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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    
Servei d´Aigües AIGÜES DE CATALUNYA 938 453 327
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, 
Aquest és l’últim Butlletí Municipal de l’any 2018 i és hora de fer balanç 
d’aquest any que acabem. Com sempre és una època en que tothom 
aprofita per fer una mica de balanç de les coses tant personals com pro-
fessionals. I nosaltres ho volem compartir amb tots vosaltres. 
Ha estat un any intens, amb molta feina d’organització, de fer projectes 
i de prendre decisions importants. En moltes d’aquestes feines hem ne-
cessitat l’ajuda i consens del veïns i l’hem tingut. Moltes gràcies a tots 
aquells veïns que han estat al nostre costat en la realització d’alguns 
d’aquests projectes. 
Hem fet l’accés a l’escola Torre Roja des de la carretera i estem molt 
contents amb el resultat obtingut; hem canviat el sistema de transport 
urbà instaurant el Transport a Demanda (TAD) amb un èxit aclaparador 
d’usuaris i amb un millor i més ampli servei horari; hem asfaltat el camí 
de Vallserena a Palautordera, hem finalitzat el Camí Fluvial (resultat dels 
pressupostos participatius 2017), hem ajudat a asfaltar, amb la col·labo-
ració dels veïns, els carrers principals de Refugis del Montseny a petició 
del Parc Natural del Montseny ja que els bombers i protecció civil feia 
temps que ho demanava ja que l’accés cada vegada era més complicat. 
A més tenim pendents projectes que en breu veurem iniciar-los: asfaltar el 
camí de Can Surell Sud, arreglar el carrer Sant Guillem amb la col·labo-
ració dels veïns,  adequar la zona d’aparcament de l’Institut Vilamajor, 
iniciar el desenvolupament del PAU 6 (sector Bisbat-Eixample), iniciarem 
el projecte guanyador dels Pressupostos Participatius del 2018, convo-
carem nous pressupostos participatius amb un nou sistema proporcionat 
per la Diputació de Barcelona, arreglarem l’asfaltat de Les Faldes i Vall-
serena, adquirirem el local de la Caixa Laietana per instal·lar-hi el CAP. 
Com veieu tenim molta feina encara pendent que veureu començar en els 
primer trimestre del proper any.
Fa pocs dies vàrem celebrar la festa és emblemàtica del nostre poble:  
Vilamagore Medieval. 
Aquest any hem celebrat els 25 anys d’aquesta festa i ens agradaria 
felicitar a tots els voluntaris i voluntàries que han fet possible aquest acte. 
Gràcies a tots per les ganes, la constància i la voluntat de que tot sortís 
tal com estava previst. Sabem que hi ha coses a millor i les millorarem 
per al proper any però ha estat una festa memorable i espectacular. Han 
participat i treballat més de 430 voluntaris, han participat 80 voluntaris 
de Castelló d’Empuries, podem confirmar que han assistit uns 9.000 vi-
sitants, el temps ens ha acompanyat i no hem tingut cap ensurt rellevant, 
..... que més volem? 
MOLTES FELICITATS A TOTS ELS VOLUNTARIS DE VILAMAGORE MEDIE-
VAL. 
Properament celebrarem el Nadal i per això dins aquest butlletí Munici-
pal adjuntem un calendari per a l’any 2019 i la programació d’actes 
per aquestes festes.

BON NADAL I FELIÇ ANY NOU!
 L’Equip de Govern. 
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Alcaldia
Pamela Isús Sauri

El passat 29 de Novembre l’equip de Govern va 
portar al Ple de la Corporació el Projecte de Pressu-
post General  i les bases d’execució del mateix, amb 
un import total de 4.410.962,18€ per a l’exercici 
2019. L’Objectiu és que aquest Ajuntament sigui 
una administració ben gestionada i solvent que es 
regeix per l’equilibri pressupostari i transparència. 
L’augment dels Ingressos en el 2019 es degut a la 
previsió d’increment en la recaptació de l’IBI com 
a conseqüència de les noves altes produïdes pel 
creixement natural del poble i l’actualització del pa-
dró, també per aquest motiu d’increment de pobla-
ció preveiem que augmentaran els ingressos en l’im-
post de vehicles, en l’Impost sobre l’increment del 
valor de terrenys, el IAE i el ICIO; també s’augmenta 
en un 5.34% les subvencions concedides ja que es 
preveu un augment de les subvencions que rebem 
de la Diputació de Barcelona en matèria de Serveis 
Socials, augment dels ingressos de l’Estat i l’ajut que 
ens concedeix el Parc Natural del Montseny per el 
manteniment del Punt d’Informació de la Mongia 
que s’incrementa en un 31.02%; i, fi nalment es pre-
veu un increment del 17.14% en les subvencions 

de Diputació de Barcelona destinades a Inversions 
(200.000€ de Meses de Concertació destinats a 
la reparació estructural de l’edifi ci de La Rectoria, 
43.669,57€ d’un Programa Complementari per a 
l’Escola Bressol i 130.000€ per a arreglar l’Asfalt 
del barri de Les Faldes del Montseny).
En quant a Despeses es preveu un increment a les 
Despeses de Personal degut a la creació d’una nova 
plaça de Guàrdia Municipal, per tal de cobrir els 
3 torns diàries amb dos agents; un increment a les 
Despeses corrents degut sobretot a l’adequació del 
cost dels subministrament, a la incorporació de la 
contractació d’un agent cívic per a millorar la reco-
llida selectiva de residus; i la millora del municipi en 
el manteniment de vies i camins; fi nalment es pre-
veu un decrement en les despeses fi nanceres ja que 
s’han acabat de pagar 3 préstecs: 

- Inici 2006, Import 325.000€ Inversions
-  Inici 2008, Import 150.000€ Millores
d’enllumenat de les Faldes

- Inici 2007, Import 450.000€ Inversions
En quant a despeses per inversions es preveu per al 
2019 el detall següent:

Pressupostos 2019
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La marxa de torxes del dia 10 i els actes insti-
tucionals del dia 11 van centrar la
celebració de la Diada Nacional de Catalunya 
a Sant Pere de Vilamajor
Un any més, els pobles de Sant Antoni i Sant Pere 
de Vilamajor es van coordinar per celebrar conjun-
tament la Diada Nacional de Catalunya.
La vigília, dilluns dia 10, es van celebrar els actes 
mes reivindicatius amb la ja tradicional pujada de 
torxes de Sant Antoni a Sant Pere, acabant amb 
una jornada festiva amb sopar popular i concert del 
grup Noustalgics.
Per altra banda, el dimarts 11 de setembre al matí, 
es van celebrar els actes institucionals de la Diada 
Nacional davant de l’Ajuntament amb la hissada de 
la senyera i el cant dels Segadors. L’Ajuntament i 
partits van participar en l’homenatge fl oral a la sen-
yera. Els parlaments institucionals van anar a càrrec 
de l’alcaldessa Pamela Isús va llegir part d’una carta 
de Raül Romeva. També va intervenir el regidor Pau 
Jané llegint el manifest de l’AMI i el tinent d’alcalde 
Joan Garcia que va recordar un text emotiu d’Oriol 
Junqueras. Tot seguit, mentre es feia un aperitiu po-
pular, es va poder gaudir de la música de Jazz i 
Swing de la The Ohio Big Band, formada per jo-
ves mataronins, que aprofi tant que estaven visitant 
el nostre municipi van voler obsequiar-nos amb un 
magnífi c concert àmpliament aplaudit pel públic. En 
nom de l’Ajuntament, us en donem les gràcies.
Finalment, a la tarda, l’ANC Vilamajor va poder 
omplir 7 autocars en direcció a la marxa indepen-
dentista a Barcelona (2 més que l’any passat). L’acte 

es va realitzar sense cap incident, en un ambient 
reivindicatiu i cívic que va omplir la Diagonal amb 
més d’un milió de persones i els informatius d’arreu 
del món.

Calendari fi scal 2019

5

 Tribut Data Inici Vol. Data Fi Vol/Domi.

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS 02/05/2019 02/07/2019
IMPOST BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS  02/05/2019
IMPOST BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS  01/07/2019
IMPOST BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS  02/09/2019
IMPOST BÉNS IMMOBLES - 4A FRACCIÓ-DOMICILIATS  04/11/2019
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 05/09/2019 05/11/2019
IMPOST BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS 05/09/2019 05/11/2019
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA-NO DOMICILIATS 01/03/2019 02/05/2019
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA - 1A FR-DOMICILIATS  01/03/2019
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA - 2A FR-DOMICILIATS  02/09/2019
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 19/09/2019 19/11/2019
TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS-NO DOMICILIATS 02/05/2019 02/07/2019
TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.1-DOMICILIATS  02/05/2019
TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.2-DOMICILIATS  01/10/2019
TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS-NO DOMICILIATS 02/05/2019 02/07/2019
TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.1-DOMICILIATS  02/05/2019
TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.2-DOMICILIATS  01/10/2019
TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL 02/05/2019 02/07/2019
PREVENCIO INCENDIS FORESTALS 05/09/2019 05/11/2019
TAXA ENTRADA VEHICLES 02/05/2019 02/07/2019



6 La Clau
de Vilamajor

Sant Pere de
Vilamajor dedica l’es-
pai d’equipaments 
de l’Ajuntament a l’1 
d’octubre de 2017
Un any després de la jornada del referèndum d’au-
todeterminació de l’1 d’octubre de 2017, Sant Pere 
de Vilamajor va celebrar el primer aniversari dedi-
cant-hi l’espai on es va celebrar entre l’Ajuntament, 
la Fàbrica i el Pi Novell.
L’alcaldessa Pamela Isús va inaugurar la placa 
que recordava que aquest espai fou l’escenari del 
1 d’octubre a Sant Pere de Vilamajor davant dels 
nombrosos veïns que es van congregar davant La 
Fàbrica.
L’acte es va traslladar dins de la Fàbrica que fou 
el centre electoral i van tornar a aparèixer les 3 
urnes i es va inaugurar una vitrina per desar una 

de les urnes de forma permanent amb tots els vots 
que els veïns van dipositar l’1 d’octubre. També es 
va poder veure un emotiu vídeo amb imatges de la 
jornada i es va acabar amb un pica-pica mentre 
els veïns recordaven com va transcórrer la jornada 
del referèndum.
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Promoció, turisme,
barris, esports i joventut

Joan Garcia

Els ajuntaments de-
manen explicacions 
a Endesa per les da-
rreres avaries de les 
Pungoles
El passat 19 de setembre, els ajuntaments de Sant 
Antoni i Sant Pere de Vilamajor van mantenir una 
reunió amb els responsables de zona de Fecsa-En-
desa, per demanar explicacions sobre les darre-
res avaries a la urbanització de Les Pungoles.
L’empresa va manifestar que, després de realitzar 
un estudi de la zona i portar un laboratori mòbil, 
havia detectat el motiu principal d’aquestes ava-
ries, que és el deteriorament d’un tros del cablejat 
soterrat que uneix els dos transformadors.

Fecsa-Endesa ja hi està treballant per poder donar 
solució el més ràpidament possible. L’actuació, 
que comportà quinze dies de feina, consistia en 
obrir una rasa a les voreres per canviar uns 340m 
d’aquest cablejat. L’afectació principal fou als ca-
rrers del terme de Sant Pere de Vilamajor.
Paral·lelament, els dos ajuntaments van requerir 
a l’empresa d’aigües per tal que posés un ge-
nerador d’emergència a la seva instal·lació, per 
d’aquesta manera, encara que el subministrament 
elèctric fallés, el d’aigua no es veuria afectat.

Trobada de Penyes 
del FC Barcelona a 
Vilamajor
La Federació de Penyes del Vallès va homenatjar 
al jugador Eulogio Martínez, que va ser l’autor 
del primer gol al partit inaugural del Camp Nou 
el 24 de setembre de 1957. El tribut es va fer en 
la celebració del seu XXIX Trobada de Penyes, 
organitzada per la Penya Barcelonista Vilamajor 
‘s, que reuneix barcelonistes de Sant Antoni i Sant 
Pere de Vilamajor. 
La Federació el va posar com a exemple de ‘nou’ 
en un col·loqui, presentat per Eloi Vila, sobre la 
figura del davanter que va comptar amb els ex-

jugadors Ramos, Estella, Clos i Robert, a més de 
l’ex agent de futbolistes Josep Maria Minguella.
La festa va comptar amb la família de l’exjugador 
paraguaià, així com del vicepresident primer del 
FC Barcelona, Jordi Cardoner ; Antoni Guil, pre-
sident de la Confederació Mundial de Penyes; i 
Joan Giménez, vicepresident de la Federació del 
Vallès.

Pamela Isus i Maria 
Berdala, alcaldesses 
de Sant Pere i Sant 
Antoni de Vilamajor, 
van estar presents al 
‘esmorzar de germa-
nor’ de la sala La Fà-
brica de Sant Pere de 
Vilamajor. El ‘dinar de 
germanor’ es va cele-
brar al Patronat de de 
Sant Antoni de Vilama-
jor, on es van reviure 
en pantalla gegant 
algunes jugades d’Eu-
logio Martínez.
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Vilamajor viu una 
tardor molt esportiva
El calendari d’aquests mesos de tardor s’ha om-
plert d’activitats esportives al nostre municipi que 
han aplegat un munt de participants que han co-
rregut o pedalat pel terme municipal de Sant Pere 
de Vilamajor. 
L’esport, a més dels seus evidents beneficis per a 
la salut, és també una immillorable forma de gau-
dir de l’entorn i enfortir els valors de l’esforç, el 
companyerisme i el respecte per la natura.
Aquests grans esdeveniments, amb centenars de 
participants, requereixen un esforç organitzatiu 
que des de l’Ajuntament, no només volem impulsar, 
sinó que volem reconèixer i agrair públicament a 
les entitats organitzadores de la Fem Sui, la Força 
Xtrem, Jornades d’Handbol...
les entitats organitzadores de la Fem Sui, la Força 
Xtrem, Jornades d’Handbol...
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Des de la Biblioteca Can Casas de Llinars del 
Vallès es porta a terme sortides culturals mensuals 
adreçades a un públic adult. El passat 8 d’octu-
bre, el grup va visitar el centre històric de Sant 
Pere de Vilamajor per conèixer la història i el pa-
trimoni de La Força.
Durant la visita, que es va realitzar des del Centre 
d’Informació de la Mongia, es va visitar l’esglé-
sia de Sant Pere de Vilamajor, el centre històric 
i el centre d’Art La Rectoria per conèixer des de 
les estades dels comtes catalans fins a la recent 
restauració del temple. També van ser convidats a 
visitar la Festa Medieval del Vilamagore.

Usuaris de la biblioteca de Llinars del Vallès 
fan una visita guiada pel centre històric de 
Sant Pere de Vilamajor

Del 1 de setembre fins el 28 d’octubre de 2018, 
la Mongia va mostrar l’exposició “Llegendes del 
Montseny”, un recull de les principals llegendes 
del massís en format de grans llibres amb textos 
d’Apel·les Mestres, Martí Boada... i amb fotogra-
fies d’Enric Planas.
La presentació de l’acta va anar a càrrec del 16è 
Conseller de Cultura de la Generalitat, l’Hono-
rable Sr. Lluís Puig que va enviar un vídeo des 
de la Casa de la República (Bèlgica). Lluís Puig 
ha estat el productor de l’exposició i també li ha 
posat música a través del seu antic grup, Ministrils 
del Raval.
Durant aquests dos mesos, l’exposició ha estat vis-
ta per més de dos centenars de visitants.

Bona acollida de l’exposició, les 
“Llegendes del Montseny” a la Mongia
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La seguretat de la llar a les teves mans
COM HO FAN?

ESCALEN

QUÈ PODEM FER?

COM HO FAN?

FAN SERVIR CLAUS FALSES

QUÈ PODEM FER?

* El mètode bumping
l’interior del bombi i amb l’ajuda d’uns petits cops, alliberen el gir de la clau. Es 
realitza amb menys de 30 segons i no fa malbé el pany.

COM HO FAN?

TREUEN L’ESPIELL

QUÈ PODEM FER?

COM HO FAN?

EXTREUEN EL BOMBÍ

QUÈ PODEM FER?

* Com a complement, i en el cas que tingueu una porta 
reforçada, a la part interior podeu instal·lar un pany 
de seguretat denominat invisible que s’acciona amb 
comandament a distancia i funciona amb bateria o corrent 
elèctrica.

COM HO FAN?

FORCEN LA PORTA

QUÈ PODEM FER?

Consells dels
Mossos
d’Esquadra per 
mantenir segurs
els nostres
domicilis

s
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al domicili
consells de seguretat

mesures de seguretatmés segurs a casa
No obriu la porta a persones desconegudes.

l’aigua, la llum, el gas o el telèfon i comproveu el 

número de telèfon que us faciliti el possible 
instal·lador.

Recolliu diàriament la correspondència per evitar 
que persones alienes utilitzin les vostres dades 
personals.

Tanqueu sempre amb clau les portes d’accés al 
carrer a l’hora d’anar a dormir i quan us absenteu 
encara que sigui per un breu període de temps.

entrar-hi.

Comproveu que la porta del garatge queda 
tancada a l’entrada i la sortida i que cap estrany 

No deixeu les claus en cap amagatall extern al 
domicili.

Si perdeu les claus, canvieu els panys.

Si viviu en cases aïllades, podeu instal·lar 
temporitzadors automàtics d’encesa dels llums 
interiors o exteriors del domicili.

Si guardeu a casa objectes de valor, cal que 

amb les vostres necessitats.

les vostres pertinences és convenient que 

inventari d’objectes amb el número de sèrie, la 
marca i el model.  

  

És recomanable instal·lar un pany que disposi almenys de tres punts d'ancoratge al 
bastiment de la porta (superior, inferior i lateral). 

Procureu instal·lar panys d'alta seguretat. Al mercat hi trobareu diferents sistemes.

Seguiu les recomanacions de professionals amb establiments oberts al públic.

panys i portes

Una balda interior a les portes d’accés és molt útil.

que permeten evitar l'obertura des de l'exterior.

pis per les bastides o les escales.

accessos

S’ha d’instal·lar i utilitzar d’acord amb les instruccions de l’instal·lador i en un lloc de difícil 
accés.
Comproveu que l’empresa instal·ladora compleix tots els requisits legals.
Cal que estigui connectada a una central receptora d’alarmes. Aquesta s’encarregarà de 

Recordeu que els sistemes d’alarma s'han de revisar de forma periòdica.
Connecteu-la sempre, mentre dormiu i quan sou fora de casa: contribueix a incrementar 
la seguretat.

alarma

Deseu els objectes valuosos en llocs segurs.

reculli la correspondència i faci un cop d'ull de tant en tant a l'habitatge.
Sigueu discrets a l’hora de comentar l'absència, eviteu donar detalls a les xarxes 
socials o comentar-ho amb gent desconeguda.

sou fora de casa.

quan marxeu de vacances
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Consells de protecció civil davant les ventades

Ventades

Protegeix-te 
de les ventades

1

4444444444444444444444444444

3

2

A casa, tanca i assegura portes, finestres
i tendals.

Al carrer, vigila amb el mobiliari urbà, 
les motos i els cotxes aparcats, els arbres
i tot allò que el vent pugui fer caure.

Si has de viatjar, consulta les prediccions
del temps i condueix amb prudència.

Si fas esport, tingues precaució en lesafffffffafafa
activitats a l’aire lliure.vit

Evita els perills del vent.
En cas de ventades, procura protegir-te a casa o en un edifici segur. 
Si has de sortir, extrema les precaucions al carrer i a la carretera i, en cas d'accident, truca al 112.

Consells preventius 
per a les glaçades
A l’habitatge:
Tingueu preparat: un transistor i piles de recanvi, 
llanternes, aliments rics en calories, combustible 
per a la calefacció i una farmaciola amb els me-
dicaments habituals.
Reviseu: els punts d’entrada d’aire (cal que els 

protegiu amb una cinta que aïlli), l’estat de la teu-
lada i el baixant d’aigua, les branques dels arbres 
(si són massa llargues cal que les podeu) i l’estat 
de la calefacció.
Al vehicle:
Disposeu de cadenes en bon estat, llanterna i 
manta de viatge.
Comproveu l’estat de les bateries, el dipòsit de 
benzina, els llums, els frens, els pneumàtics, la 
calefacció, el parabrisa...



Urbanisme i territori
Joan Bruguera
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L’Ajuntament ha realitzat durant la primera quinzena d’agost 
obres de millora de la xarxa elèctrica de l’enllumenat públic als 
carrers de Sant Marçal, del Sui, de Sant Bernat i de Sant Roc.
Durant les obres per millorar el servei, s’ha procurat afectar el 
mínim possible als veïns i a la circulació del veïnat, per això no 
s’han provocat talls de trànsit i només s’ha restringit puntualment 
en alguns trams el pas de vianants en les voreres afectades per 
les obres.  Agraïm als veïns la paciència per les molèsties que 
puguin provocar les obres.

Obres d’arranjament dels 
cables elèctrics de
l’enllumenat públic a
Can Derrocada

Millores a la façana 
del Pi Novell
L’Ajuntament, seguint amb la seva política de millo-
ra constant dels equipaments municipals, va adju-
dicar a principis de la tardor passada les obres de 
pintura de la façana del centre cívic El Pi Novell. 
Les obres van ascendir a 15.996’20 euros. 
Aquesta actuació millora substancialment 
l’aspecte exterior de l’edifici i continua 
la campanya anterior on també es 
van pintar el local municipal La 
Fàbrica, el Sindicat, els ves-

tuaris de la pista poliesportiva i l’edifici de serveis 
municipals (vigilància municipal, correus, serveis 
socials i jutjat de pau).
El centre cívic ofereix als veïns de Sant Pere de 
Vilamajor i de les poblacions veïnes cursos i ta-
llers de moltes temàtiques diferents, des de co-

neixement personal, idiomes, creativitat i 
artesanies, a més de molta oferta 

infantil i juvenil. 

te exterior de l’edifici i continua
panya anterior on també es 
ntar el local municipal La 
a, el Sindicat, els ves-

neixement personal, idiomes, creativitat i 
artesanies, a més de molta oferta 

infantil i juvenil.
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L’Ajuntament dema-
na a la Diputació un 
pas peatonal més
segur entre el nou 
accés a l’escola i la 
carretera
El passat dia 30 d’octubre el regidor de l’Àrea de 
Territori, Joan Bruguera, i l’alcaldessa, Pamela Isús 
es van reunir a la Diputació de Barcelona amb el 
Diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi 
Fàbregas per reclamar un pas de vianants en la 
confluència del nou accés a l’escola i la carretera. 
Aquesta petició està feta des de el passat mes de 

Juny i veient que no es feia cap actuació es va 
demanar la reunió per fer la reclamació urgent de 
forma institucional. 
En aquesta trobada la Diputació es va comprome-
tre a la construcció d’una plataforma elevada en 
aquest punt per tal de reduir la velocitat dels ve-
hicles i donar pas als vianants que volen creuar 
la carretera. Actualment és un punt perillós ja que 
no hi ha ni un pas de vianants pintat. Com la ca-
rretera és propietat de la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament no té competència per fer una actua-
ció d’urgència de forma provisional i és per això 
que no s’ha fet cap actuació. En els últims dies ens 
han confirmat que es farà l’actuació durant el mes 
de novembre. 

L’Ajuntament millora 
l’aïllament acústic de 
La Fàbrica
Per tal de millorar les condicions d’aïllament del 
local municipal La Fàbrica, l’Ajuntament ha iniciat 
les taques de construcció d’un doble mur a la faça-
na del carrer Nou, just on hi ha l’escenari. A més 
d’alçar un envà amb aïllament a la part interior, 
també s’aixecarà un mur exterior que taparà les 
antigues finestres i portes que donaven al carrer 
i que no tenien suficient aïllament acústic. Un cop 

acabades les obres, també s’ha pintat tant l’exte-
rior com l’interior de la façana.
Amb totes aquestes millores es reduirà considera-
blement les emissions sonores a l’extrerior quan hi 
hagi activitats a la Fàbrica, reduint també les pos-
sibles molèsties als veïns immediats. El cost de les 
intervencions ha ascendit a 6.025’80 euros.
Us animem a consultar de l’agenda cultural a www.
vilamajor.cat i a gaudir dels actes que ja hi estan 
programats.
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Comunicació, educació, 
sanitat i transport

Raquel Salcedo

L’alcaldessa Pamela Isús 
i la regidora d’Educació 
Raquel Salcedo es reu-
neixen amb el conseller 
d’Ensenyament
El passat 18 d’octubre, l’alcaldessa de Sant Pere 
Pamela Isús i la regidora d’Educació Raquel Salce-
do es varen reunir amb el Conseller d’Ensenyament 
Josep Bargalló. 
Aprofi tant la trobada es van tractar diversos temes 
dins de l’àmbit educatiu sempre aque-
lles qüestions que queden en l’aire o 
no estan del tot ben gestionades com 
per exemple el cas de Montserrat 
Montero que no cobreix les despe-
ses mínimes generades pel centre i 
els Ajuntaments col·laboradors posen 
una part per reduir la despesa tinguin 
o no nens dins del centre com és el 
cas  de Sant Pere, però el tema més 
important i pel que es va fer aquesta 

reunió era posar damunt la taula el nou Reial Decret 
pel qual es regularan l’espai menjador o les licita-
cions dels mateixos.
Després de trobar 2 casos molt importants de mala 
gestió o mala praxis per part d’una AMPA o més 
aviat d’unes persones determinades es vol deixar 
establert que els menjadors escolars no poden ser 
un espai gestionat per empreses privades sense una 
licitació com caldria en qualsevol tipus de conveni o 
contracte fet per entitats públiques amb aquest Reial 
Decret s’estableixen les dades i les passes a seguir 
per defi nir aquestes licitacions que haurien d’anar 
avalades per totes les parts implicades, les escoles, 
les Ampas i els Ajuntaments i d’aquesta forma hi 

haurà totes les variants de 
persones i entitats que re-
presenten els interessos de 
les famílies i la gestió d’una 
part tant important com és 
l’alimentació dels seus fi lls 
que es defi neix com un 
servei educatiu de l’escola 
integrat al projecte de cada 
Centre.

L’Entrevista
Xavier Cruzado
Aquest veí amb residència a Can Vila des de el 2009 
ens ha presentat el vídeo ofi cial del Vilamagore Me-
dieval d’enguany, anem a saber quelcom més d’ell, 
que ha passat de tècnic informàtic a CREAR com be 
diu, per dedicar-se a tot allò que li omple l’ànima.

-  Ja hem vist la creació del teu vídeo pel VILAMA-
GORE MEDIEVAL d’aquest any, fa molt que hi estàs 
implicat amb aquesta festa?

La veritat és que és la primera vegada que m’implico 
de forma “activa”. Quan vaig venir a viure a Sant Pere, 
tal com fem quan fi nalitza l’any amb els nous desitjos, 
vaig demanar “implicar-me en la vida del poble, for-
mar-hi part en allò que m’omplís”, i sovint com acostu-
ma a passar, van passant les setmanes, els mesos i els 
anys, que sempre t’inventes excuses per no fer-ho.

-  Quins varen ser els motius que et van despertar 
aquesta implicació?

En el meu cas, què millor que poder ajudar aprofi tant 
les meves aptituds i experiència, per tal d’aconseguir 
que la festa sigui més visible a milers de persones que 
encara no la coneixien, perquè vinguin, i gaudeixin 
de l’esforç de 400 voluntaris, que s’hi han deixat la 
pell en què sigui un èxit. És per això, que vaig pensar 
d’oferir-me com un voluntari més, per crear l’espot del 

Vilamagore 2018.

-  Ens pots parlar una mica sobre altres projectes que 
estiguis realitzant actualment i com hi has arribat 
fi ns aquí?

Amb 30 anys d’experiència en el sector tecnològic, 
dedicant-me als serveis de consultoria informàtica,... 
fi ns que vaig començar a creure en el meu potencial 
i els meus somnis. A partir de llavors, vaig començar 
a alimentar la meva ànima en una de les meves grans 
passions, CREAR, a més d’escriure la meva primera 
novel·la.
El que aprens principalment de la vida, és que res 
passa per casualitat, i que quan es tanca una porta, 
s’obre una fi nestra. Va ser llavors, quan darrere d’una 
exhaustiva investigació, em vaig conjurar per escriure 
la meva primera novel·la, un thriller policíac, basat en 
fets reals, sobre la trama pederasta d’una branca de 
l’església ultracatòlica a Espanya, durant els anys 80 i 
90. Així va néixer “Reino de Sombras”, de la que n’es-
tic força orgullós, ja que alguns lectors l’han comparat 
amb els best-sellers del reconegut Dan Brown, del que 
en sóc un fi del seguidor.
M’ha costat 50 anys de la meva vida poder dedi-
car-me a allò que he descobert que m’apassiona, 
però així i tot, estic doblement content i feliç, perquè 
també hagués pogut passar la resta de la meva vida, 
seguint fent allò que potser m’omplia l’estómac, però 
em deixava l’ànima buida.
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La Regidora d’Educació Raquel Salcedo va assistir el passat 26 de novembre de 2018 al Fòrum Local d’Edu-
cació podeu trobar tots el recursos del que es va parlar en l’enllaç següent.

Recursos documentals relacionats amb la temàtica del Fòrum [Data d’actualització dels enllaços: 21/11/2018]

 

 

 

doctora en Psicologia de l’Educació, Professora i co-coordinadora de l’Equip de recerca 
ERIFE de la UAB 
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Sanitat
PeS
Vallès Oriental

El passat mes de setembre ens varen fer arribar el 
resum de les propostes esmentades en la jornada de 
treball pel món Sanitari del Vallès. Aquí hi ha un petit 
recull de les aportacions en la sessió celebrada a Mo-
llet per elaborar el Pla estratègic Sanitari del Vallès, 
teniu el document sencer a la nostra pàgina web.

1)  Quins són els 3 problemes/reptes principals que ha d’encarar aquests propers anys el 

Vallès Oriental pel que fa als serveis assistencials (tipus de serveis, accessibilitat, meca-

nismes de coordinació,...)? 

 Per a l’abordatge d’aquesta pregunta caldrà tenir en compte totes les tipologies de serveis que s´o-

fereixen, la seva ordenació, localització territorial i accessibilitat, i els mecanismes de coordinació i 

articulació entre nivells i centres. 

2)  Quins són els 3 problemes/reptes principals que ha d’encarar aquests propers anys el 

Vallès Oriental pel que fa a la salut pública (hàbits i estils de vida saludables, pràctiques 

preventives, protecció de la salut,...)? 

Per a l’abordatge d’aquesta pregunta caldrà tenir en compte que les accions per a la garantia de la 

salut són de responsabilitat compartida entre agents i institucions.

1.  Aportacions dels grups de participació a la primera qüestió relacionada amb la prestació de serveis 
sanitaris.

Les diferents intervencions dels participants s’han agrupat en aportacions i aquestes en diferents temàtiques. 
En aquesta primera qüestió s’han recollit 69 aportacions categoritzades en 12 temes:

• Atenció urgent
• Accessibilitat i temps d’espera
• Planifi cació de serveis
• Participació i apoderament
• Continuïtat assistencial, coordinació i articulació dels serveis
• Atenció primària
• Atenció a la cronicitat, l’atenció sociosanitària i l’atenció domiciliària
• Tecnologia, sistemes d´informació i comunicació
• Atenció materna infantil
• Atenció a l´alta complexitat
• Recursos humans, capacitats i habilitats
• Salut mental

2.  Aportacions dels grups de participació a la segona qüestió relacionada amb els hàbits i estils de vida 
saludades Les diferents intervencions de les persones participants han proporcionat un total de 58 aporta-
cions i han tractat 12 temàtiques diferents.

• Prescripció social.
• Educació sanitària i Promoció d’hàbits saludables.
• Factors, determinants de salut i abordatge integral de necessitats.
• Salut comunitària.
• Recursos humans, capacitats i habilitats.
• Paper de l’escola. • Informació i difusió.
• Articulació i treball en xarxa i intersectorialitat.
• Salut en el treball.
• Atenció a la cronicitat.



La Clau
de Vilamajor

18

A continuació es detallen les aportacions, tenint en compte quines necessitats sentides es despleguen en 
cada una de les temàtiques i des d‘on han estat considerades: entitats proveïdores, professionals, món local 
i/o ciutadania.

Necessitat de disposar de més Centres 
d’atenció primària –CAP- oberts fora de 
l’horari habitual per atendre les urgències 
i no haver d’anar a l’hospital (col·lapsats), 
atenent més complexitat: Centres
d’urgències d’atenció primària - CUAP.

Cal educar als ciutadans perquè facin un 
ús de les urgències més pertinent.

Cal posar una ambulància de SVA 
(Ambulàncies de Suport Vital Avançat) 
Medicalitzada a Sant Celoni.

Cal incrementar els espais i els
professionals dedicats a urgències.

Cal disminuir els temps d’espera a
urgències, que són altíssims.

S’ha d’elaborar el mapa de recursos 
sanitaris i socials que faciliti la
prescripció social.

Cal potenciar l’exercici físic (inclou el 
PAFES), adaptat a l’edat.

Cal potenciar la formació en gestió 
emocional en les escoles/instituts i 
població general. Fomentar la salut 
emocional.

Cal crear espais d’activitats extraescolars 
per a adolescents.

Cal que els professionals (de tots els
àmbits sanitaris) prenguin consciència 
que han d’ajudar a la població a
adquirir hàbits saludables.

Cal retirar o reemplaçar les màquines de 
vending que ofereixin menjar no
saludable, amb prioritat a les escoles, 
centres sanitaris i empreses.

Atenció
urgent

Prescripció 
social

Educació
sanitària
Promoció
d’hàbits
saludables

Tema/àmbit Aportacions dels participants Entitats Professionals  Món Local Ciutadania
tractat  proveïdores

Sempre d’acord a la seva visió i amb la 
perspectiva gobal del territori del Vallès 
Oriental: 
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Us recordem els proto-
cols a seguir amb les 
vespes asiàtiques!
Introducció. La vespa asiàtica és un himenòpter de 
grans dimensions d’origen asiàtic. A Europa, con-
cretament a França, es va detectar l’any 2004 i la 
seva expansió pel sud-oest del país ha estat molt 
ràpida. L’any 2010 es va confi rmar la seva arribada 
a Guipúscoa. A Catalunya s’ha detectat el 2012, 
a la comarca de l’Alt Empordà. Ja ha arribat a Sant 
Pere de Vilamajor!

Danys. El principal perjudici que ocasiona és so-
bre l’apicultura. Els adults ingereixen líquids dolços 
i fruita madura, però les larves s’alimenten de molts 
tipus d’insectes, especialment abelles. És per aquest 
motiu que la vespa velutina exerceix una forta pre-
dació sobre les abelles europees (Apis mellifera), les 
quals encara no tenen la capacitat de defensar-se 
d’aquesta nova espècie.

Descripció. La vespa asiàtica és l’única d’Europa 
que presenta un color castany fosc, tret que la dife-
rencia de la vespa europea (Vespa crabro). El cap 
és negre, la cara groc-ataronjada i les potes cas-
tanyes a la part distal. El tòrax és enterament negre 
envellutat i els segments abdominals són de color 
castany ribetejat amb una fi na franja groga. Úni-
cament el quart segment abdominal és quasi en la 
seva totalitat de color groc ataronjat. La mida de les 
obreres és de 3 cm de llargària i les reines poden 
assolir els 4,5 cm. 

Biologia. És un himenòpter d’activitat diürna i uni-
voltí. Al març les femelles fundadores instal·len els 
seus petits nius, de 4-5 centímetres de diàmetre, 
en ruscos buits o altres refugis. Aquests tenen una 
desena de cel·les envoltades per una cúpula de 
paper. Les primeres obreres emergiran al mes de 

maig i són aquestes les que fabriquen el nou niu 
en el qual s’instal·larà la colònia, la qual té entre 
1.200-1.700 individus. Aquest niu de forma esfèri-
ca és molt voluminós, d’aproximadament 60 cm de 
diàmetre, i presenta un orifi ci de sortida petit i late-
ral. És construït generalment en les branques altes 
d’arbres, especialment frondoses, i en ocasions en 
edifi cacions humanes. Al setembre neixen els mas-
cles i les noves reines.

Enemics naturals. Les aus com el botxí escorxador 
(Lanius collurio), el falcó vesper (Pernis apivorus) o 
l’abellerol (Merops apiaster), són depredadors de 
la vespa europea i, per tant, també predadors po-
tencials de la vespa asiàtica. A la tardor s’han vist 
picots (Picus spp.) i la garsa (Pica pica) perforar els 
nius per consumir larves o adults de la colònia.

Mitjans de lluita. A partir de març és important la 
detecció de les femelles fundadores i dels nius ini-
cials. Els apicultors transhumants han de vigilar si 
en les arnes o en el seu material de suport (maons, 
totxanes...) s’ha instal·lat un niu de vespa velutina 
i, de ser així, a trenc d’alba o al capvespre l’han 
de destruir. Es pot realitzar una captura massiva de 
vespes asiàtiques mitjançant paranys amb atraients 
que s’instal·len, a partir de juliol i fi ns a fi nal de 
temporada, a prop de les arnes.

Per avistaments i incidències:
Cos d’Agents Rurals ....................93 574 00 36
acapsal.dma@gencat.cat

Per a més informació

Servei d’Ordenació Ramadera ..... 93 304 67 00
ordenacioramadera.daam@gencat.cat

Servei de Sanitat Vegetal ............. 93 304 20 90
ssv.dar@gencat.cat

Servei de Biodiversitat i
Protecció dels Animals ................ 93 567 42 00
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Transport
Per poder fer una valoració real de l’augment de nou servei de TAD lligat amb  Sagalés us passem totes les 
dades del Transport públic d’autobusos Línia Sant Pere – Llinars del Vallès i servei de TAD. Ens caldria la 
resposta directe dels usuaris per analitzar el recull complert de totes les parts, entenent que ja es va posar 
de manifest al setembre que es tractava d’una prova pilot de 4 mesos, aquestes dades són dels 2 primers.

A continuació un Resum amb gràfi ca amb l’evolució del TAD

- Resum dels serveis realitzats durant el mes de SETEMBRE

- Resum dels serveis realitzats durant el mes de OCTUBRE

- Gràfi c amb l’Evolució dels serveis dels dos mesos

Viatgers Setembre Octubre

Billet Senzill 435 418

Validacions S1/S2/S3 311 438

Validacions F.E.  

Validacions ATM 4.008 4.967

Total viatgers 4.754 5.823
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Cultura i
Serveis Socials

Dolores López

L’esglesiola de Santa 
Susanna va acollir 
l’aplec el 11 d’agost 
El passat 11 d’agost de 2018 es va celebrar el 
tradicional aplec de Santa Susanna de Vilamajor.
La festa major del barri més septentrional de Sant 
Pere de Vilamajor va començar ben d’hora, quan 
els més agosarats van voler pujar a peu cap a 
dalt de l’esglesiola. Altres, van optar pel cotxe. El 
dia de Santa Susanna és l’únic dia de l’any que 
s’obre el temple i es puja la campana. Després 
de la missa i el cant dels goigs, es va celebrar 
davant de l’esplanada un aperitiu popular a càrrec 
de l’Ajuntament. Després els assistents van dinar a 
l’ombra dels plataners i de la gran alzina, en un 
dia de germanor que s’ha convertit en una jornada 
inexcusable en el calendari festiu del municipi.

L’Ajuntament ha
organitzat un taller 
en forma per a gent 
gran 
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor organitza 
el taller “En Forma” per a gent gran al Centre Cívic 
El Pi Novell. Es realitza tots els dimarts i dijous de 
18h a 19:30h del 6 de novembre al 15 de gener 
de 2019.
És un taller d’exercici orientat a millorar la condi-
ció física de la gent gran treballant la potència 
muscular, l’equilibri, la força, coordinació, etc. per 
conservar una bona forma física i psíquica.
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Sant Pere de Vilama-
jor va acollir el Dins 
El Jazz Festival
Vilamajor 
El millot Jazz del moment va sonar a la Fàbrica el 
passat cap de setmana del 29 i 30 de setembre 
amb entrada gratuïta.
El Dins El Jazz Festival Vilamajor començà el dissabte 
29 de setembre a les 22h amb l’EPIC BLUE JAZZ 
QUARTET amb Rafa Madagascar sota el títol “Quan 
el Jazz es troba amb l’Orinet i el Mediterrani”.
I el diumenge 30 a les 12h es va poder gaudir del 
VIATJAZZ A NOVA ORLEANS amb al Companyia 
Roger Canals amb música dixieland amb “grafi ttis” 
per a tota la família.

La Fàbrica acull la 
quarta temporada 
lírica
La quarta temporada lírica al local municipal La Fà-
brica es va presentar el passat 20 d’octubre amb 
una gran Gala de Presentació on es podrà veure les 
obres que es podran veure durant la temporada. El 
22 de desembre es podrà veure “Cançó America-
na”, el 16 de febrer l’”Òpera Tosca” i el 20 d’abril 
“Stabat Mater”.
El preu de l’entrada a taquilla és de 12 euros però es 
pot adquirir per 10 euros anticipadament a la Pape-
reria Mayol, Can Noguera (938450159) i Centre 
Cívic El Pi Novell. Amb l’entrada, el dia del concert 
pots fer menú-sopar per només 15 euros a Can No-
guera (es recomana reserva prèvia).

Un centenar de per-
sones gaudeixen del 
12è Tast de Bolets
Un any més, La Fàbrica va acollir Tast de bolets a la 
Fàbrica que organitza l’Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor amb els restaurants de Can Noguera, de 
Can Pau, de Xurros i Dolços al teu Gust, de L’Antic 
Casino, del “Tiberi” i del Forn Sant Pere. Una ex-
cel·lent oportunitat per provar la cuina local amb el 
bolet com a protagonista!! Enguany s’ha celebrat la 
12a edició, que es va realitzar a La Fàbrica el 17 
de novembre a les 20h..
El tiquet només costava 12 euros i s’adquireia di-
rectament a taquilla. Incloia el primer i segon tast, 
beguda, cafè i postres.
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25è aniversari del Medieval Vilamagore 
El passat 3 i 4 de novembre retrocedint en el temps 
un cop més, Sant Pere es va tornar a transformar en 
un poble medieval.
Però com hem arribat fi ns aquí?
Tot va començar quan l’any 1993 un grup de va-
lents, carregats d’il·lusió, entusiastes i amants del 
teatre, van ser capaços de crear del no res “ELS 
FEITS DE VILAMAGORE”.
Una festa i representació històrica que va posar Sant 
Pere al mapa, va aconseguir reconeixement i fi ns i tot 
fi nançament de la Generalitat. Aquesta aventura va 
durar nou anys. Es van deixar de representar els FEITS.
Des d’aleshores la festa ha passat per diferents eta-
pes. Anys de poca activitat, amb un cuidat mercat, 
petites accions de carrer... fi ns que un altre grup 
de valents decideixen recuperar Vilamagore, il·lusio-
nats, implicant col·lectius i entitats.
Torna a augmentar el nombre de voluntaris partici-
pants i es fan varies edicions.
Sota l’eix vertebrador de “Confi dències d’una reina” 
s’impulsa una nova etapa.
Passen així quatre edicions i al 2016 el Govern es 
planteja un gran repte :

- canvi de dates
- canvi de format
- canvi d’horaris
- ampliació d’espais
- ampliació del mercat
- augment del pressupost per part de l’Ajuntament 

Aquest nou format és molt ben acollit tant pels més 
de 450 voluntaris com pels més de 8.000 visitants 
d’enguany. 
Aquest any coincidint amb la 25a Edició tant 
l’equip coordinador com la Regidoria de Cultura 
vam fer alguns extres: 

• un Espot publicitari pel YouTube
•  una visita guiada nocturna teatralitzada el 

divendres anterior com a inici de la festa
•  una exposició a la Mongia amb una amplíssi-

ma selecció de fotografi es, cedides per algunes 
veïnes i veïns, de tots els anys de Vilamagore

•  un documental amb la participació de voluntaris 
de diferents etapes de Vilamagore, des del seu 
inici. 

Preteníem posar en valor la força, la creativitat, la 
il·lusió i el treball desinteressat  de centenars de 
persones que des del 1993 han participat com a 
voluntaris al Vilamagore. 
Volem així retre homenatge a tots els que han fet 
possible aquest somni col·lectiu. Volem tenir un re-
cord molt especial per tots aquells que ja no estan 
entre nosaltres.
Per tot això, volem agrair i reconèixer als que van 
iniciar la festa creant i participant amb els “Feits de 
Vilamagore”, als que la van reinventar fent-la viable 
en temps adversos, als que avui la continuen i a tots 
aquells que vindran i amb el seu temps i esforç man-
tindran viu l’esperit Vilamagore i amb ell l’orgull 
de tot un Poble. 

24
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Damàris Gelabert, 
cap de cartell de la 
Castanyada 2018 a 
la Fàbrica 
Un any més, Embauca’t, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, va organitzar la festa de la  Castan-
yada que va comptar amb un concert de Damàris 
Gelabert, un sopar popular i també la música dels 
grups Orion i PD Senlgars Tullits. Tampoc hi va faltar 
la botifarra, els moniatos i castanyes torrades.

Fem-nos respectar!
El passat 25 de novembre es va celebrar una cami-
nada popular, amb el lema “FEM-NOS RESPECTAR” 
amb motiu de Dia Internacional contra la Violència 
vers les Dones.
La caminada popular que tenia sortida des de tres 
municipis, Sant Pere de Vilamajor, Sant Antoni de 
Vilamajor i Vilalba Sasserra, tenia com punt de tro-
bada fi nal la plaça del Països Catalans de Llinars 
del Vallès, on  els arbres havien sigut decorats amb 

motiu d’aquest dia.
Posteriorment, es va poder gaudir d’una xocolata-
da, unes lectures a càrrec de l’Associació de Dones 
de Llinars i l’actuació del grup Vilama-Gospel Cor.
Com altres anys, també es va realitzar el passat 4 
de desembre l’actuació a la Fàbrica amb el grup 
Impacta’t pels alumnes del municipi per refl exionar i 
prevenir contra la violència de gènere.
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Campanya reis 2019 
amb Creu Roja i 
l’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor

Auditories i interven-
ció als habitatges en 
situació de pobresa 
energètica

Un any més l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 
i la Creu Roja posem en marxa la Campanya de 
Reis per als infants i famílies amb problemes socials 
o econòmics. Una tasca que es realitza amb coordi-
nació dels serveis socials i que arriba a 15 famílies, 
amb un total de 28 nens.

El programa Auditories i intervenció als habitatges 
en situació de pobresa energètica és un nou recurs 
que posa en marxa la Diputació de Barcelona per 
enfortir les respostes preventives i educatives del 
món local davant el creixement de les situacions de 
pobresa energètica entre la població de la demar-
cació de Barcelona.
Es tracta d’un programa impulsat i gestionat de 
forma transversal des del Servei d’Acció Social, 
l’Ofi cina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat i 
l’Ofi cina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona.
La fi nalitat és millorar l’efi ciència energètica dels ha-
bitatges en situació de pobresa energètica, reduir 
les despeses de subministraments bàsics (electricitat, 
aigua i gas o altres combustibles) i millorar la quali-
tat de vida de les persones benefi ciàries.
Objectius

•  Conèixer les necessitats dels habitatges en si-
tuació de pobresa energètica i identifi car pos-
sibles actuacions per a la millora de l’efi cièn-
cia energètica.

•  Millorar l’efi ciència energètica de les llars en 
situació de pobresa energètica i les condicions 
de confort i salubritat.

•  Reduir les despeses dels subministraments bà-
sics de les llars en situació de pobresa ener-
gètica.

•  Capacitar a les persones benefi ciàries per a 
un ús més efi cient dels subministraments bàsics.

•  Aportar elements de diagnòstic social relacio-
nat amb els impactes de la pobresa energètica 
i reduir els riscos d’exclusió social.

•  Identifi car els habitatges amb necessitats d’in-
tervenció més àmplies, els quals podran passar 
a una segona fase del programa que es preveu 
posar en marxa el 2017 amb l’objectiu de mi-
llorar l’efi ciència energètica dels habitatges en 
situació de major vulnerabilitat.

A Sant Pere de Vilamajor s’han pogut benefi ciar 4 
famílies del Municipi.
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Programa d’Arranjament
d’Habitatges de la demarcació de
Barcelona
A efectes operatius i d’execució del Programa, s’ha 
dividit el període 2016-2018 en dos biennis. En 
total a Sant Pere de Vilamajor hem pogut arribar el 
programa i aquest recurs a 8 famílies.

Tipologies d’intervencions

Les tipologies d’intervencions desplegades en el 
marc del programa es classifi quen en:

• Arranjaments en banys: totes aquelles inter-
vencions orientades a millorar principalment 
l’accessibilitat i facilitar la higiene personal 
(substitució de banyera per plat de dutxa, trac-
tament antilliscant de paviments, adaptació del 
lavabo, canvi d’aixetes, entre d’altres).

• Arranjaments en cuines: totes aquelles inter-
vencions orientades a millorar les condicions 
de seguretat i facilitar les condicions de vida 
diària a la cuina (substitució de placa de gas/
butà per plaques elèctriques o altres elements 
de cocció, tractament antilliscant de paviments, 
adaptació del mobiliari, canvi d’aixetes, entre 
d’altres).

• Arranjaments en zones de pas: totes aquelles 
intervencions orientades a realitzar adaptacions 
i/o  proporcionar suports en l’entorn general 
del domicili per facilitar la mobilitat general de 
la persona (ampliacions de portes, eliminació 
de graons, instal·lació d’ajudes tècniques, entre 
d’altres).

• Actuacions complementàries de millora de 
l’efi ciència energètica dels domicilis: petites 
intervencions que puguin complementar els 
arranjaments citats i que tinguin com a fi nalitat 
la millora energètica dels domicilis.

Tots els arranjaments contemplats en el programa 
se circumscriuen en l’àmbit de l’habitatge particular.           

 

El Programa d’Arranjament d’habitatges ha estat seleccionat com una de les Bones Pràctiques a la convo-
catòria de la  Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Grans de l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS), amb Grantmakers In Aging (GIA), sobre Innovation@Home.
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Opinió dels grups municipals

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

Aquest darrer novembre s’ha cons-
tituït el grup de treball local d’Òm-
nium a Vilamajor (grup conjunt dels 
municipis de Sant Antoni i Sant Pere 
de Vilamajor). 

Òmnium Cultural, que des de fa 
més de 55 anys treballa per fomen-
tar la llengua catalana, la cohesió 
social, l’educació i la cultura, té el 
seu president injustament segrestat 
a la presó des de fa més d’un any. 
En aquest període, l’entitat ha cres-
cut espectacularment en socis, més 
de 130.000 actualment. També al 
nostre poble ha crescut, per això 
s’han decidit a crear el grup local, 
al qual desitgem sort i encerts, i es-
perem que la seva tasca es noti ben 
aviat.

El Vilamagore és un altre exem-
ple nostrat d’èxit del teixit asso-
ciatiu que ja s’ha consolidat. Des 
d’aquest espai felicitem a totes les 
voluntàries i voluntaris per la feina 
feta i els resultats.

L’associacionisme és un dels pilars 
de la societat, i pot semblar fort 
com mai. Però també pateix, en 
molts casos s’aguanta només per 
l’esforç personal d’uns pocs, tot i 
que dels resultats de llur esforç se’n 
beneficia tothom.

Hem de recolzar les Associacions 
de Veïns. Tenen una funció i ens 
va bé a tothom que la facin. Acos-
teu-vos a la vostra i parleu-li de les 
vostres inquietuds. Un bon Govern 
sap que les necessita dempeus i crí-
tiques, perquè només de la crítica 
surt la millora.
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La Fàbrica: un diamant en brut 
que comença a brillar

Qui ho diria! Les alegries que 
ens està donant un local que 
anys enrere algú es va plantejar 
enderrocar. Tot un espectacle!
Llavors ISP ja va apostar per 
ell, lluitant per la seva conserva-
ció i rehabilitació.
En aquesta legislatura, hem po-
gut fer millores i transformar el 
local en una sala de teatre i con-
certs a l’abast de tot el poble.
El sistema d’aire condicionat 
i calefacció s’ha adequat per 
poder estar a ple aforament 
sense passar fred ni calor, i les 
lluminàries de la sala s’han can-
viat a sistema led.
La caixa escènica ha guanyat 
alçada i hi hem posat cortinat-
ge, convertint-la així en poliva-
lent i complerta per qualsevol 
tipus de espectacle.
La instal·lació de l’equip de so 
s’ha millorat, posant el control 
al fons de la sala, optimitzant la 
qualitat sonora i completant el 
material disponible.
La il·luminació escènica, ara 
més versàtil, amb una instal·la-
ció per 12.000W de potència 
i una altra per llums led, permet 
que l’espai s’utilitzi amb els dos 
tipus de il·luminació. 
Gràcies a això, hem pogut pro-
gramat des de Sarsueles fins a 
concerts de rock, passant per 
discos junior i jove, cinema in-
fantil, òperes, cafès teatre...
ISP des de la regidoria de cul-
tura hem treballat sempre per la 
cohesió social. Perquè ens esti-
mem el poble, des del 2003 li 
estem fotent un parell de NAS-
SOS!

S’acaba l’any i ens queden 6 mesos 
per acabar de gaudir de ser a Govern 
en aquesta legislatura 15-19. És per 
això que toca fer balanç. Hem treba-
llat molt, moltíssim, tots nosaltres fent 
pinya, tant els regidors com la Secció 
Local d’ERC de Sant Pere de Vilama-
jor. 

Ens hem trobat amb tota mena d’entre-
bancs: canvis de personal, expedients 
inacabats d’anteriors legislatures, ex-
pedients aturats des de fa anys, ... 
Nosaltres hem donat sortida a tots els 
casos que ens han arribat, escoltat a 
tots els que ens heu vingut a veure o 
ens heu trucat, a alguns hem pogut 
donar-los una solució i a d’altres no, 
però sempre hem donat resposta. És 
per això que considerem que la feina 
que hem fet, l’hem fet bé!

Com a grup polític creiem que la ciu-
tadania vol ser escoltada i vol una 
resposta, favorable o desfavorable, 
però vol una explicació del seu cas, 
problema o dubte. Això hem fet!

També hem complert amb quasi tot el 
programa electoral que vàrem presen-
tar en la nostra candidatura i com a 
grup municipal estem molt contents de 
la feina que hem fet. 

Gràcies a totes les veïnes i veïns per 
el suport, recolzament, agraïment i 
sinceritat. 

Tot l’equip d’ERC de Sant Pere de Vila-
major ja estem treballant en el proper 
programa electoral per a les eleccions 
2019, estem entusiasmats per seguir 
treballant per vosaltres.  
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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. 




