
lebrar al local social de Can Ram.
Els veïns es van interessar en temes com els roba-
toris, del local social de Can Ram, l’estat d’alguna 
vorera, estat de manteniment d’algun carrer, l’estat 
del projecte de les obres de l’accés a l’escola Torre 
Roja i de l’asfaltat del camí de can Peu Alt, així com 
també diversos temes del barri de Can Ram.

El 27 de març de 2018 
es va celebrar un acte 
d’alcaldes a
Granollers en
defensa de la
democràcia i contra la
repressió
Dimarts 27 de març de 2018 a les 18h a la Por-
xada de Granollers es va celebrar un acte de les 
alcaldesses i alcaldes del Vallès Oriental en defensa 
de la democràcia i contra la repressió.
Hi va haver una lectura de la “Declaració dels alcal-
des i alcaldesses del Vallès Oriental per una respos-
ta unitària en defensa dels principis democràtics i 
dels drets civils i polítics”. 
Sant Pere de Vilamajor, a 
través de l’alcaldessa Pa-
mela Isús, també hi va ser 
present. 

Ja es poden 
consultar al 
web municipal 
els vídeos de 
les sessions del 
Ple de l’Ajunta-
ment 
Ja es poden consultar els vídeos de 
la sessions del Ple Municipal de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vila-
major. Només cal entrar a la pàgi-
na web municipal www.vilamajor.
cat i entrar a la pestanya “Ajunta-
ment” i entrar a la secció “Plens 
Municipals”. 

Iniciades les obres del
passeig fl uvial de la riera de 
Vilamajor

Ja s’han iniciat les obres d’arranjament del camí fl uvial que segueix 
el tram de la riera entre Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor. Les 
obres consisteixen en arranjar el ferm del camí, senyalitzar-lo, 
col·locar-hi alguns elements de mobiliari urbà i millorar els accessos 
com la construcció de rampes o escales noves.
Aquest projecte va resultar guanyador en els pressupostos participa-
tius del 2017 i ara ja està a punt de ser una realitat.
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El projecte de recuperació del camí de cal Follor 
és el més votat en els pressupostos participa-
tius 2018
Acabada la Festa Major, es van fet públics els resultats dels pressupostos participatius on els veïns de Sant 
Pere de Vilamajor van voler votar electrònicament des 25 al 30 de juny.
La participació ha estat de 98 vots (2’73% del cens) repartits de la següent forma:

oo  56 vots per la “Recuperació del camí per cal Follor”

oo  38 vots per la “Vorera d’entrada al nucli de Faldes”

oo  4 vots per l’“Espai
autogestionat”

D’aquesta manera, el projecte de recuperar el camí que uneix el centre històric des dels Quatre Camins fi ns 
al barri de Les Faldes del Montseny conegut com el “camí de cal Follor” ha estat la proposta escollida per 
destinar-hi la partida pressupostària dotada amb 40.000 euros dels pressupostos municipals de 2018.
Enhorabona a tots els participants.

La parròquia inaugu-
ra la restauració de la 
imatge de Sant Pere 
durant la missa de 
Festa Major
El 29 de juny de 2018, a les dotze del migdia, es 
va ofi ciar la tradicional missa solemne a l’església de 
Sant Pere en honor al patró del municipi.
En representació del consistori, hi van assistir l’alcal-
dessa Pamela Isús i els regidors Dolores López, Ra-
quel Salcedo i Joan Bruguera. A més de celebrar la 
diada de Sant Pere i la festa major, enguany es va 
presentar la restauració de la fi gura de Sant Pere que 
presideix el temple parroquial.
La fi gura de Sant Pere, feta en fusta i guix, data de 
principis dels anys quaranta del segle XX de quan es 
va restaurar l’església després de la crema de la Gue-
rra Civil espanyola del 1936-39. Al llarg del temps, 
la fi gura havia patit algun cop i l’atac dels corcs.
Per donar major dignitat a la imatge del patró del 

municipi, la parròquia va iniciar els treballs de res-
tauració que van anar a càrrec de la restauradora i 
veïna de les Pungoles, Beatriz Colmenares.
La restauració ha consistit en l’eliminació total dels 
corcs, neteja de la 
fi gura per retornar al 
seu color original, res-
tauració dels detalls 
daurats, reposició de 
petits fragments tren-
cats, etc. Finalment, la 
fi gura de Sant Pere ha 
quedat amb la imatge 
que tenia quan es va 
inaugurar per primera 
vegada ara fa gaire-
bé 80 anys.
El retorn de la imatge 
de Sant Pere, iniciati-
va del rector de la pa-
rròquia Mn. Joan Fe-
rrero, va ser una bona 
forma per iniciar la 
nostra festa major.
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Proposta de recupera-
ció del camí des de la 
Força a les Faldes del 
Montseny, per Cal Follor
En la elaboració del pressupost municipal de l’exerci-
ci de 2018, l’Ajuntament va incloure una partida de 
40.000,00 €, per tal que les persones empadrona-
des a Sant Pere de Vilamajor tinguessin la possibilitat 
de participar i decidir en el seu destí, tant pel que fa 
en la presentació de propostes d’inversió, i/o per ele-
gir, de les propostes presentades, la que consideressin 
més benefi ciosa per l’interès general del municipi.
Enguany la proposta més votada ha estat la Proposta 
de recuperació del camí des de La Força a Les Faldes 
del Montseny, per Cal Follor.
Des de sempre, la connexió viària dels barris perifèrics 
amb el centre històric ha estat difícil i molt precària. 
Gairebé tots els accessos a aquests barris pengent de 
la carretera BP-5107. 
El POUM de 2012 descriu les carreteres BP-5107 i 
BP-5109 com a principals vies de connexió, sense 
obviar “…les connexions transversals de camins veï-
nals existents, que s’haurien d’acomodar com elements 
complementaris de comunicació en condicions d’ade-
quat confort per a vehicles, vianants i bicicletes.”
Aquesta proposta vindria a avançar en la solució de 
la comunicació viària transversal entre els barris, per 
facilitar l’accés de la població als serveis i també per 
a la prevenció i extinció d’incendis. Una demanda his-
tòrica i creixent dels veïns.
Per als barris de l’est, en la legislatura 2003-2007, 
es va negociar i obrir el traçat actual del camí de 
Can Tona, que es va poder pavimentar, amb asfalt, 
en la legislatura següent. Aquest any, hem pogut pavi-

mentar, amb asfalt, el camí de Can Peu Alt.
Tornant a la proposta, la longitud total del camí, 
des d’El Padró a Les Faldes del Montseny, és d’uns  
2.340,00 ml. Des d’El Padró als Quatre Camins, 
uns 415,00 ml. Entre Els Quatre Camins i el Camí 
de Brugueres, uns 735,00 ml. I entre el Camí de 
Brugueres i el C/ de les Orenetes, uns 1.190,00 ml.
La proposta vol promoure les següents actuacions:
Les obres s’iniciaran en el tram Quatre Camins-Camí 
de Brugueres, amb el desbrossament dels marges la-
terals, la tala dels arbres i l’arrencada de les soques 
que siguin necessàries.
Es perfi larà el traçat del camí, amb una amplada 
d’uns 4 metres, amb la construcció de pendents, cu-
netes i de les trenques que siguin necessàries seguit 
de l’aportació, estesa i compactació de tot-ú.
A l’entrada del límit de la fi nca de Cal Follor es 
construirà un desguàs per a aigües pluvials amb un 
pericó de formigó i un tub de PE de ø 400 mm., de 
10 ml. de llarg, protegit amb formigó.
Per travessar el Torrent de Can Gol, es construirà 
una passera formada per dos tubs de PE de ø 1000 
mm. i 6 ml. de longitud cadascun, col·locats dins 
una caixa de formigó armat. Al damunt, es cons-
truirà un gual de formigó armat, de 4 m. d’ampla 
per 23 m. de llarg. (Veure croquis).
Finalment, es repararan els altres dos trams del 
camí, des d’El Padró als Quatre Camins i des del 
Camí de Brugueres a Les Faldes del Montseny, per-
fi lant la base i amb la construcció de pendents, cu-
netes i de les trenques que siguin necessàries seguit 
de l’aportació, estesa i compactació de tot-ú, que 
podran proposar i aportar les empreses licitants, 
com a millora.
La proposta preveu invertir la totalitat dels 
40.000,00 € de la partida pressupostària.
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Inaugurada la remode-
lació de l’aparcament i 
el nou accés a l’escola 
Torre Roja
El passat 15 de juny es va inaugurar la remodelació 
de l’aparcament i el nou vial  a l’escola Torre Roja 
amb la presència de l’alcaldessa de Sant Pere de 
Vilamajor, Pamela Isús; el regidor de Territori, Joan 
Bruguera; el diputat de territori de la Diputació de 
Barcelona, Jordi Fàbregas, i el diputat d’ensenya-
ment, Rafael Homet, diverses autoritats municipals i 
el cos directiu i docent de l’escola Torre Roja.
Durant l’acte es va destacar la millora que suposa 
aquesta obra pel funcionament ordinari del centre 
així com en la millora en la seguretat viària de tota 
la zona de Can Derrocada.

Fins ara, l’accés a l’escola CEIP Torre Roja es realit-
zava, tant el transport privat en vehicle, com el trans-
port públic amb autocars, per l’únic accés existent, 
entrant pel C/ de Gregal fi ns el C/ de Sant Marçal 
i el camí de Sant Lleïr.
Degut al volum d’alumnes escolaritzats al CEIP Torre 
Roja, per una banda, i la seva situació, respecte a 
la xarxa viària del municipi, en “un cul de sac”, per 
l’altra, s’ha generat problemes de mobilitat creixent i 
fi ns i tot un cert risc per la coincidència en moments 
determinats d’un elevat trànsit i l’augment puntual 
de vianants durant l’entrada i sortida d’alumnes del 
centre.
Aquesta situació demanava una actuació com la 
construcció d’aquest nou vial d’accés des de la ca-
rretera BP-5109, totalment independent dels carrers 
que s’utilitzen actualment. D’aquesta manera acon-
seguirem alliberar la càrrega circulatòria, sobretot 
d’entrada i sortida pel mateix C/ de Sant Marçal. 
Permetrà una menor densitat i coincidència en el 
mateix punt de vehicles i vianants, i ajudarà a crear 
un fl uxe de vehicles més ordenat a l’entorn de l’es-
cola Torre Roja.
Per tant, aquest nou vial, d’un sòl sentit de circula-
ció, des de la carretera BP-5109, facilitarà l’accés 
a l’escola per la seva banda sud, fi ns a l’esplanada 
d’aparcament, pavimentat i senyalitzat.
El nou vial té un únic carril de 3,50 mts. hàbils, amb 
una cuneta de formigó de 0,50 mts., més una zona 
marcada amb pilones que marca el recorregut dels 
vianants, de 1,50 mts.
El projecte ha estat redactat per Joan Magriñá Ca-
ñellas, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques.
Les obres, després de la licitació, s’han adjudicat 
a l’empresa Obres Ortuño, S.L., per l’import de 
216.953,00 euros, IVA inclòs.
Pel seu fi nançament comptem amb un ajut de la Di-
putació de Barcelona, per import de 200.000,00 
euros en el marc de les meses de concertació 2016-
2019 de suport a les inversions en el territori del Pla 
Xarxa de Governs Locals.
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Promoció, turisme,
barris, esports i joventut

Joan Garcia

La bona actuació de 
la Guàrdia i la Briga-
da municipal durant 
la nevada del passat 

mes de febrer 
va permetre 
poder norma-
litzar els ser-
veis i trànsit 
afectats 
Davant de forta nevada que es 
va produir el passat mes de fe-
brer, l’Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor es va mobilitzar dia 
i nit realitzant tasques per poder 
normalitzar els serveis i trànsit als 
diferents barris urbans així com la 
zona rural dels Refugis del Mont-
seny, camins principals, etc.

La màquina llevaneus van treure la neu de les ca-
rreteres i la brigada municipal va escampat més 
de 14 tones de sal pels mes de vuitanta quilò-
metres de carrers del municipi, per tal d’evitar 
clapes de gel. La forta nevada també va obligar 
a suspendre el transport escolar el 28 de febrer.
Aquesta ocasió va ser una altre exemple de la 
gran utilitat que té el nou servei d’informació de 
whatsapp de l’Ajuntament on els ciutadans re-
bien alertes d’última hora. Per seguir-lo només cal 
guardar el número 618518410 a l’agenda del 
mòbil i enviar-li un whatsapp amb la paraula ALTA 
i rebreu les darreres novetats. Aquest servei és 
unidireccional (rebreu informació), però cap altre 
usuari sabrà que hi esteu donats d’alta. 

L’alcaldessa Pamela
Isús i el regidor de 
governació Joan 
Garcia van assistir a 
la reunió de segure-
tat de les Faldes del 
Montseny 
Veïns de Cànoves i Samalús i de Sant Pere de 
Vilamajor del barri de Faldes, van acordar orga-
nitzar-se per augmentar la vigilància de la zona i 
poder coordinar-se millor amb els mossos d’esqua-
dra i les guàrdies municipals d’ambdós municipis, 
davant de possibles nous casos de robatoris.
Els ajuntaments dels dos municipis van estar tam-
bé presents en la reunió que es va celebrar al 
local social de Les Faldes del Montseny el passat 
10 de març. L’alcaldessa Isús i el regidor Garcia 
van informar de les actuacions que s’estan rea-
litzant des de fa mesos en la zona així com les 
reunions regulars de coordinació amb els mossos 
d’esquadra i van respondre a les preguntes que 

van sorgir.
Lamentem que a hores d’ara els Mossos d’Esqua-
dra encara no han pogut detenir els lladres però 
cal remarcar que al llarg d’aquest 2018, el nom-
bre de robatoris a la zona ha disminuït significa-
tivament. Malgrat tot, cal mantenir la vigilància. 
Des de l’Ajuntament es demana la participació 
ciutadana per tal que davant de qualsevol situa-
ció sospitosa es posin en contacte amb els Mos-
sos d’Esquadra al 112 o amb la Guàrdia Munici-
pal al 605 91 34 34.



11La Clau
de Vilamajor

Des de la regidoria de barris i amb l’objectiu del 
govern de vetllar per la salut dels ciutadans en ca-
sos d’emergència, s’han instal·lat desfibril·ladors 
automàtics als locals socials de can Ram, Can 
Vila i Les Faldes del Montseny per poder fer front 
a aturades cardíaques de forma imminent i hem 
dotat de dos desfibril·ladors mòbils els dos vehi-
cles de la Guàrdia Municipal.
Aquests equips, s’afegeixen al que ja es va ins-
tal·lar l’any passat al local municipal La Fàbrica. 
Per utilitzar aquests instruments no fa falta tenir 
cap títol ja que el procés de funcionament està 
molt ben explicat a les instruccions, de totes ma-
neres, personal de l’ajuntament i membres de les 
diferents Associacions de Can Vila, Can Ram i 
de Les Faldes que estan als locals Municipals han 
rebut cursos de formació.

Els locals socials de Sant Pere de Vilamajor 
ja compten amb desfi bril·ladors automàtics 
per a casos d’emergència

Coincidint amb les vacances escolars, s’han de-
tectat un augment dels actes incívics contra el mo-
biliari urbà del municipi, en tots els barris i espais 
públics. El més destacat ha estat el que va partir 
el Parc del Gomà. Es varen trencar completament 
el tobogan, varen arrencar els pals de fusta que 
aguanta els gronxadors deixant-los inservibles.
El Pressupost per arreglar aquestes des-
trosses puja més de 10.000€, i es preveu 
reposar-lo passat l’estiu. 
Informem a les famílies que en cas de 
sancionar a un menor en resulten res-
ponsables subsidiaris. Aquestes san-
cions poden arribar a 1.500€.
Demanem col·laboració a tots els ciutadans de 
Sant Pere de Vilamajor que si veuen actuacions 
sospitoses avisin a la Guàrdia Municipal. Grà-
cies a la col·laboració ciutadana, recentment, els 
Mossos d’Esquadra han pogut identificar dos me-
nors fent malbé un propietat privada. Entre tots, 
podem fer un municipi més segur i cívic. 

S’incrementen els actes incívics aquest estiu
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PROGRAMA D’INFRAESTRUCTURES TE-
RRITORIALS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS

•  Programa del pla municipal de Prevenció 
d’Incendis forestals (PPI)

•  Programa d’informació i Vigilància contra 
Incendis forestals (PVI)

La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor i l’Agrupació de Defensa Fore-
tal Sant Pere de Vilamajor-Cardedeu-Sant Antoni 
de Vilamajor han signat un conveni per al des-
envolupament dels programes territotials del pla 
de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals.

Els incendis forestals són una clara i present rea-
litat del territori del municipis, que poden causar 
greus danys a persones, béns i espais naturals 
d’aquest.

El Pla d’infraestructures territorials de prevenció 
d’incendis forestals (PPI) és un instrument de pla-
nificació i gestió definit a la Llei forestal de Cata-
lunya de 1988, que té com a objectiu la creació 
d’una xarxa d’infraestructures de camins i punts 
d’aigua per tal de reduir el risc d’inici i propaga-

ció dels incendis forestals i facilitar-ne l’extinció.

El PPI defineix, fonamentalment, la xarxa viària 
bàsica municipal per a la prevenció i extinció i 
la xarxa de punts d’aigua per abastir els equips 
d’extinció.

El Pla també recull informació sobre els models 
de combustible, els equipaments i infraestructures 
més vulnerables i els elements del territori que po-
den provocar un incendi.

Finalment, el Pla determina les accions que s’han 
de realitzar per fer operatives les xarxes viàries i 
de punts d’aigua i per reduir la vulnerabilitat i el 
perill; en defineix el cost i n’estableix un calendari 
d’execució.

El PPI el redacten conjuntament l’Ajuntament, l’ADF 
i la Diputació de Barcelona. Les ADF col·laboren 
amb l’ajuntament en l’execució del PPI.

Els PPI es vàren començar a redactar l’any 1987 
i es revisen cada quatre anys. 

El present conveni estendrà la seva vigència des 
de l’1 de gener fins el 31 de desembre de l’any 
2018, i podrà ser prorrogable per a l’any 2019.

La distribució del pressupost per al programa 
anual de 2018 és la següent:

Què fem en cas d’incendi forestal? Com funciona l’ADF? Què 
fem en la prevenció dels incendis? Com són les vies d’evacua-
ció? El passat 14 de juliol es va celebrar una sessió informativa 
per conèixer el Pla d’Actuació Municipal (PAM) en cas d’incendis 
forestals. Hi van intervenir Pamela Isús (alcaldessa de Sant Pere 
de Vilamajor), Joan Garcia (regidor de Governació), Joan Bru-
guera (regidor de Territori), Miguel Ángel Villamuera (tècnic de la 
Diputació elaborador del Pla), la Guàrdia Municipal i Juan José 
Espades (sergent dels Bombers en l’incendi de Can Vila el 2017).

Què fem en cas d’incendi forestal?
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Aportació de la Diputació de Barcelona: 
12.691,91€

Aportació de l’Ajuntament de Sant Pere de Vila-
major: 668,00€

Les actuacions previstes per enguany al nostre mu-
nicipi són les següents:

•  Repàs i neteja de les vores del camí que va 
des d’El Cementiri fins a la carena del Turó 
dels Palestrins.

•  Repàs i neteja de les vores del camí que va 
des de La Carena dels Castanyers per les 
Canals de la Feixassa.

El Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis 
Forestals (PVI) és un dispositiu actiu durant els 
mesos d’estiu a la província de Barcelona que 
porta a terme un conjunt d’accions informatives, 
dissuasives i d’anticipació, adreçades a evitar 
l’inici dels incendis forestals.

Els seus objectius són:

•  Evitar l’inici dels incendis forestals a través 
de la dissuasió i la informació a la pobla-
ció.

•  Establir les eines i estratègies necessàries 
per a l’anticipació a l’inici i propagació 
d’un incendi forestal.

•  Detectar els incendis forestals el més ràpi-
dament possible.

•  Col·laborar amb els dispositius de preven-
ció i extinció d’altres institucions.

El PVI s’organitza en tres sectors de prevenció 
amb unitats d’informació i vigilància mòbil distri-

buides pel territori i punts de guaita als espais 
naturals protegits.

Els informadors de les unitats d’informació i vigi-
lància tenen les següents funcions:

•  Informen a la població sobre les mesures 
de prevenció d’incendis.

•  Dissuadeixen als usuaris del bosc de come-
tre infraccions que puguin ser causa d’inici 
del foc.

•  Detecten columnes de fum.

•  Per altra banda, els guaites porten a terme 
aquestes funcions:

•  Detecten, caracteritzen i comuniquen les 
columnes de fum.

•  Confirmen o descarten els avisos d’incendis.

Les unitats i punts de guaita es coordinen des d’un 
centre de control amb un/a operador/a de co-
municacions i un/a auxiliar coordinats per un/a 
enginyer/a del sector.

Els operadors estan permanentment en contacte 
amb els/les guaites i les diferents unitats mòbils 
d’informació i vigilància per tal de rebre o solu-
cionar les incidències que puguin esdevenir.

L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF), L’Ajunta-
ment i la Diputació de Barcelona treballen conjun-
tament per la seva planificació i gestió.

Per altra banda, el PVI també es coordina amb 
els programes d’altres institucions, com els serveis 
d’extinció d’incendis i serveis forestals de la Ge-
neralitat de Catalunya.
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El tinent d’alcalde, 
Joan Garcia, visita 
l’àrea de Governació 
de Vallromanes,
reconeguda per
l’efi ciència de la 
Guàrdia Municipal 

El passat dijous dia 19 d’abril, el primer tinent 
d’alcalde i regidor de governació, Joan Garcia, 
va fer una visita a l’Ajuntament de Vallromanes per 
poder parlar amb el regidor de governació i el 
cap de la Guàrdia Municipal, cos de referència a 
la comarca pel seu bon funcionament.
Seguint amb l’afany de continuar millorant els 
serveis que es presten als veïns de Sant Pere de 
Vilamajor, el Govern municipal no dubta en visitar 
altres municipis per conèixer noves formes de fun-
cionament que ens permetin augmentar l’eficièn-
cia i seguir millorant.
Joan Garcia ha fet una valoració molt positiva de 
la visita i assegura que ajudarà a trobar noves 
eines per aplicar a Sant Pere de Vilamajor. Així 
mateix, ha volgut agrair expressament l’atenció 
rebuda i felicitar expressament a l’alcalde David 
Ricard pel bon equip que disposa l’Ajuntament de 
Vallromanes.
Paral·lelament, el Plenari Municipal va aprovar 
inicialment el nou Reglament de la Guàrdia muni-
cipal que regula els protocols d’actuació del cos, 
de cara a millorar encara més el servei que s’ofe-
reix al ciutadà.
  

Si tens un gos, sigues 
responsable, posa-li 
el xip 
Darrerament s’han incre-
mentat el nombre de gos-
sos que s’escapen i van 
sols pels camins i carrers. 
Quan la guàrdia municipal 
els troba, moltes vegades 
amb l’ajuda ciutadana, es 
fa lectura del xip i es re-
torna als seus propietaris. 
Malauradament, es troben 
molts gossos que no estan 
ni xipats ni censats i no es 
poden tornar a casa. Els 
costos de recollida i manteniment dels animals a 
les gosseres que paga l’Ajuntament va ascendir a 
10.525’30 euros el 2017.
Entre tots hem de ser més responsables i recordar 
que els animals han d’estar xipats i censats i han 
d’anar sempre acompanyats d’algú quan són a la 

via pública. No 
poden anar sense 
vigilància perquè 
es poden produir 
baralles, atro-
pellaments i cal 
que es recullin les 
deposicions dels 
gossos.
Entre tots, hem 
d’erradicar la 
mala pràctica de 
l ’abandonament 
conscient dels 
animals, que en 

alguns casos ha estat d’una crueltat extrema al 
deixar-los abandonats lligats a un arbre sense ali-
ment ni aigua, deixant-lo a la seva sort. En cas 
que veieu un animal sol o abandonat, aviseu a la 
Guàrdia Municipal al 605 913 434.
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Romànic, llegendes 
del Montseny i 25 
anys de Vilamagore 
al centre d’informa-
ció La Mongia 
El Centre d’Informació de la Mongia us ofereix du-
rant tot l’any diverses exposicions temporals sobre 
el patrimoni cultural, arquitectònic, natural i festiu 
del nostre entorn. Durant l’estiu (juliol i agost) hem 
pogut descobrir el romànic del Montseny a través 
de fotografies de Mariano Pagès.
I ara, durant els mesos de setembre 
i octubre, podrem reviure antigues 
llegendes de la nostra contrada. 
Una exposició produïda per l’Ho-
norable Lluís Puig amb fotografies 
d’Enric Planas. 
I els mesos de novembre i desembre 
de 2018, podrem recordar els vint-
i-cinc anys de la festa que ha mobi-
litzat més voluntaris a la comarca: 
el Vilamagore Medieval.
Torbareu el centre d’informació de 
la Mongia al carrer de l’Església, 
núm. 3, just davant del campanar. 
Obre les seves portes cada dissabte 
i diumenge, de 10 a 14h. L’entrada 
és gratuïta. 

El 28 d’octubre es
correrà la VI Trail
FemSuí 
El VI Trail FemSui esta organitzat des del CEC 
Vilamajor amb la intenció d’unir els següents con-
ceptes:

.-  Gaudir d’un dia d’esport, salut i natura.

.-  Donar a conèixer un cim emblemàtic de la 
nostra comarca i del massís del Montseny.

.-  Posar el nom dels nostres pobles en comú: 
Vilamajor

El recorregut circular de la TFS portarà per camins 
i corriols fins arribar al cim de El Suí (1.318m.) 

dins del Parc Natural del Montseny, passant per 
llocs característics de la zona com el Turó de Sa-
mon (1.267m) i l’ermita de Sant Elies (988 m), 
per acabar al parc de Can Sauleda (255 m) 
de Sant Antoni de Vilamajor. Havent trepitjat els 
termes municipals de Sant Antoni de Vilamajor, 
Sant Pere de Vilamajor, Cànoves, Tagamanent i 
El Montseny.
Per a més informació podeu consultar el web: 
www.femsui.cat

Per seguretat,
mantinguem les
parcel·les netes 
Cada any, l’Ajuntament de Sant Pere de Vilama-
jor realitza una campanya de comprovacions per 
assegurar-se que els propietaris mantenen les par-
cel·les netes de brossa i vegetació. Fins el 31 de 
juliol, l’Ajuntament ja ha obert expedient a 112 
veïns que no havien netejat les seves parcel·les. 
Cal que entre tots, prenguem consciència que 
per millorar les condicions de salubritat i reduir 
el perill d’incendi. Moltes gràcies per la vostra 
col·laboració.
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El 7 d’octubre
tornem a pedalar 
amb la 3a Força 
Xtrem 
La Força Xtrem és un esdeveniment dirigits a tots 
els ciclistes que els agradi gaudir de la naturalesa 
i de paisatges espectaculars. El recorregut pas-
sarà per la part sud del Parc Natural del Mont-
seny, dintre del municipi de Sant Pere de Vilama-
jor. No us ho podeu perdre!
Per a més informació podeu consultar el web: 
www.santperextrem.cat

Excavacions a la
Rectoria 
Durant aquest 2018 l’Ajuntament ha realitzat una 
excavació arqueològica a la Rectoria de Sant 
Pere de Vilamajor, aprofitant unes cates que s’ha-
vien fet per comprovar els fonaments de la masia i 
fer una nova connexió amb el clavegueram.
Fruit de la interpretació dels resultats no pot anar 
més enllà d’aproximacions cronològiques i d’hipò-
tesis en relació al seu possible ús, però que es po-
drien datar tres fases : La primera correspondria a 

l’època romana i/o tardoantiga, la segona fase 
correspondria als segles XVI i XVII i la tercera serà 
ja d’època contemporània. 
Aquesta intervenció ha permès documentar la se-
qüència estratigràfica present al voltant de l’his-
tòric edifici de La Rectoria de Vilamajor, i que 
aquesta abraça una forquilla cronològica que, en 
el millor dels casos, podria anar des del canvi 
d’era fins a l’actualitat.

La Guàrdia municipal 
fa controls periòdics 
de velocitat a
l’entrada i sortida 
dels barris 
La Guàrdia Municipal realitza periòdicament 
controls de la velocitat dels vehicles que entren 
i surten dels diferents nuclis urbans amb un radar 
mòbil. L’objectiu és conèixer els hàbits dels con-

ductors i conscienciar dels perills dels excessos de 
velocitat en zones urbanes.
Durant el període entre el 21 de juny i el 8 de 
juliol de 2018 es va col·locar el radar a l’entra-
da del poble, a l’avinguda de Sant Nonet, on la 
limitació de la velocitat és de 30 Km/h. Els resul-
tats han estat que han sortit 12.775 vehicles dels 
quals han infringit la velocitat màxima un 37’4%. 
Per altra banda, han entrat 16.598 vehicles tot i 
que han sobrepassat la velocitat un 41%.
Entre els dies 23 de febrer i 7 de març de 2018 es 
va col·locar el radar al carrer del Pi de Can Vila, 
on la limitació de la velocitat és de 50 Km/h. A 
Can Vila és on menys s’ha infringit els límits de ve-
locitat ja que han sortit 12.389 vehicles on només 
han sobrepassat el màxim de velocitat menys un 
2’7%. En canvi, han entrat 13.864 vehicles dels 
quals han infringit el límit menys d’un 5%.
També es va instal·lar el radar a l’entrada de Vall-
serena durant el període del 16 d’abril al 21 de 
maig de 2018, on la limitació de la velocitat tam-
bé és de 30 Km/h. Els resultats són que han sortit 
26.182 vehicles dels quals han sobrepassat el 
límit un 37’7% i han entrat 21.958 vehicles i les 
infraccions de velocitat han pujat més del 21%.
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No cal llençar els 
mobles vells a 
la via pública: 
l’Ajuntament els 
recull
gratuïtament  
El problema dels abocaments incontro-
lats de voluminosos, malauradament, 
continua creixent. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament recorda als veïns que 
poden usar el servei de recollida 

gratuïta a domicili trucant al 900 103 390 o 
bé utilitzant les deixalleries. 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 específic al carrer.
A part del dany al medi ambient, aquests actes in-
cívics també afecten directament l’economia muni-
cipal 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.

No 
mo
la 
l’A
re
g
E
l
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Urbanisme i territori
Joan Bruguera

El Ple Municipal aprova provisionalment el 
Pla Especial del Catàleg de Masies, Cases
Rurals i altres construccions en sòl no
urbanitzable de Sant Pere de Vilamajor

Sectorització de la instal·lació existent de l’en-
llumenat públic a la urbanització de Les Pun-
goles entre els termes municipals de Sant Pere 
de Vilamajor i de Sant Antoni de Vilamajor

L’Ajuntament de Sant Pere de Vila-
major, en la sessió del Ple del dia 
29 de març d’enguany, va apro-
var provisionalment el Pla Especial 
del Catàleg de Masies, Cases 
Rurals i altres construccions en sòl 
no urbanitzable del nostre terme 
municipal.
El Pla especial s’ha redactat per 
finalitzar la tramitació de catàleg 
que es va iniciar com a document 
complementari del POUM, l’any 
2011, complint les exigències re-
querides per la legislació vigent.
És un document necessari per a 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vila-
major amb la finalitat de motivar 

la recuperació i conservació del 
medi rural, mitjançant el patrimo-
ni construït, establint les eines que 
permetin la consolidació de la 
població actual, la incorporació 
de nous habitants i el desenvolu-
pament d’activitats que configurin 
un teixit actiu i respectuós amb el 
medi natural.
Ara, l’últim tràmit és l’aprovació 
definitiva del Pla Especial per la 
Comissió d’Urbanisme de la Ge-
neralitat.

Amb data 26 de març d’enguany, ha entrat en 
funcionament normal el subministrament elèctric de 
l’enllumenat públic al sector de Sant Pere de la 
urbanització de Les Pungoles des d’un nou quadre 
elèctric propi. Les obres han consistit en la construc-
ció d’una caseta amb un nou quadre elèctric a la 
zona de serveis tècnics per donar servei al sector 

de Sant Pere i la sectorització de les línies perquè, 
a cada municipi, les dues instal·lacions funcionin 
independentment.
Les instal·lacions ha estat executades per l’empre-
sa VIGARA Y RAFAEL, 85 S.L. per un import de 
11.058,72 €, IVA inclòs.
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Arranjament i
pavimentació del 
camí de Can Peu Alt
Amb l’arranjament i pavimentació del camí de Can 
Peu Alt es contribueix de forma decisiva en la millo-
ra de la connexió interna transversal entre el centre 
i els barris de llevant cap els pobles de Palautorde-
ra. És un camí que presenta una mobilitat conside-
rable i, amb el camí de Can Tona, és una important 
via alternativa de  comunicació per donar un millor 
servei als veïns que en fan un ús freqüent, sense 
haver de dependre tant de les carreteres BP-5109 
i BP-5107.
Cal destacar la importància poder disposar d’uns 
camins locals adequats en el conjunt de la xarxa 
viària.
Els camins municipals són aquelles vies que, sense 
tenir la consideració de carreteres, realitzen una 
funció de comunicació territorial entre diferents 
nuclis de població o altres serveis i indrets com 
masies, explotacions agrícoles, explotacions indus-
trials, punts turístics, etc.

El camí de Can Peu Alt té el seu inici al barri de 
Vallserena i finalitza al límit del terme municipal, al 
creuament amb el torrent de Traveria. Té una longi-
tud d’uns 825m S’ha executat amb una amplada 
de vial de 4,50m, més 1,00m. de cuneta de formi-
gó. S’ha dotat a la plataforma dels drenatges lon-
gitudinals i transversals adequats, amb la construc-
ció de cunetes de formigó i trenques entubades o 
per superfície. I s’ha senyalitzat, en ambdós sentits, 
amb senyals de regulació de velocitat a 30 km/h, 
de perill de creuament d’animals domèstics, de pe-
rill per gual elevat amb asfalt i de perill per gual 
inundable, al creuament amb el torrent de Traveria.
El projecte ha estat redactat per Xavier Torret Re-
quena, Enginyer de Camins, Canals i Ports i l’obra, 
després de la licitació ha estat adjudicada a l’em-
presa Construccions Deumal, S.A. per 90.629,00 
euros, IVA inclòs.
El finançament ha comptat amb un ajut de la Di-
putació de Barcelona per import de 49.823,27 
euros, dins del Programa complementari de millora 
de camins locals, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals  2016-2019”.
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Anar a la Deixalleria 
té premi

Per cinquè any consecutiu el Consorci ha 
organitzat un sorteig de premis als usua-
ris de la xarxa deixalleries comarcals 
W, amb l’objectiu de promoure l’ús 
d’aquestes instal·lacions, augmen-
tar el nombre d’usuaris i els mate-
rials recollits.
Del 13 al 28 de maig totes les 

persones que van fer ús d’aquestes 
instal·lacions van poder participar-hi. Ho 

podien fer tantes vegades com volguessin, sempre 
que ho fecin en dates diferents. Cada entrada a 
la deixalleria només donava dret a una butlleta, 
independentment de la quantitat de residus que es 
lliurés.

Els premis
El primer premi foren dues entrades pel Gran Premi 
Monster Energy de Catalunya de MotoGP 2018, 
i el  segon un val per valor de 100€ a bescanviar 
per compres a la llibreria La Gralla de Granollers.

Dinàmica del sorteig
El dia 7 de maig de 2018 s’inicià el termini de 
participació en aquest sorteig que finalitzà el dia 

31 de maig. Hi podien participar totes les persones 
(majors de 18 anys) que fessin ús de la deixalleria 
els dies de la campanya, i reunissin les condicions 
que s’especifiquen en les bases.
El dia 7 de juny de 2018, a les 12 hores, a la 
seu del Consorci, Camí Ral s/n de Granollers, es 
va celebrar, en acte públic, el sorteig d’aquests 
premis. Enhorabona als guanyadors

Manteniment 
de la neteja de 
les rieres de 
Vilamajor i de 
Vallserena
L’any passat, l’Ajuntament va proce-
dir a l’obertura de la neteja de les 
rieres de Vilamajor i de Vallserena. 
La primera, des del creuament amb 
la riera del camí que va de can Sun-
yer a can Liro fins el límit del terme 
municipal amb Sant Antoni de Vila-
major, i la segona des de la franja 
nord de prevenció d’incendis del 
nucli de Vallserena fins el límit del 
terme municipal amb Sant Antoni de 
Vilamajor a La Farinera.
Aquest any, s’ha tornat a fer una ac-
tuació de manteniment  d’aquestes 
rieres, deixant algunes clapes de so-
tabosc per permetre la nidificació de 
les aus i també com a lloc de refugi 
d’altres animals.
Després de la licitació, l’adjudica-
ció dels treballs s’ha fet a l’empresa 
Treballs Forestals Presegue, S.L. per 
un import de 4.235,00 euros, IVA 
inclòs. 

Per cin
orga
ris 
W
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podien fer tante
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Procediment obert 
per a la contractació 
del servei de recolli-
da selectiva i
transport de residus 
municipals del
municipi de Sant Pere 
de Vilamajor
L’objecte d’aquesta licitació és la contractació de 
la prestació del servei públic de recollida selectiva 
de residus municipals de Sant Pere de Vilamajor 
fins als centres gestors, la prestació del servei de 
recollida de la poda i posterior trasllat a centre 
gestor i, el servei de recollida i transport dels re-
sidus municipals voluminosos i el seu trasllat a la 
deixalleria.  
Tenint en compte els diferents models de recollida 
selectiva, així com la implantació urbanística dels 
nostres nuclis, com a ciutat difusa, i la quantitat 
d’usuaris del servei com a segones residències, 
l’Ajuntament ha optat per continuar prestant el ser-
vei amb el model de recollida selectiva implantat 
el 2007.La recollida selectiva en contenidors de 
superfície. Aquest sistema de recollida és el siste-
ma més estès a Catalunya i té unes avantatges i uns 
inconvenients:

Avantatges:
•  Sistema molt conegut tant pels gestors com 

per les empreses prestatàries.
•  Horaris flexibles (a la pràctica) per al lliura-

ment dels residus.
•  Cost de recollida més baix que en altres sis-

temes.

Inconvenients:
•  Els contenidors s’associen amb problemes 

de sobreeiximents i pudors, i signifiquen una 
ocupació important de la via pública.

•  Sovint se’n fa un ús indegut (p.e. lliurament 
fora dels horaris previstos o lliurament de 
fraccions diferents de les previstes).

Els residus municipals objecte del contracte són:
•  La recollida del residu de rebuig (RESTA) que 

es diposita majoritàriament en els contenidors 
de 1.100 l. situats en les àrees d’aportació.

•  La recollida del residu de fracció orgànica 
dels residus municipals (FORM) que es dipo-
sita en els contenidors de 240 l. situats en les 
àrees d’aportació. 

•  La recollida del materials procedents de la 
recollida selectiva de VIDRE PAPER/CARTRO 
i ENVASOS, que es recolliran des dels con-
tenidors de 240 l, 360 l i/o 1.100 l segons 
fraccions, situats en les àrees d’aportació. 

•  La recollida i trasllat de la PODA I RESTES 
VEGETALS al centre gestor.

•  La recollida i trasllat de RESIDUS VOLUMI-
NOSOS a la deixalleria de Sant Antoni de 
Vilamajor.

El vehicle recol·lector adscrit al servei serà propie-
tat de l’Ajuntament i de nova adquisició per part 
de l’empresa contractada i disposarà de caixa 
recol·lectora amb compactador-bicompartimentat 
de càrrega posterior, amb una capacitat entre 23 
m3,per als serveis de recollida de resta, orgànica, 
paper/cartró, envasos i restes vegetals.
La recollida de vidre i de voluminosos es farà amb 
un camió, tipus caixa oberta, que haurà de propor-
cionar l’empresa contractada.
En el primer any de contracte, l’empresa contrac-
tada renovarà el 100% dels contenidors, exis-
tents actualment, per altres de nous, que escollirà 
l’Ajuntament, amb els seus equipaments tecnolò-
gics.
Per tal de garantir la qualitat de la prestació del 
servei de recollida de residus en el municipi de 
Sant Pere de Vilamajor, s’estableix un sistema de 
control del servei que faci uns seguiments del com-
pliment de les prestacions i serveis pactats, així 
com campanyes d’educació i sensibilització am-
biental.
El termini d’execució del contracte serà de 4 anys 
prorrogable potestativament per part de l’ajunta-
ment i obligatòriament per part del contractista per 
un període anual.
Pel que fa al preu del contracte ascendeix a la 
quantia de 315.065,81 euros/anuals, IVA inclòs.
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Manteniment de les 
franges de protecció 
d’incendis

Per tal de protegir les zones urbanes, cal una zona 
de baixa combustió perimetral que pari el foc en 
cas d’incendi. Durant l’any, l’Ajuntament ha de 
mantenir aquestes franges de protecció desbrossa-
des per limitar al màxim el combustible vegetal.
Aquestes tasques es fan amb la combinació de dos 
sistemes: un és el pasturatge de ramats i l’altra és 
amb el desbrossament mecànic. 
Els treballs mecànics, que engloben tant la neteja 

de les franges de protecció com la de les zones 
verdes i voreres dels diferents barris, després de la 
licitació, s’ha adjudicat a l’empresa Treballs Fores-
tals Presegue, S.L. d’acord amb el següent detall: 
Neteja de franges per un import de 5.807,75 eu-
ros, IVA inclòs. Neteja de zones verdes de Can 
Ram i Can Vila per un import de 1.197,90 euros, 
IVA inclòs. Neteja de zones verdes de la zona nord 
de Les Faldes, per un import de 3.146,00 euros, 
IVA inclòs. Neteja de voreres de Can Vila, Can 
Ram, Les Faldes, Can Derrocada i Vallserena per 
un import de 16.988,40 euros, IVA inclòs.

Manteniment de
camins del terme
municipal
Per tal de tenir la xarxa de camins rurals en bon 
estat, ja sigui per les tasques d’evacuació i extin-
ció d’incendis com per la comunicació diària dels 
veïns que viuen en cases i masies disseminades, 
l’Ajuntament realitza de forma regular tasques de 
manteniment, ja sigui desbrossant de vegetació les 
vores i marges o millorant el ferm, afegint material 
i netejant les cunetes. 
Durant aquest 2018 s’estan realitzant millores en 
els camins de can Surell (sud – fins el poble), de 
can Gras d’Avall, de can Gras d’Amunt, del sot de 
l’Om, de cal Gavatx, de can Met Bacs, de Sant 

Jaume (nord), de Brugueres, dels Quatre Camins, 
de can Fou a Quatre Camins, del sot de la Corte-
sa, de can Carreres, de can Panxa, de cal Blau, 
de Sant Jaume (sud), del sot de l’Aigua i els camins 
de la zona verda de Can Ram.
L’arranjament total ha estat de 14.760 metres. Des-
prés de la licitació, l’adjudicació dels treballs s’ha 
fet a l’empresa Puig Excavacions per un import de 
22.994,36 euros, IVA inclòs. 
Paral·lelament, també s’han desbrossat les vo-
res de més de 29 quilòmetres de camins rurals. 
Després de la licitació, l’adjudicació dels treballs 
s’ha fet a l’empresa Agroviure, SL per un import de 
7.922,48,36 euros, IVA inclòs. El desbrossament 
de les vores, que es fa amb un mínim de 1’5m 
d’amplada, millora la seguretat augmentant la vi-
sibilitat així com redueix la massa vegetal en cas 
d’incendi.
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Comunicació, educació, 
sanitat i transport

Raquel Salcedo

En motiu del dia 31 de març com a Dia Mundial 
contra el càncer de colon, la Fundació OncoVallès 
ha realitzat unes imatges informatives de difusió de 
la maltia amb 
consells i dades 
de contacte per 
tal de consenciar 
de la prevenció 
i els bons hàbits 
de salut.
Adjuntem els ar-
xius que, de ben 
segur, seran del 
vostre interès.

El 1 de juny es va realitzar a l’Institut la Graduació 
de Batxillerat. Com s’ha fet en ocasions anteriors 
s’ha volgut homenatjar els millors treballs de recer-
ca. Enguany se n’han destacat 7 i els Ajuntaments 
de Sant Antoni i de Sant Pere de Vilamajor han pu-
blicat els treballs sota el títol “Els 7 de Vilamajor”. Es 
van lliurar exemplars als autors i també es van portar 
a la biblioteca de l’Institut i a la de Sant Antoni de 
Vilamajor perquè puguin estar a l’abast de tothom.

Dins del context “Redes-
cobrim Vilamajor” Taula 
Rodona per parlar dels 
diferents estudis realit-
zats els últims anys en 
l’àmbit de Patrimoni Cul-
tural, amb la presència 
David Galí (Técnic Di-
putació), Jordi Nogués 
(Arqueòleg), Anna Cella 
(Regidora Sant Antoni de 
Vilamajor) i Raquel Sal-
cedo (Regidora de Sant 
Pere de Vilamajor), un 
espai per aportar les di-
ferents mirades.
Durant el mes de Maig es va posar de manifest que 
tant els estudis fets per Diputació, amb el Pla Direc-
tor de l’Església al 2015 com el Pla Director de la 
Torre Roja al 2014 donaven errades en la versió 
feta pel Centre d’Estudis de Sant Pere de com eren 
les edificacions al poble en l’època medieval i per 
tant tota la seva història. De moment tenim totes les 
versions penjades a la nostra web municipal fins 
que es verifiqui la versió correcte.

31 de març: dia 
mundial contra el 
càncer de colon

Graduació de
Batxillerat

Taula Rodona
“Redescobrim
Vilamajor”
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Ja es pot consultar al 
web municipal el resultat 
de les analítiques del ser-
vei d’aigua
municipal 
Ja es poden consultar a la secció de sanitat de la 
pàgina web municipal les analítiques que la com-
panyia d’aigües AIGUES DE CATALUNYA realitza 
periòdicament als dipòsits i a la xarxa d’aigua mu-
nicipal.

Adaptació de la web 
municipal al reglament 
de protecció de dades 
La pàgina web municipal s’ha actualitzat per tal de 
poder complir el nou reglament europeu de protec-
ció de dades. Si voleu rebre cada dijous un correu 
amb les novetats del web (agenda, notícies, convo-
catòries ofi cials...) caldrà tornar-se a donar d’alta. 
Hi podeu accedir des de www.vilamajor.cat 

Nou servei en el 
Transport
Amb la voluntat de donar un millor servei de trans-
port, s’han pres dues mesures que cal concretar per 
informar a tots els usuaris.
Durant aquest mes de Setembre es posa en marxa i 
a nivell de prova una ampliació del Servei de Trans-
port que es farà operatiu des de les 6:30h del matí 
fi ns a les 20:00h. 
Ara es podrà gaudir d’un bus que servirà de llançado-
ra entre Llinars, Sant Antoni i Sant Pere, aquest servei 
es realitzarà amb els busos ja existents però amb el 
canvi que es cobrirà totes aquelles franges horàries 
que fi ns ara no tenien servei de transport, com eren 
les primeres hores del matí, els migdies i les tardes, 
incloent-t’hi els dissabtes al matí. 
Per tal de concretar els horaris exactes s’enviarà tota 
la informació amb un programa de ma i una circular a 
on s’explica tot aquest nou servei més detalladament.
Esperem que tothom pugui gaudir del nou Servei de 
Transport.

Convocatòries
Beques 2018/2019
 Aquest any les dades de la  convocatòria de Be-
ques per el Curs acadèmic 2018/2019 , són:

. Beques Menjador Consell Comarcal: 80

. Beques Menjadors Municipals: 75

. Beques Material Escolar i llibres:  127

. Beques Transport: 35

. Beques Logopeda: 6
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L’Arxiu municipal participa 
en l’exposició virtual
“Papers de teatre” en mo-
tiu del Dia Internacional 
dels Arxius
En el marc del Dia Internacional dels Arxius, que 
se celebra el 9 de juny, la Xarxa d’Arxius Mu-
nicipals (XAM) de la Diputació de Barcelona 
proposa l’exposició virtual Papers de teatre, 
que fa un recorregut pel teatre local del segle 
XX a través de documents procedents de 36 
arxius d’ajuntaments de municipis menors de 
10.000 habitants, gestionats pels arxivers 
itinerants d’aquesta corporació.
Amb accions de difusió com aquesta, es 
vol apropar el contingut del patrimoni documental 
local a la gent, donar-lo a conèixer i posar en valor la impor-
tància d’una correcta gestió dels fons documentals.

El Consultori mèdic 
de Sant Pere de 
Vilamajor roman-
drà tancat del 25 
de juny al 17 de 
setembre, ambdós 
inclosos
Us  informem que, durant el període d’es-
tiu  comprès entre el dia 25/6/2018 i 
el dia 17/9/2018, el Consultori Local 
de Sant Pere de Vilamajor romandrà tan-
cat, ambdós inclosos.
Les persones que ho necessitin, podran 
ser ateses al CAP – Sant Antoni de Vi-
lamajor (Telf. 93 845 23 27) fi ns les 
20:00 h. Fora d’aquest horari, cal trucar 
al 061.

L’Institut Vilamajor 
guanya el 1er i 2on pre-
mi de proves de robots 
de la Robotseny 2018

El passat dissabte 9 
de Juny es va cele-
brar a Sant Celoni 
el torneig Robotseny. 
Una competició, on hi 
participen escoles del 
Baix Montseny, per 
veure qui pot acon-
seguir que els seus 
robots facin una sèrie 

de proves en un temps de 2 minuts 40 
segons. L’IES Vilamajor també hi va 
participar. Enguany és el primer any 
que els alumnes de l’Institut Vilamajor 
han participat en la Competició de 
robots i Fira científi ca i tecnològica 
Robotseny, on tots els participants van 
gaudir d’una gran jornada de promo-
ció de la ciència i la tecnologia.
Des de l’Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor volem felicitar als partici-
pants del IES Vilamajor que van que-
dar 1rs i 2ns classifi cats dins l’apartat 
de proves de robots, premi principal 
del Robotseny i segons en la competi-
ció celebrada per la tarda.
Enhorabona!

Una de les classes 
de 2on de l’Escola 
Torre Roja fa “Visita 
a l’entorn”
Una de les classes de 2on de l’escola Torre Roja 
ha fet un treball exhaustiu per conèixer de ben a 
prop com és el nostre entorn. Tant en la seva vesant 
en la natura com en una de les tradicions més anti-
gues com son la transhumància i la pagesia. Amb 
la col·laboració del Parc Natural del Montseny és 
vol donar la percepció més real possible de com es 
desenvolupen totes les activitats i la vida en el nostre 
municipi per això els alumnes de 2on de primària 
han realitzat diferents visites, als ramats que recorren 
les franges del nostre municipi i també a una de 

les cases de pagès a on han pogut tenir totes les 
explicacions de com funciona la vida d’una casa 
en entorn rural. 
Tot i viure en un poble molt poc industrialitzat cada 
cop més les feines, es desenvolupen en zones fora 
de la nostra població i no tots els alumnes poden 
tenir el privilegi de conèixer aquest entorn de treball 
rural de primera ma, per això és tant important po-
der visitar-ho per tenir la visió en primera persona.

que 
Mu-

a
,

ental 
valor la impor-
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Educació360 comunitats 
que eduquen
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor s’ha adherit 
al projecte Educació360. El passat mes de juny es 
va signar el Manifest amb el compromís d’anar in-
troduint diverses parts d’aquest projecte dins l’àrea 
d’educació de Sant Pere, de moment s’ha presentat 
el projecte Educatiu de l’ Escola Bressol Pit Roig el 
qual ha estat escollit dins d’aquesta proposta d’edu-
cacional per la seva singularitat i el mes de setem-
bre d’enguany es té previst una visita dels coordina-
dors d’Educació360 per desenvolupar un àmbit més 
enllà, en tot allò que ja presenta l’escola però que 
es pot millorar amb un punt més ambiciós en el tot 
el que suposa el desenvolupament dels infants, que 
ara per ara no estan inclosos en l’Educació formal. 

MANIFEST EDUCACIÓ360. EDUCACIÓ A TEMPS 
COMPLET

1. 
El nois i noies aprenen en tots els espais de la 
seva vida quotidiana.

A l’escola i a l’institut, amb la família, a casa, als 
carrers i a les places. A l’esplai o al cau i quan fan 
esport o marxen de colònies. També quan son da-
vant les pantalles. “Educació360. Educació a temps 
complet” proposa una perspectiva global de l’edu-
cació que tingui en compte que s’aprèn i s’educa 
arreu.

2. 
S’eduquen en tots els seus temps. Al llarg i a l’am-
ple de la vida

El temps no lectiu dins l’escola representa més d’una 
tercera part de la jornada. Les vacances escolars 
suposen una quarta part de la vida de l’infant. Els 
caps de setmana tenen un munt de possibilitats. 
“Educació360. Educació a temps complet” afi rma 
que si situem l’infant i el jove al centre del procés 
educatiu ens n´hem d’ocupar en tots els seus temps 
vitals.

3. 
Les oportunitats educatives d’arreu són cabdals en 
l’itinerari personal

La recerca internacional ens diu que les oportunitats 
educatives més enllà del temps lectiu són decisives 
en la formació i l’itinerari vital i professional de les 
persones. “Educació360. Educació a temps com-
plet” proposa ajudar-les a fer un recorregut de forma 
personalitzada en funció dels interessos i capacitats 
de cadascuna.

4. 
Garantir el procés educatiu és també alinear i 
connectar els aprenentatges 

Educació i aprenentatges estan fragmentats. Hi ha 

massa separació entre la vida i els aprenentatges, 
entre els interessos i les obligacions. “Educació360. 
Educació a temps complet” vol assolir un doble rep-
te: que els espais no lectius de l’escola i l’institut 
formin part del Projecte Educatiu del Centre i que 
allò que s’aprèn fora dels centres educatius sigui 
reconegut i hi estigui connectat.

5. 
L’equitat és el principal repte en l’accés a les no-
ves oportunitats educatives

No tothom te les mateixes possibilitats d’accés a 
aquestes oportunitats educatives ja sigui per raons 
econòmiques o socioculturals. El temps de lleure 
és l’espai de desigualtat per excel·lència. “Educa-
ció360. Educació a temps complet” aposta per 
garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats en els 
espais i l’educació no formal.

6. 
Convertir l’educació dels espais i temps no lectius 
en política pública

L’àmbit local és l’espai idoni per garantir les oportu-
nitats educatives i la coordinació dels actors de la 
comunitat. També la cohesió social i la formació de 
ciutadans. Els ajuntaments són un actor privilegiat 
en el lideratge educatiu. “Educació360. Educació 
a temps complet” proposa que més enllà de les bo-
nes experiències, la política educativa transcendeixi 
l’ensenyament reglat i garanteixi més i millors opor-
tunitats per a tothom.

7. 
El canvi educatiu ha d’incorporar la mirada de 
l’Educació360

Una mirada 360, que traspassa els límits dels temps 
i els espais, que reconeix els aprenentatges d’arreu i 
connecta l’educació, l’escola, les famílies i la comu-
nitat. “Educació360. Educació a temps complet”, 
aporta una mirada global i inclusiva, que demana 
la complicitat de tot el municipi i de tots els actors 
de la comunitat educativa.

L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor es vol sumar 
amb La Fundació Jaume Bofi ll, la Federació de Mo-
viments de Renovació Pedagògica i la Diputació de 
Barcelona a que “Educació360. Educació a temps 
complet” sigui una realitat generalitzada al nostre 
país. 

L’educació és cosa de tots.

Transport a Demanda
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8 de març 
el dia de la 
dona
treballadora 
 Per celebrar el dia de la dona 
treballadora, el passat 9 de març 
vam poder gaudir d’un espectacle 
dirigit a tota la família titulat “Ma-
rina i el Somni de volar” al local 
municipal La Fàbrica. En acabat 
es va servir xocolata calenta i 
coca per a tots els assistents.

Cicle Connexions. 
fem tec! treballem 
l’emprenedoria a 
classe i al carrer! 
El passat mes de març la Diputació de Barcelo-
na va celebrar una oferta formativa de l’Oficina 
del Pla Jove: “Cicle Connexions. fem tec! treba-
llem l’emprenedoria a classe i al carrer!” que era 
adreçada a electes i professionals de joventut de 
les administracions locals, altres professionals i per-
sones interessades en temes de joventut. L’objectiu 
de la jornada fou la presentació dels materials fem 
tec! i fer una taula rodona sobre l’adquisició de 
competències emprenedores: Projecte IMPACT. 

El 25 d’abril es va celebrar 
l’aplec a l’ermita de
Sant Elies 

Un any més, vam celebrar el tradicional aplec de Sant 
Elies el 25 d’abril (és festa local a Sant Pere de Vilama-
jor). Els veïns de Sant Pere de Vilamajor i pobles de la ro-
dalia van pujar a peu i en cotxe, de bon matí, fins a dalt 
de l’ermita, pel camí que l’Ajuntament havia arranjat uns 
dies abans. Com marca la tradició, es va pujar la campana Vella i es va fer repicar per avisar que 
a les 12h començava la missa de l’aplec. Després de la benedicció dels panets, es va presentar el 
disseny guanyador del concurs del cartell de la Festa Major, obra del vilamajorenc Marc Ramírez. 
Per triar el cartell de la festa, l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor va convocar un concurs per 
escollir el disseny que donaria imatge al programa d’actes. D’entre tots els participants, el jurat es 
va decantar per la proposta presentada sota el pseudònim RAMI. Des de l’Ajuntament volem agrair 
a tots els participants al concurs i felicitar-los per la qualitat de les seves propostes.

I, ja al migdia, aquells que havien comprat tiquet, van poder gaudir d’una excel·lent paella popular, amb 
postres, beguda, cafè i rom cremat davant de l’esplanada de l’ermita

Activitat pel Benestar 
Social 
En l’àrea del Benestar Social es poden encabir un 
munt de sectors de la població i les seves relacions 
amb l’entorn, i per fer-ho, el passat 11 de Maig es 
va realitzar una jornada per treballar el vincle entre 
el cos, la ment, les emocions i l’energia vital. Si 
desitgeu assabentar-vos de noves activitats, no dub-
teu a subscriure’s a l’agenda del butlletí digital del 
web www.vilamajor.cat. 

Cultura i
Serveis Socials

Dolores López
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La Fàbrica estrena 
un nou escenari amb 
una festa amb
Versión Kanalla
El passat 18 de maig, el local La Fàbrica va estre-
nar un remodelat escenari que compta amb noves 
instal·lacions, nova il·luminació, un espai més gran 
i nous talons. Amb aquesta inversió en la millora 
d’aquest equipament s’ha pogut oferir una major 
i millor oferta cultural al municipi. La festa d’inau-
guració es va fer amb un concert del grup Versión 
Kanalla i es va donar el tret de sortida a una nova 
programació.

Una de les novetats principals 
són dos nous cicles musicals 
que abarquen tots els gustos 
musicals. Per una banda, el 
cicle Fàbrica Rock i, per l’al-
tra, també gaudirem d’un cicle 
de Jazz. I, és clar, continua la 
música pels més joves, el ci-
nema per la canalla i el cicle 
de música lírica amb obres de 
sarsuela i òpera. No us perdeu 
les properes actuacions consul-
tant l’agenda cultural a www.
vilamajor.cat.

Sant Pere de
Vilamajor va acollir 
la trobada de
gegants comarcal
La Trobada de Gegants del Vallès 2018 va tenir 
d’amfi trions enguany les colles geganteres de Sant 
Antoni i Sant Pere de Vilamajor i es va celebrar el cap 
de setmana del 1 al 3 de juny. La Trobada Comarcal 
de Gegants del Vallès és un dels esdeveniments més 
importants de l’any geganter i aplega un cop l’any a 
moltes colles vallesanes en una gran festa.

Aquest any, La Colla Gegantera La Força de Sant 
Pere de Vilamajor i la Colla Gegantera de Sant An-
toni de Vilamajor hem volgut portar aquesta gran 
festa a les nostres viles.
El programa d’activitats incloïa balls de gegants 
vallesans pels carrers de les nostres viles, tallers 
on aprendre a fer un capgròs i fins i tot a ballar 
un gegant. Gegants,  capgrossos  i  molta  música  
van omplir tres dies de festa. Moltes gràcies a tots 
els participants i organitzadors!
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El Servei Local d’Ocupació 
de Sant Pere de Vilama-
jor va organitzar el taller 
“Com superar una dinà-
mica de grup amb èxit” 
El taller es va celebrar el passat 18 de juny al centre cívic El Pi 
Novell (C/Ginebró, 1) de Sant Pere de Vilamajor. El taller era 
gratuït per a les persones inscrites en el Servei Local d’Ocupació. 
Per estar al dia de nous cursos i activitats, seguiu l’agenda del 
web www.vilamajor.cat 

Per un envelliment 
saludable

L’Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor va organitzar a prin-
cipis d’estiu (del 29 de maig al 
17 de juliol de 2018) una sèrie 
de tallers (8 sessions d’exercicis 
pràctics i consells) per conservar 
l’autonomia de la gent gran i as-
solir un envelliment saludable. 
Els tallers, organitzats per l’Ajun-
tament amb el suport de l’Obra 
Social de la Caixa, es van rea-
litzar gratuïtament al centre cívic 
El Pi Novell.

Apoderament femení i 
salut: 
El passat 11 de Maig a La Fàbrica es va realitzar un taller 
a càrrec de la Fundació Aroa dirigit a totes les edats i amb 
la col·laboració de la Diputació de Barcelona. 
L’apoderament és possible amb la millora de l’autoestima i 
l’auto coneixement, la identifi cació i el reconeixement de les 
pròpies necessitats, l’establiment de relacions saludables i 
amb el desenvolupament de la creativitat en l’aprenentatge 
vital. Amb aquesta activitat, i des d’una perspectiva de gè-
nere, s’abordaran qüestions com la naturalesa bipsicoemo-
cional cíclica de les dones (el vincle entre el cos, la ment, 
les emocions i l’energia vital), l’autocora i els hàbits de 
salut o la infl uença del patriarcat en els rols i els cicles vitals 
femenins (menstruació, maternitat,  menopausa). 

L’entitat Teranyina 
solidària organitza 
un curs d’iniciació al 
voluntariat
Es realitzà els dies 9, 16 i 30 de juny a la Sala de 
Plens de l’ajuntament de Cànoves i Samalús de 10h 

a 14 hores. El programa del curs 
fou (1) El voluntariat, (2) La per-
sona voluntària, (3)  El paper del 
voluntari en el marc de l’entitat, (4) 
Eines i recursos per a orientar el 
voluntariat, (i 5) Certifi cat ofi cial 
emès pel Pla de Formació de l’As-
sociacionisme i el Voluntariat de la 
Generalitat de Catalunya.
El preu del curs era gratuït pels 
voluntaris i voluntàries de La Teran-
yina Solidària i per la resta de par-
ticipants només calia aportar una 
ampolla d’oli d’oliva o sabó per la 
roba, per a ser repartit posterior-
ment a gent necessitada. 

Aquest estiu ens hem 
refrescat amb els 
vermuts Musicals
Una de les novetats d’aquest estiu ha estat un cicle 
musical a la plaça del 
campanar: Vermuts musi-
cals on es podia gaudir 
de música en directe 
mentre gaudeixes d’un 
bon vermut, els diumen-
ges al migdia.
La tipologia de música 
fou molt variada per arri-
bar a tots els gustos: soul, 
pop, músiques del món, 
clàssics, pop-jazz, músi-
ca catalana... La música 
en directe sempre ens 
dona un ambient càlid i 
relaxat per afavorir l’es-
colta i amb un petit ver-
mut encara s’assaboreix 
millor. Una gran inciati-
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Els jardins de la Rectoria 
van tornar a viure un
juliol d’”Un món de
músiques” 
Els vespres dels dissabtes de juliol als jardins de la Rectoria 
van tornar acollir el cicle de concerts de música ètnica. En-
guany s’ha celebrat la quarta edició amb els concerts del 21 
de juliol amb el grup ALATURCA i el 28 de juliol amb el grup 
TIRANDO SILLAS. 
Aquest cicle, que compta amb el suport logístic de l’Ajunta-
ment, ha estat organitzat per Vilamajor Social Club, amb la 
col·laboració de l’Ateneu Popular de Vilamajor.

32

OncoVallès pre-
senta el projecte 
“Apadrina una 
perruca”
No et tallis ni un pèl, apadrina una perruca.
Des de la fundació d’ajuda oncològica On-
covallès, es porta a terme un projecte solida-
ri que consisteix en facilitar una perruca a to-
tes aquelles persones, que degut als efectes 
secundaris dels tractaments oncològics han 
perdut cabell.
Podeu trobar més informació al respecte a la 
pàgina web www.oncovalles.cat

Martí Boada va
presentar el 10è 
Quadern de
Vilamajor, obra 
de l’expert 
onomàstic Enric 

Garcia-Pey
El passat divendres 13 de juliol es va celebrar la 
presentació del llibre Quadern de Vilamajor, núm. 
10, Noms de lloc i de persona de Sant Pere de 
Vilamajor.
El llibre és un inventari onomàstic que recull la topo-
nímia (noms de lloc) i antroponímia (noms de perso-
na) del municipi de Sant Pere de Vilamajor. Per tal 
de redactar aquesta obra, l’autor, Enric Garcia-Pey, 
ha recorregut tots i cadascun dels indrets del munici-
pi fent entrevistes i estudiant documentació d’arxius 

públics i privats. Els noms van ordenats alfabètica-
ment seguint la tipologia d’un diccionari. 
L’acte de presentació començà amb la benvinguda 
de l’alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor, Pame-
la Isús. La presentació del llibre anà a càrrec del 
doctor en Ciències Ambientals, Martí Boada. I, 
tot seguit, l’autor del llibre, el granollerí expert en 
onomàstica Enric Garcia-Pey, ens explicà la impor-
tància de conservar la toponímia del nostre territori. 
El nou llibre Noms de lloc i de persona de Sant Pere 
de Vilamajor, número 10 de la col·lecció Quaderns 
de Vilamajor del Centre d’Estudis de Sant Pere de 
Vilamajor, està a la venda a la Mongia al preu de 
15 euros.
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Ajudes a arranja-
ment d’habitatges: 
El Programa Arranjaments 2016-2018 entre la Dipu-
tació de Barcelona i Sant Pere de Vilamajor, acaba 
aquest any amb un total de 9 famílies benefi ciades.

Arranjaments en banys: totes aquelles intervencions 
orientades a millorar principalment l’accessibilitat i 
facilitar la higiene personal (substitució de banyera 
per plat de dutxa, tractament antilliscant de pavi-
ments, adaptació del lavabo, canvi d’aixetes, entre 
d’altres).

Recordem que aquest programa va dirigit a: 
•  Persones amb difi cultats per realitzar les activi-

tats de la vida diària.
•  Persones que tinguin acreditada la seva condi-

ció de discapacitat i/o estiguin en situació de 
dependència.

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

Vilamagore
Medieval 2018
Vols participar de voluntari?
T’esperem. Entre tots farem una gran fes-
ta per celebrar el 25è aniversari del Vilama-
gore medieval. Consulta les darreres nove-
tats i tallers participatius per a voluntaris a 
www.vilamagoremedieval.cat

Vols participar en el mercat medieval amb 
una parada?
Per inscripcions i/o consultes pel mercat us podeu 
adreçar a: fi res@mapamundi.cat o al telèfon 93 
805 00 64 (Preguntar per Anna. Horari: de 8 de 
matí a 2 de migdia).

Per la festa major es va 
presentar el protocol
d’actuació a Sant Pere de
Vilamajor “NO ÉS NO” 
El passat 11 de Maig a La Fàbrica es va realitzar un taller a 
càrrec de la Fundació Aroa dirigit a totes les edats i amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona. 
L’apoderament és possible amb la millora de l’autoestima i l’auto 
coneixement, la identifi cació i el reconeixement de les pròpies 
necessitats, l’establiment de relacions saludables i amb el desen-
volupament de la creativitat en l’aprenentatge vital. Amb aquesta 
activitat, i des d’una perspectiva de gènere, s’abordaran qües-
tions com la naturalesa bipsicoemocional cíclica de les dones (el 
vincle entre el cos, la ment, les emocions i l’energia vital), l’auto-
cora i els hàbits de salut o la infl uença del patriarcat en els rols 
i els cicles vitals femenins (menstruació, maternitat, menopausa).
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Festa Major 2018
La col·laboració de les entitats va aconse-
guir una gran participació a la Festa Ma-
jor de Sant Pere de Vilamajor 

El programa de la Festa Major fou d’allà més variat. 
La festa va començar dijous 28 de juny una mica 
remullada amb el pregó i la batukada de Batual’olla. 
Aquella mateixa tarda es va celebrar l’Homenatge a 
la gent gran a la Fàbrica i acabant amb Ball amb el 
grup “Dia i Nit”.

L’endemà, dia de Sant Pere, es va ofi ciar l’Ofi ci So-
lemne de Festa Major a l’església parroquial i, a la 
sortida, es va degustar un Vermut popular i l’actua-
ció de Karamelo Jazz a la plaça del campanar. Al 
vespre es va celebrar un sopar de Sant Pere a la 
fresca amb actuació musical, coca i cava. La nit de 
divendres es va acomiadar amb els concerts d’ADA-
LA, Miquel del Roig, Seguirem i els Senglars Tullits.

El dissabte 30 de juny va començar ben d’hora i 
amb un sol de justícia amb el VIIè Campionat Pe-
tanca mentre a la plaça de l’Ajuntament l’acte “Des-
cobreix el Vilamagore” ens va fer un tast de la festa 
medieval amb animació amb espases i combats i 
Infl ables terrestres i aquàtics a la pista poliesportiva. 
Al migdia, a la Mongia, es va presentar el llibre 
i l’exposició “Romànic del Montseny” a càrrec de 
Mariano Pagès. A la tarda va ser l’hora dels balls 
dels gegants de Sant Antoni de Vilamajor, Llinars 
del Vallès, L’esquirol, Perpinyà, Talteüll, Sant Llorens 
d’Hortons, Sant Esteve de Palautordera i Sant Pere 
de Vilamajor. A la Fàbrica es va poder gaudir també 
de l’espectacle Talent Show i, al vespre, un agrada-
ble sopar popular a la fresca. La nit va tornar a ser 
moguda amb els concerts de Pelukas, Juckebox i el 
Dj Aleix.

L’últim dia de la Festa Major, el 1 de juliol, fou més 
esportiu, amb una Caminada popular, activitats in-
fantils, tallers infantils de circ, mini tennis al carrer i 
bitlles catalanes. A l’església es va poder escolat el 
concert coral infantil de Refi la i, tot seguit, un Vermut 
popular i actuació musical amb Dr. Dixie Bones als 
Camps de la Rectoria. La Festa va concloure amb 
un Holy colors, gelats i festa de l’escuma per passar 
la calor. 

Moltes gràcies a tots els que amb al vostre esforç heu 
ajudar a fer-la possible!
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15 de juny: dia mun-
dial de la presa de 
consciència contra 
l’abús i el maltracta-
ment a la gent gran
Divendres 15 de Juny de 2018 a Sant Pere de Vila-
major amb el programa de Dinamització conjunta-
ment amb la col·laboració de l’Ajuntament i l’Escola 
Bressol, van organitzar una sèrie d’actes per comme-
morar aquest dia. Es va preparar una sortida matinal 
de la mà dels infants i la gent gran tot recorrent els in-
drets del municipi dinamitzant l’activitat amb un pho-
tocall del Bon Tracte amb la gent gran emmarcant 
imatges de cura i sensibilitat cap aquest col·lectiu.

Finalment vam fer un pica pica conjunt, es va llegir el 
manifest  recordant als petits la fi gura de la persona 
gran des de l’experiència de vida, la cura, carinyo 
que els donen, consells i aprenentatge, etc...Tot l’ac-
te va tenir molt bona acollida i van sorgir molts mo-
ments de mostra d’afecte mutu, d’acompanyament i 
bon tracte a la gent gran.

Per visualitzar el fenomen dels maltractaments a les 
persones grans cal prendre consciència de què són 
els maltractaments i com es duen a terme. Tanma-
teix, només des del coneixement i la sensibilització 
es podrà combatre aquest fenomen del qual ja cada 
vegada més s’evidencia la seva incidència en la po-
blació.

Bon estiu i Bon tracte en tot moment!!! 

L’ajuntament
estrena el conveni 
amb la gent gran 
amb el programa 
“Entrena”!!!
L’Ajuntament va signar un conveni amb l’Obra Social 
La Caixa per al desenvolupament del Programa de 
Gent Gran  des de l’àmbit de “Benestar i Salut” a 
l’espai Casal d’avis situat al Centre Cívic El Pi No-
vell. Aquesta primavera-estiu s’ha dut a terme el pro-
grama ENTRENA, un taller preventiu i de promoció 
de l’envelliment saludable que impulsa l’autonomia 
funcional i l’activitat física en la gent gran. Aquest 
et dóna l’oportunitat d’adaptar els hàbits més quoti-
dians per millorar la teva qualitat de vida. Tasques 
com ara la cura personal, la prevenció de caigudes, 
l’alimentació, l’exercici físic, la gestió del dolor o la 
participació social es tracten en el taller.

S’han dut a terme 
de la mà d’una 
professional qua-
lifi cada, amb una 
sèrie de 8 sessions 
setmanals al Casal 
durant aquest mes 
de Juny i Juliol amb 
un gran èxit de par-
ticipació i satisfac-
ció dels curs. 

Tornarem aquesta 
tardor a gaudir d’un nou programa EN FORMA amb 
un mètode innovador com es el Eurythmics per tota la 
gent gran que vulgui cremar tots els extres de l’estiu!. 

Us informarem a partir d’Octubre!!! Bon Estiu!!.

Per a més informació podeu consultar les activitats a:
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-ac-
cion-social/personas-mayores/salud-y-bienestar/
que-hacemos

Estigueu atents que us esperen més sorpreses per a 
la Gent Gran
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Opinió dels grups municipals

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

RECUPEREM LA PARTICIPACIÓ

Fa un any, als pressupostos partici-
patius de 2017, 220 veïns i veïnes 
de Sant Pere de Vilamajor vàrem 
exercir el vot per triar algun dels 
projectes presentats.

A l’edició d’enguany s’ha disposat 
de més facilitats, en haver-nos dotat 
d’un mecanisme de votació electrò-
nica que ens estalviava haver-nos 
de desplaçar. Però, en acabar el 
període  previst per exercir el vot, 
només ho havíem fet 98 persones.

Les xifres ens haurien de fer reflexio-
nar. És obvi que alguna cosa no 
s’està fent bé, si el que aspirem és 
a ser una ciutadania involucrada en 
els afers que ens afectin.

Segur que no hi ha una explicació 
única, més aviat molts factors: pot-
ser el mecanisme, potser la comuni-
cació, potser la tria dels assumptes 
sobre els que demanem al poble 
que es pronuncií.... probablement 
una mica de tot.

Recuperar l’esperit ciutadà de parti-
cipar a la “res pública” hauria der 
ser la prioritat per tothom. Però per 
això, cal deixar d’adormir-los. De 
convertir la gestió municipal en un 
assumpte de procediments i buro-
cràcia. I confondre les trobades 
amb els veïns en monòtons discur-
sos en un sentit.

Cal tenir i proposar un projecte de 
poble, i debatre i escoltar sobre 
aquest projecte. Els pressupostos 
(els participatius i els altres) en sorti-
ran reforçats.

LA IMPORTÀNCIA DELS ESPAIS DE 
PARTICIPACIÓ

A St. Pere s’ha dut a terme un pro-
cés de participació perquè les per-
sones que hi vivim puguem decidir 
a què s’hauria de destinar una peti-
ta part dels pressupostos. Tots hem 
pogut presentar propostes, hi ha 
hagut espais per desenvolupar-les 
col·lectivament, i després hem votat 
la que ens ha semblat millor.
La participació, tant en la presen-
tació i desenvolupament de pro-
postes com en les votacions, ha 
sigut baixa. De fet, força menor 
que l’any passat. (Els motius d’això 
poden ser diversos –des de manca 
de cultura participativa a manca de 
difusió suficient–, però no els analit-
zarem aquí.)
Tot i així, creiem que de cap mane-
ra podem concloure que la baixa 
participació hauria de dur a aban-
donar aquest espai. Al contrari, 
estem convençuts que els espais de 
participació s’han de promoure i 
reforçar, que el futur com a poble 
passa per compartir cada vegada 
més les decisions que ens afecten, i 
que a poc a poc n’anirem aprenent 
entre tots.
Sovint les administracions prenen 
decisions que ens afecten molt més 
enllà dels quatre anys que pugui du-
rar el govern de torn. No seria bo 
que aquestes decisions les pogués-
sim debatre i decidir entre tots?
Actualment arrosseguem les con-
seqüències d’un conveni signat du-
rant el mandat del Sr. Llessuy amb 
l’empresa Aigües de Catalunya, SA 
per a 40 anys. Els nostres veïns de 
St. Antoni han engegat un procés 
per remunicipalitzar l’aigua. Nosal-
tres estem lligats per als propers 30 
anys encara. Aquell conveni va ser 
una bona decisió? No ho podem 
jutjar, precisament perquè no se’ns 
va informar. Ens hauria agradat 
conèixer a fons tots els motius i les 
implicacions, i decidir-ho nosaltres. 
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COHESIÓ I PARTICIPACIÓ

ISP ha apostat per la participa-
ció com una gran eina per co-
hesionar Sant Pere. Des del go-
vern creant òrgans i espais de 
participació, com el Consell del 
Poble, la Tarda del Poble o im-
pulsant els Pressupostos Partici-
patius. Des de l’oposició treba-
llant i participant activament en 
reunions, comissions, JG, Plens. 
Donant veu a entitats, associa-
cions i veïns.
La Festa Major era la 3a que 
organitzem des de que al 2015 
vam assolir les competències de 
cultura.
ISP ens creiem el que diem. Te-
nim projectes, idees, valors... 
debatuts i consensuats des de 
que al 2003 vam participar per 
primera vegada al govern local. 
Per això en aquesta etapa hem 
tornat a buscar la complicitat, 
la implicació d’entitats, associa-
cions de veïns, de joves,  nens, 
gent gran, ciutadans a títol par-
ticular... perquè només així el 
treball i esforç culmina en un 
gran èxit. 
Vam començar amb una gran 
participació popular a la revet-
lla de Sant Joan.
Aquest any ha estat tot un èxit 
el nombre d’entitats que han 
participat organitzant alguna 
activitat dins del marc de la FM. 
Gran participació de veïns a 
tots els actes, fent pinya al vol-
tant dels grups de persones que 
posen el seu treball perquè to-
thom en gaudeixi. 
El 3 i 4 de novembre, Vilamago-
re tornarà a ser un exemple més 
de com cohesionar un territori 
dispers, el nostre poble, des de 
la participació. 

TRAM FINAL

Encarem el tram fi nal de legislatura, 
és ara quan veiem els projectes més 
grans, realitzats o pràcticament realit-
zats.
En aquests tres anys i tres mesos, hem 
fet moltes coses que han millorat el dia 
a dia de tot el poble, des de potenciar 
la cultura, amb programacions  conti-
nuades i molts actes que han revitalit-
zat la vida cultural del poble, millorant 
el servei social i donant més cobertu-
ra, millorant  el servei al ciutadà en 
tots els sentits, Brigada, Guàrdia Mu-
nicipal, OAC. Millorant la comunica-
ció amb els veïns, amb un èxit amb 
el funcionament del nou whatssApp 
municipal 615 usuaris, modernitzant 
la web, millorant els barris i els equi-
paments dels barris, potenciant el tu-
risme amb nous senders i seguint amb 
la bona feina de la Mongia. Mai hem 
tingut tanta activitat esportiva, amb 
noves curses de BTT, amb la Ultra 
Montseny que enguany és farà a Sant 
Pere, la Fem-sui, l’Xtrem, col·laborant 
amb els clubs i ajudant a formar els 
nostres jove. Hem portat a terme els 
primers pressupostos participatius de 
la història i sobretot hem escoltat molt i 
molt a les veïnes i veïns vilamajorencs.
Ara toca tancar els projectes de més 
entitat, ja tenim operatiu el nou accés 
al CEIP Torre Roja que de ben segur 
millora molt la mobilitat en aquest sec-
tor, hem asfaltat el camí de can Peu 
Alt, força utilitzat, ja tenim el camí 
fl uvial fi ns on hem pogut conveniar, 
seguim treballant i seguim fi nalitzant 
projectes. Hem de dir que això no 
hagués estat possible amb el recolza-
ment i la bona feina del nostre soci de 
govern ISP i la bona entesa que hem 
tingut l’equip de govern.
Seguirem treballant per assolir la inde-
pendència del nostre país, gràcies a 
totes les que ho feu possible i a tots els 
que esteu patint la repressió, us tenim 
presents cada matí al llevar-nos.
Ho hem fet i seguirem fent-ho i segui-
rem sent propers a la gent, no ente-
nem la gestió pública sense sentir de 
prop al poble.
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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

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

Raquel Salcedo Ramos
Tercera tinent d’alcalde i 
regidora d’educació, comuni-
cació, sanitat i transports.
Grup Municipal: ERC-AM
938450008
rsalcedo@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, viu a Sant Pere des del 2002 i té 
tres fills. Sempre ha estat vinculada a Vilamajor perquè la seva 
família és d’aquí. És llicenciada en Turisme i s’ha dedicat a la ges-
tió i administració d’empreses. Ha estat presidenta de l’AMPA de  
l’Escola 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 fills viu Sant Pere 
de Vilamajor des del 1995. Té una empresa de construcció de mot-
lles 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 participa-
ció ciutadana i en la cultura del poble, compromès amb el procés 
per assolir la independència del nostre país.

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.

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”.

En Joan Bruguera i Gras, fill de Sant Pere de Vilamajor, viu al 
veïnat del Pla, es presentà a les passades eleccions municipals de 
2015 a la candidatura d’ERC-AM i fou elegit regidor. La candida-
tura obtingué 506 vots i 4 regidors. Fou alcalde de Sant Pere de 
Vilamajor del 2003 al 2007 i primer tinent d’alcalde del 2012 al 
2015. Actualment és el regidor responsable de l’àrea de territori 
i sostenibilitat.
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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 finals 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 presen-
tar a les passades eleccions mucicipals de 2015 a la candidatura de 
CIU . Actualment 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 candidatura de CIU. Actualment és el regidor de l´opo-
sició.

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. 




