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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 voluminosos INNOVIA COPTALIA 900 878 452
Servei de Recollida de brossa verda INNOVIA COPTALIA 900 878 452
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 veïns i veïnes,

S’acaba l’estiu i tornem amb les piles renovades. S’acaben les vacances 
i comencen les escoles, la feina, la rutina i les activitats.

Nosaltres comencem amb un nou equip que amb aquests tres mesos ja 
ens hem ubicat i planificat els projectes que portàvem en els programes 
electorals.

Per començar hem “Posat guapa Vallserena” arreglat l’asfalt, hem orde-
nat el trànsit i l’aparcament, renovarem el parc infantil de l’avinguda Vall-
serena i buscarem la millor ubicació per a un local social. Properament 
començarem les obres de reparació del paviment del carrer Sant Guillem 
i de la millora l’asfalt del barri de les Faldes.

Hem condicionat, com fem cada any, les escoles municipals arreglant les 
instal·lacions interiors d’ambdues escoles (Torre Roja i Pit Roig) i millorant 
els accessos i aparcament de l’escola Torre Roja.

Dels projectes que tenim planificats per aquest any 2019 volem destacar 
l’adequació dels parcs infantils de Can Vila i Can Ram. Pintarem les 
façanes d’alguns edificis municipals (Can Ram i Vilamagore “Farmàcia 
vella”), executarem els cinc projectes guanyadors dels pressupostos par-
ticipatius i molts més...

Pel proper any tenim planificada la instal·lació de càmeres de seguretat 
i l’adequació de l’entorn de l’Ajuntament amb el cobriment de la pista 
poliesportiva.

Treballarem perquè aquests projectes s’executin durant aquest any i po-
der-los gaudir durant les properes vacances d’estiu.

Ens arriben unes dates plenes de celebracions, el proper 11 de Setem-
bre la Diada Nacional de Catalunya, el dia 31 de octubre la Castan-
yada amb un espectacle infantil  i el 2 i 3 de Novembre celebrarem el 
Vilamagore Medieval i això és només un preàmbul de la programació 
cultural i festiva que tenim preparada per a tots vosaltres.

US HI ESPEREM!!

Salutacions.
Pamela Isus Saurí
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El passat 19 de juliol 
es va celebrar el Ple de 
Constitució del 9è man-
dat del Consell Comar-
cal. En el plenari es va 
escollir a Francesc Co-
lomé com a president 
i també van prendre 
possessió els nou conse-
llers comarcals entre els 
quals hi ha l’alcaldessa 
de Sant Pere de Vilama-
jor, Pamela Isús. 

Amb 19 vots a favor, Fran-
cesc Colomé accedeix a la presidència del Consell 
Comarcal resultat del pacte de governabilitat de la 
Institució dels grups comarcals de JuntsxCat, PSC i 
En Comú Guanyem. 

D’acord amb el pacte, Francesc Colomé serà pre-

sident del Consell Comarcal durant un període de 
dos anys i els següents dos anys dels mandat la 
presidència correspondrà al grup PSC, assumint el 
càrrec de president del Consell Comarcal Emiliano 
Cordero.

L’alcaldessa Pamela Isús
nomenada consellera del
Consell Comarcal del
Vallès Oriental

alcaldia@vilamajor.cat
93 845 00 08
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Nous horaris d’atenció presencial de
l’Organisme de Gestió Tributària
La Diputació de Barcelona va aprovar els nou 
horaris d’atenció al públic i les dates de tanca-
ment temporal de les ofi cines i punts d’informa-
ció de l’Organisme de Gestió Tribut ària de la 
Diputació de Barcelona per a l’exercici 2019.

L’alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor, Pamela Isús, 
va nomenar els tres tinents d’alcalde que formaran, 
amb ella, la Junta de Govern Local. Dolores López 
va ser designada primera tinent d’alcalde i Joan 
Garcia i Raquel Salcedo segon i tercera tinent d’al-
calde respectivament.
Pel que fa a les àrees de govern, Pamela Isús va 
nomenar els següents regidors:

• Pamela Isús (ERC), Alcaldessa i regidora d’Hisen-
da, Serveis Administratius, Medi Ambient i Ser-
veis Municipals i Protocol. 

• Dolores López (ISP), regidora de Cultura, Benes-
tar Social i Medi Ambient i Serveis Municipals. 
Regidora delegada del Centre d’Estudis de Sant 
Pere de Vilamajor. Representant municipal a les 
associacions i fundacions de caràcter benèfi c i 
social en què hi col·labora l’Ajuntament.

• Joan Garcia (ERC), regidor de Governació, Es-
ports i Barris.

• Raquel Salcedo (ERC), regidora Educació, Sani-
tat, Transport, RRHH i Urbanisme. Representant 
municipal a la Fundació Acció Baix Montseny i 
als Consells Escolars.

• Miquel Àngel Villamuera (ERC), Regidor de Ser-
veis Agroforestals, Energètics i Protecció Civil. Re-
presentant municipal a la Comissió de Delimitació 
de termes, a la Xarxa de ciutats i pobles cap a 
la sostenibilitat, a l’Agrupació de Defensa Fores-
tal de Sant Pere de Vilamajor, al Consorci per la 
Defensa de la Conca del Riu Besòs i al Consorci 
per la Gestió de Residus.

• Carla Blasco (ERC), regidora de Comunicació, 
Festes i Joventut.

• Antoni Carbonell (ISP), regidor de Turisme, Promo-
ció Econòmica i Participació Ciutadana. Repre-
sentant municipal al Consell Coordinador del Parc 
Natural del Montseny i al Consell del Poble.

En el Ple del  Cartipàs Municipal aprovat el passat 
dia 27 de Juny, publicat en el BOP, es van aprovar 
les retribucions dels regidors del Consistori i les de-
dicacions assignades a cadascú d’ells, així mateix 
es va aprovar les retribucions assignades per assis-
tències als òrgans de Govern. 

En quant a les dedicacions, per tal d’adequar les 
dedicacions a la realitat efectiva treballada, s’ha 
distribuït així:

Alcaldia segueix tenint una dedicació del 100%;
Dues regidores han passat del 40% al 75% de de-
dicació; 
La resta de regidors/es han passat del  40% al 50%.

La disponibilitat de qualsevol regidor és total per 
això és publiquen els telèfons a la web municipal i 
estan disponibles per atendre qualsevol ciutadà en 
l’horari convingut per ambdues parts. 

En quant a les retribucions, els sous dels regidors 
son el percentatge de dedicació en base al sou 
d’Alcaldia. 

Tanmateix, s’han augmentat les retribucions als re-
gidors de la oposició tant per assistència als Plens 
municipals, ordinaris i extraordinaris, com per assis-
tència a la Comissió Especial de Comptes.

Els regidors de Govern no cobren per assistència als 
òrgans de competència municipal, ja es considera 
inclòs en la seva retribució mensual. Detallat també 
en la publicació del BOP. 

Aprovat el Cartipàs Municipal 2019-2023
Pamela Isús nomena el nou govern
municipal 2019-2023

5

Horari de les ofi cines d’atenció presencial de l’ORGT

Municipi: LLINARS DEL VALLÈS
Adreça: Baixada de l’Estació, 7
08450 LLINARS DEL VALLÈS

Horari: De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores
Tancament: Del 15 al 18 d’abril/dies 12, 13, 14, 16 
i del 19 al 23 d’agost/dies 23, 24, 27,
30 i 31 de desembre i 2 i 3 de gener de 2020
Festius locals: 10 de juny i 6 de setembre



6 La Clau
de Vilamajor

Posem Guapa
Vallserena: l’ajuntament 
adequa l’asfaltat del 
barri de Vallserena 
Amb el lema Posem Guapa Vallserena l’Ajuntament 
esta fent canvis per millorar l’entorn del barri de 
vallserena en els carrers, parcs i serveis. 

• Els carrers del barri de Vallserena estaven en mal 
estat i calia fer una actuació de millora del pavi-
ment de molts dels seus carrers. Per aquest motiu, 
aquest estiu, l’ajuntament ha realitzat una gran 
actuació al barri.

El pressupost total de l’obra ha ascendit a 
198.878’68 euros i s’ha asfaltat més de 12.000 
m2, actuant als carrers de la Figuera, Vallserena, 
Servera, Bruc, Arboç, Castell, Surera, Sud, Faig, 
Morera, Desmai, Pi Gros, Flors i Serra Llarga.

A més, aprofi tant les obres de millora, s’han 
col·locat esquenes d’ase per a reduir la velocitat 
dels vehicles allà on s’ha detectat que era més 
necessari i s’han fet actuacions de millora de la 
seguretat vial a molts dels carrers amb canvis de 
sentit, sentits únics i aparcaments quinzenals. 

• Seguint amb la millora de l’entorn, també s’han 
adequat les àrees de contenidors dels carrers. 
S’han eliminat algunes barreres arquitectònics per 
evitar els punts de deixalla de voluminosos. Prope-
rament es farà una campanya de sensibilització 
als veïns per tal de conscienciar-nos del bon ús del 
contenidors, de la deixalleria i de l’ús del servei 
de recollida de voluminosos i restes vegetals. 

• Durant la tardor s’adequarà el parc infantil de 
l’Avinguda Vallserena, posant taules de fusta, 
gronxadors nous, adequant la il·luminació i eli-
minant o reposant el mobiliari urbà en mal estat.
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Alerta detecció de
la plaga de la
papallona de boix
Us informem de l’agressiva plaga de la papallona del 
boix (Cydalima perspectalis), espècie exòtica proce-
dent del sud-est asiàtic que va ser detectada per pri-
mera vegada a Europa l’any 2007, concretament a 
Alemanya i, anys més tard, al 2014, a Catalunya.
El primer indret de Catalunya on es va confirmar la 
seva presència va ser a la comarca de la Garrotxa. 
Des d’aleshores, aquesta papallona s’ha anat estenent 
per les comarques veïnes i també se l’ha detectat a 
comarques més llunyanes com el Berguedà, la Vall 
d’Aran, el Baix Ebre, el Barcelonès, entre d’altres.
Es tracta d’una papallona, les erugues de la qual, s’ali-
menten de les fulles del boix. La combinació de co-
lors de la papallona, les seves ales blanques amb una 
vora marró externa, la fan inconfusible. La principal 
problemàtica associada a aquesta plaga està en el fet 
que l’eruga ataca el boix, que és un arbust abundant 
i estès en els boscos catalans i, alhora, molt present a 
parcs i jardins, públics i particulars. L’eruga s’alimen-

L’Ajuntament aconsegueix que la Diputació faci 
un pas de vianants a l’accés del carrer Olímpic

Finalment l’Ajuntament aconsegueix que la Diputació de 
Barcelona realitzi les millores compromeses per a la segu-
retat a la cruïlla de la carretera BP-5109 i el nou vial de 
d’accés a l’escola Torre Roja (Carrer Olímpic).
Les obres han consistit en fer un pas de vianants senyalitzat 
i il·luminat que uneix el nou vial amb el passeig Lluís Com-
panys i l’obertura d’un pas per les tanques de protecció. 
També s’ha fet una esquena d’ase per obligar a reduir la 
velocitat als vehicles. 

Alerta detecció nou
insecte Halyomorpha 
halys en zones urbanes

A Catalunya hem trobat l’insecte 
anomenat Bernat marbrejat (Ha-
lyomorpha halys), detectat per 
primera vegada a Europa l’any 
2007 a Suïssa i que s’ha anat 
propagant pel territori europeu. A 

Catalunya es va detectar a Girona l’any 2016 i ja es 
troba en 35 municipis de les demarcacions de Girona, 
Barcelona i Tarragona.
Es tracta d’un bernat o xinxa exòtic procedent de l’Àsia. 
El nom comú es refereix a la seva coloració dorsal ge-
neralment marronosa i marbrejada, amb una puntuació 
densa. Es distingeix d’altres bernats autòctons per dis-

posar d’unes bandes blanques que té a les antenes.
S’alimenta de plantes dels parcs i jardins i de cultius 
agrícoles (fruiters, avellaner, blat de moro, horta...). Tot 
i que a Catalunya no l’hem detectat en cultius, a altres 
països com EUA i Itàlia s’han registrat greus pèrdues 
econòmiques per les seves afectacions en l’agricultura. 
Creiem, per tant, que és molt important que es controli 
en parcs i jardins per evitar que augmentin molt les po-
blacions i es desplacin cap els nostres cultius agrícoles.
El principal problema per a la ciutadania és que el 
bernat marbrejat té la particularitat d’hivernar dins les 
construccions: cases, altres edifi cis.... i els vehicles. Tot i 
que no produeix picadura a les persones ni els animals, 
ni els transmet malalties, resulta molt molest i comporta 
una certa alarma. Cal conèixer que si es detecten dins 
les cases no és recomanable aplicar insecticides per la 
poca efi càcia d’aquests tractaments. La millor opció per 
reduir la seva presència és aspirar-los i submergir-los 
en aigua.

ta del boix durant el seu desenvolupament, 
i provoca una defoliació extrema que danya 
la planta. Si aquestes defoliacions són contí-
nues, acaben debilitant la planta fins a provo-
car-li la mort.
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Us esperem a tots i a totes a la XXVII edició del 
Vilamagore medieval. Seguint la línia d’èxit dels 
darrers dos anys, mantindrà tota la seva essència 
però incorporarà forces novetats.
Com darrerament, l’espectacle Confidències 
d’una reina, adaptació de la novel·la homònima 
de Teresa Sagrera, en serà el fil conductor di-
vidit en escenes i al llarg del cap de setmana. 
Comptarem amb els tres campaments de guerrers, 
arquers i recreadors històrics. Tindrem dues grans 
batalles. Seguirem tenint prop de 100 parades 
d’artesans, amb atraccions, tallers per a la quitxa-
lla i 4 oficis medievals. Pel què fa al tradicional 
torneig ofert per l’Eugassada Juanola, després de 
l’espectacular torneig nocturn del Vilamagore me-
dieval de l’any passat, han decidit parar i descan-
sar després de 25 edicions. Un espectacle així i 
amb aquesta tradició és molt difícil de substituir, 
pel que hem optat per proposar enguany- i al seu 
lloc- un espectacle totalment diferent però amb la 
intenció de mantenir-ne l’espectacularitat: un gran 
espectacle de foc. Seguirem lluint les nostres ensen-
yes, com són les actuacions dels voluntaris (coral, 

danses, espases, teatre, teatre d’animació i tim-
bals). Continuarem gaudint de l’ajut de diferents 
entitats d’arreu del territori català. Tindrem una 
exposició medieval temporal a La Mongia. Segui-
rem amb els Mags medievals, el Cau de Bruixes 
(amb noves teatralitzacions), la música en directe 
de L’Ós Pedrer, els Trakalets i els Pelacanyes i, 
com no, amb l’espectacular final del Vilamagore 
medieval a base de foc i pirotècnia.
Com a novetats, enguany comptarem amb la par-
ticipació de les Bruixes de Riells que ens ajudaran 
a dinamitzar la part superior del Cau de bruixes. 
A més, es farà una competició de Bèlit en honor 
de Ramon Berenguer IV i Peronella. Tindrem el 
gran espectacle de foc SpurneS, a càrrec de la 
cia. Excalibur, al camp dels cavalls. S’ampliarà 
la zona de taules de la Taverna. Es crearà «La 
Taverna és una festa!», dissabte dia 2 de novem-

VILAMAGORE MEDIEVAL
2 i 3 de novembre 2019
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bre a la nit, amb actuacions- no vistes durant el 
dia- de dansa del ventre i amb foc, música partici-
pativa de taverna en directe, etc. Hi hauran més i 
nous espectacles de carrer professionals amb Ka-
tapulten i Carrocontes, a càrrec de la cia. Traüt. 
S’ampliarà l’horari, fins a les 20h de l’activitat 
per a la mainada Circuit de cavallers, a càrrec de 
El tercer element. I moltes coses més que s’estan 
gestant...
Però, com sempre al llarg de la història del Vila-
magore medieval, res d’això seria possible sense 

tots els voluntaris i voluntàries que l’integren: Bèlit, 
Coral, Comunicació, Danses, Espases, Espases 
infantil, Logística, Menjador de voluntaris, Taver-
na, Teatre, Teatre d’animació, Timbals i Vestuari. 
Ells i elles, tots vosaltres, sou l’ànima i el cor del 
Vilamagore medieval i en sou els totals protago-
nistes!
Per tot plegat pensem que aquest XXVII Vilamago-
re medieval serà espectacular. Ens vindran a visi-
tar moltíssimes persones d’arreu. Però el que més 
desitgem és que tots els vilamajorencs i vilamajo-
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La regidora de Benestar Social, Dolores 
López, i l’Assistent Social de Sant Pere de 
Vilamajor van assistir el passat 20 de març 
de 2019 a la trobada celebrada al Casal 
Cívic de Llinars del Vallès on es va presentar 
de la nova Guia Comarcal per fer front als 
maltractaments de les persones grans.

Aquesta nova guia comarcal servirà per actuar davant 
possibles casos de vexacions als més vulnerables i 
oblidats. La guia s’ha elaborat en el marc d’un grup 
de treball que ha impulsat el Consell Comarcal amb 
col·laboració d’Ajuntaments, Serveis Socials, Hospi-

tals, àrees bàsiques de salut, cossos de seguretat, ser-
veis de proximitat, justícia, i que compta amb el suport 
de la Diputació de Barcelona i EIMA, associació que 
es dedica a la Investigació dels maltractaments a les 
persones grans.

Es tracta d’una eina per a la gestió i l’abordatge de les 
diverses situacions de maltractaments que poden afec-
tar a les persones grans. És un instrument que permet 
als professionals que treballen i/o estan en contacte 
amb les persones grans detectar, avaluar i intervenir 
davant de sospites d’abús, negligència o vulneració 
de drets.

La regidora de Benestar i l’Assistent Social assis-
teixen a la presentació de la Guia Comarcal per 
fer front las maltractaments de les persones grans
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Aquest estiu hem pogut tornar a gaudir de dos cicles 
de concerts estivals: els vermuts musicals a la plaça del 
campanar i les músiques del món a l’era de la rectoria.

Músiques del Món. Organitzat amb la col·labo-
ració d’Art-lliure-Art-llibre, les nits de juliol (6, 20 i 
27) van acollir música de gran qualitat com Yannis 
Papaionnou & Feta, Aziz Arradi Música Gnawa i Pep 
Lladó & the two Rivers Band. La que va ser la cinquena 
edició va tornar a tenir un èxit d’acollida.

Vermuts Musicals. L’Ajuntament i Més Músics ens 
van donar la possibilitat de gaudir de música en di-
recte amb bona companyia mentre preníem un vermut 
a l’ombra del campanar de Sant Pere de Vilamajor. 
Ens van visitar grups com Solo Jazz Duo, Els Palanca, 
D-Qüestiom, Trio & Songs i, degut a l’èxit que va tenir 
el cicle, es va prorrogar al mes d’agost amb les actua-
cions de Jordi Romero i Lia Sampai.

Programa Treball i Formació 2018, Resolució TSF/2265/2018 d’1 d’octubre: 

Persones en situación d’atur no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi i preferentment més grans 
de 45 anys, persones en situación d’atur benefi ciàries del Programa de la Renda Garantida de Ciutadania i 
dones en situació d’atur.

L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, a través del SOC i el  Consell Comarcal del Vallès Oriental ha fet la 
Contractació d’una persona durant 6 mesos per Un Servei de Suport a la Llar.

Aquest actuació pretén oferir a les llars on resideixen les persones amb especials necessitats(per risc social o per 
dependència) un servei de millora de l’habitalitat i de la qualitat de vida. Acompanyaments a gestions i visites 
mediques a persones grans i persones amb dependència.

El Programa d’Arranjament d’Habitatges té la fi nalitat 
de promoure l’autonomia personal i millorar la qua-
litat de vida al domicili de les persones grans i de les 
persones amb discapacitat, garantint les condicions 
d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i efi -
ciència energètica mínimes dels habitatges objecte de 
les intervencions. 

Mitjançant aquest Programa, la Diputació de Barcelo-
na dona suport econòmic als ens locals de la provín-
cia de Barcelona de fi ns a 300.000 habitants, per a 
la realització de petites reformes d’adaptació funcio-
nal i per a la instal·lació d’ajudes tècniques als habi-
tatges, alhora que posa a disposició el suport tècnic 
i l’assessorament necessari al llarg   de tot el procés.

Concretament, el programa fi nancia la realització de 
petites reformes d’adaptació funcional als habitatges i 
la instal·lació d’ajudes tècniques. Tots els arranjaments 

contemplats en el programa se circumscriuen en l’àm-
bit de l’habitatge particular.

• Banys: afavorir l’accessibilitat i facilitar la higiene 
personal (substitució de banyera per plat de dutxa, 
tractament antilliscant de paviments, adaptació del 
lavabo, canvi d’aixetes, entre d’altres). 

Objectius
• Promoure l’autonomia funcional i la qualitat de vida 
en el domicili.
• Garantir les condicions de seguretat i habitabilitat 
mínimes
•Simplifi car l’accessibilitat i la mobilitat en el domicili 
•Facilitar reformes bàsiques d’adaptació funcional en 
els habitatges i la instal·lació d’ajudes tècniques

Aquest any tenim en marxa 4 Arranjaments amb un 
cost total de 8.400€.

Un estiu ple de música

Programa treball i formació 2019

Arranjaments 2019



12 La Clau
de Vilamajor

S’instal·la una
càmera de vigilància 
a l’entrada de Les
Faldes del Montseny
Davant la preocupació i petició de molts veïns per 
millorar la seguretat del Municipi, l’Ajuntament de 
Sant Pere signa un conveni amb l’Ajuntament de 
Cànoves i Samalús per la instal·lació d’una cà-
mera de vigilància a l’entrada de Les Faldes del 
Montseny. Amb aquest conveni es permet la ins-
tal·lació de manera ràpida, avui mateix, i el man-
teniment de la instal·lació serà compartida per els 
dos municipis ja que dona cobertura a Faldes, les 

Pungoles i el Mirador.
Aquest conveni és la primera mesura que el Go-
vern de Sant Pere ha portat a terme per tal de do-
tar el municipi de càmeres de vigilància i ajudar a 
disminuir el nombre de robatoris al Municipi. Així 
com també tenir un control d’altres delictes menors 
que es produeixen en tot el terme municipal.
El Govern seguirà treballant en aquest sentit per 
dotar de càmeres totes les entrades del Municipi.



13La Clau
de Vilamajor

Més èxits esportius 
de l’ACE Vilamajor al 
Campionat de
Catalunya Infantil de 
Combat
El passat dia 2 de juny, es va celebrar el Campio-
nat de Catalunya Infantil de Combat, celebrat a 
Barcelona. L’ ACE Vilamajor hi va participar amb 
sis competidors a diferents categories, entre els sis 
i els 13 anys, mostrant un molt bon nivell, assolint 
podi tots. També es va comptar amb Pablo Espino-
sa, recent 1 dan, com a segon entrenador.

Els nostres resultats:

- Ainhoa Lara, bronze
- Edurne Lara, bronze
- Lucia Mimó, bronze
- Albert Romero, bronze
- Maria Bautista, argent
- Toni Martinez, or, Campió de Catalunya.

Des de la nostra associació i l’Ajuntament volem 
felicitar a tots els competidors pel seu esforç i la 
seva entrega. Continuem treballant per millorar.

L’Ajuntament signa el 
conveni de cessió del
local social de Les Faldes 
a l’associació de veïns
El passat dilluns 13 de maig de 2019, l’Associació de 
Veïns de les Faldes del Montseny i l’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor van signar el conveni per la cessió de 
l’ús del local social de les Faldes tal com preveu el nou 
Reglament de d’usos dels locals Municipals.

Esperem que aquest important equipament de Les Faldes, 
continui ple d’activitats com les que organitza l’associa-
ció de veïns dinamitzant la vida social i cultural del barri.

S’examinen de grau 43 alumnes de taekwondo
El passat juliol es van examinar de grau (canvi de 
cinturó), 43 dels alumnes de taekwondo, d’entre 
8 i 50 anys

L’esdeveniment que va tenir lloc al local social de 
Can Vila, va ajuntar prop de 200 persones en-
tre esportistes i acompanyants. Els examinats van 
mostrar un gran nivell, sent felicitats pels examina-
dors, Luis i Javier Argudo.
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L’Associació de Veïns de les Pungoles es va arre-
mangar i va posar-se a netejar l’entorn del barri 
situat entre els municipis de Sant Antoni i Sant Pere 
de Vilamajor. Aquesta iniciativa està inclosa en una 
jornada d’abast europeu impulsat per la Unió Euro-

pea coneguda com la European Clean Up 2019.
Fruit de la jornada es van omplir diverses saques 
de residus escampats per diversos indrets del barri. 
Des de l’Ajuntament els donem l’enhorabona per la 
tasca exempleritzant. 

L’Alcaldessa Pamela Isus i el regidor de Governa-
ció Joan Garcia, es van reunir amb el Cap de l’ABP 
de Granollers Enric Garcia i la inspectora sotscap 
Remei Linares.

Entre altres temes de seguretat que afecten el Mu-
nicipi, van tractar el tema de les patrulles veïnals 
de Vallserena, que s’han posat en marxa amb els 
darrers robatoris i ocupacions.

El cap de l’ABP ens comenta la importància de 
denunciar qualsevol robatori o intent de robatori, 
si no es fa denúncia, els responsables de seguretat 
no tenen constància que hagi ocorregut cap fet de-
lictiu. És important posar denúncies, tant de robato-
ris, intrusions i/o intents, un cop detectat l’augment 
de robatoris o incidents, els Mossos d’Esquadra 
distribueixen els efectius de manera més efectiva i 
s’engeguen les investigacions pertinents.

Malgrat, la manca de denúncies, l’intercanvi d’in-
formació entre el cos de Mossos, la Guàrdia Mu-

nicipal i el regidor de governació ha permès tenir 
efectius del cos de Mossos de manera continua-
da en els barris que estan patint més robatoris. La 
Guàrdia Municipal també està col•laborant activa-
ment amb les patrulles veïnals fent comprovacions 
de cotxes sospitosos i mantenint una bona comu-
nicació.

L’Alcaldessa, el regidor de governació i la regido-
ra de benestar social, van mantenir una reunió de 
dues hores, amb l’Associació de veïns de Vallsere-
na per transmetre la informació de la reunió i posar 
sobre la taula els diferents temes que preocupen al 
barri. Una reunió que valorem molt positivament, 
des de l’Ajuntament celebrem la creació de l’Asso-
ciació de veïns de Vallserena, facilitarà la comuni-
cació amb el barri.

L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha dotat als 
agents de la Guàrdia Municipal d’armilles antibales. 
Aquesta havia estat una reclamació feta de fa molt temps 
per part dels agents del cos. Amb aquesta millora, s’aug-
menta la seguretat personal dels agents i la de tots els 
veïns del municipi.

L’Associació de Veïns de les Pungoles partici-
pa a la jornada European Clean Up 2019

L’Alcaldessa, Pamela 
Isús, i el regidor de
Governació, Joan Gar-
cia, es reuneixen amb 
els caps de Mossos d’Es-
quadra de Granollers

Els agents de la Guàrdia 
Municipal de Sant Pere de 
Vilamajor ja compten amb 
armilla antibales
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Us informem que la DGT ha incorporat 2 modalitats 
més per comunicar el canvi de domicili del vehicle:

- Per via telefònica mitjançant el 060. D’acord 
amb la informació facilitada per la Prefectura 
Provincial de Trànsit i pel propi servei del 060, 

cal tenir en compte el següent:  

- Qui pot sol·licitar el canvi de domicili per 
aquesta via? Únicament els titulars de vehicles 
que siguin persones físiques, excepte en el cas 
de vehicles procedents de Ceuta, Melilla o 
Canàries (en aquest cas s’ha de realitzar el 
tràmit de forma presencial davant la PPT) o en 
el supòsit de COTITULARITAT  del vehicle (en 
aquest s’ha de sol·licitar presencialment da-
vant la PPT o davant l’ORGT).

- Quan es pot sol·licitar el canvi de domicili per 
telèfon? Quan hagi transcorregut un mes des 
de la data d’empadronament en el nou domici-
li (el servei del 060 comprovarà el nou domici-
li a través de l’INE).

Andrea Pérez, Mònica Castellà i Víctor Pérez de 
Sant Pere competeixen als Jocs Mundials de Joven-
tut de trial celebrats a Wadowice, Polònia.

Del 9 al 11 d’agost es van celebrar a Polònia els 
Jocs mundials de la Joventut de trial (WYG)

Mònica Castellà a les semifinals de la categoria 
Girls (12-15 anys) aconseguia la 11ena posició, 
quedant-se a les portes de participar a la final.

El pilot Víctor Pérez de la categoria Minime (13-14 

anys) aconseguia el 6è lloc a la final, desprès de 
fer una gran cursa.

I Andrea Pérez, la més jove del grup, competint 
a la categoria Youth Girl (9-11 anys) desprès de 
fer les dues últimes voltes espectaculars, assolia 
la tercera posició i es penjava així la medalla de 
bronze. Moltes felicitats campiona!

Víctor i Mònica felicitats per les grans curses que 
vau fer i tot el vostre esforç!

La Direcció General 
de Trànsit incorpora 
dues noves formes 

per comunicar el
canvi de domicili

del vehicle

Andrea Pérez, Mònica Castellà i Víctor Pérez de 
Sant Pere de Vilamajor competeixen als Jocs 
Mundials de Joventut de trial a Polònia

Gran èxit d’acollida de la temporada
de la piscina municipal 
Des del 22 de juny fins el 1 de setembre la piscina municipal de Cant Ram va obrir cada dia 10:30h a 
les 20h fins el 1 de setembre. A més a més, com cada any, es va realitzar una jornada de portes obertes 
tant el primer dia com el darrer de la temporada amb entrada gratuïta. Durant aquest període hi ha assistit 
1.686 persones (1.568 persones el 2018) i s’han fet 18 abonaments de temporada. 

Enguany, durant els dies que va durar l’onada de calor, es va obrir la piscina de forma gratuïta.
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La Força Xtrem és un esdeveniment dirigits a tots 
els ciclistes que els agradi gaudir de la natura i de 
paisatges espectaculars. El recorregut passarà per 
la part sud del Parc Natural del Montseny, dintre 
del municipi de Sant Pere de Vilamajor. No us ho 
podeu perdre! Les inscripcions es poden fer fins el 
4 d’octubre a les 14h.

Se celebrarà a Sant Pere de Vilamajor el 6 d’octu-
bre de 2019 amb la sortida a l’avinguda de Sant 
Elies, davant del centre cívic El Pi Novell. 

- Sortida BTT 60 km: A les 8:45h

- Sortida BTT 35 km: A les 9:15h

- Sortida de la Pedalada Solidària 10 km:
A les 9:30h

- Recollida de dorsals: Des de les 7:00h fins 
les 8:30h

- Lloc: El local de La Fàbrica, (Avinguda de 
Sant Elies, 08458 Sant Pere de Vilamajor, 
Barcelona)

Solidariat amb el càncer infantil: La Força Xtrem 
no es tracta només d’una pedalada esportiva, sinó 
que és el nostre desig per poder compartir l’èxit i 
la solidaritat amb aquelles entitats i organitzacions 
que necessiten ajuda. Enguany la nostra aportació 
anirà a benefici de l’Hospital Sant Joan de Déu per 
lluitar contra el càncer infantil.

L’objectiu és que no hi hagi cap nen ni nena que 
pateixi aquesta malaltia.

Per poder aconseguir això, necessitem que hi par-
ticipin el màxim de persones, entitats i empreses 
col·laboradores. Ajuda’ns a combatre el càncer 
infantil!

El 6 d’octubre, la Força Xtrem tornarà a acollir 
els millors ciclistes BTT
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La 7a edició Trail FemSui se celebrarà el diumen-
ge 27 d’octubre i esta organitzada 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 Sui (1.318m.) dins 
del Parc Natural del Montseny, passant per llocs 
característics de la zona com el Turó de Samon 
(1.267m) i l’ermita de Sant Elies (988 m), per aca-
bar al parc de Can Sauleda (255 m) de Sant Anto-
ni de Vilamajor. Havent trepitjat els termes munici-
pals de Sant Antoni de Vilamajor, 
Sant Pere de Vilamajor, Cànoves, 
Tagamanent i El Montseny.

El recorregut disposarà de 5 avi-
tuallaments líquids i/o sòlids pen-
sats per satisfer les necessitats del 
recorregut, mes el de l’arribada, 
on rebreu un mes que merescut 
entrepà.

La Trail FemSui està orientada a corredors d’un 
nivell mig/alt acostumats a córrer per muntanya i 
transcorre per pistes i corriols molt tècnics que ens 
mostraran des de la part mes boscosa i obaga de 
les cotes mes baixes, fins a la part mes àrida i sal-
vatge que caracteritza l’arribada a El Sui.

Hi haurà servei de dutxes, guarda-roba i pàrquing.

Diverses entitats de Sant Antoni i Sant Pere de Vi-
lamajor (Ajuntaments, entitats esportives, socials i 
culturals) col·laboren activament en l’organització 
de la Trail FemSui, FemSui eXprés i les curses infan-
tils “Les Minis de Vilamajor”: Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor, Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor, Diputació de Barcelona, FEEC, punt 
d’informació “La Mongia”, Ràdio Vilamajor, Pro-
tecció Civil, Club Handbol Vilamajor.

27 d’octubre: la setena edició de la Trail FemSuí 
es torna a enfi lar als cims de Vilamajor



La Clau
de Vilamajor

18



19La Clau
de Vilamajor

Comencen les obres de 
millora del paviment del 
carrer Sant Guillem
Per tal de millorar el ferm del carrer Sant Guillem, 
al barri de Can Derrocada, l’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor arranjarà tot el paviment. Les 
obres consistiran en treure el paviment en mal estat 
actual, fer una nova base granular i una capa 
d’asfalt de 6cm. Seguint l’eix central del carrer, es 
col·locarà una fi la de rigoles de peces de formigó 
i, als dos extrems laterals, una vorada i una franja 
lateral de llambordes.

Les obres començaran la segona quinzena de se-
tembre i tenen una durada prevista de 4 setmanes. 
La major part d’aquest termini, el carrer estarà 
tallat al trànsit i s’haurà d’accedir als habitatges 
pel carrer Sant Marçal (excepte 2 habitatges). Amb 
aquesta actuació municipal, es millorarà defi nitiva-
ment l’estat d’aquest vial i permetrà el pas pacifi cat 
de vehicles i l’ús peatonal amb total seguretat.

L’Ajuntament adequa el 
Camp de Futbol com a 
aparcament durant
l’horari lectiu de l’escola 
Per millorar la mobilitat a la zona de l’escola Torre 
Roja, l’Ajuntament ha adequat el camp de futbol 
municipal com a aparcament durant l’horari lectiu 
del centre. D’aquesta manera, el nou espai amplia 
considerablement la zona d’aparcament. El seu ho-
rari d’obertura serà de les 7:30h a les 18h els dies 
lectius. Tot i que l’accés de l’aparcament a l’escola 
es fa provisionalment per la rampa existent, l’Ajun-
tament construirà durant les pròximes setmanes una 
escala d’obra que comunicarà de forma directa el 
camp amb l’escola.

Aquestes millores permetran fer una reorganització 
de l’espai que envolta l’escola Torre Roja, com per 
exemple, guanyar una zona amb bancs i taules 
sota l’ombra del bosquet de sobre l’aparcament. 
Aquesta actuació fou una de les guanyadores a la 
votació dels pressuposts participatius d’enguany.

L’Ajuntament realitza
millores a l’escola 
bressol El Pit Roig
Durant aquest mes d’agost, aprofi tant les vacances 
estivals, s’han realitzat diverses obres de millora 
que han comptat, en part, amb una subvenció de 
la Diputació de Barcelona que ascendia prop dels 
43.000 euros. 

Les tasques que s’han realitzat són bàsicament per 
millorar energèticament l’escola bressol així com 
adequar a la nova normativa. Es substitueixen les 
lluminàries existents del centre escolar per LEDs, afa-
vorint l’efi ciència i l’estalvi energètics. També s’ha 
instal·lat nova climatització a la primera planta (fred 
i calor) amb un circuït de recuperació. Finalment, 
també s’ha pintat la façana posterior, totes les aules i 
espais de la primera planta i l’escala interior.

També s’estan realitzant petites millores en l’equi-

pament del centre per desenvolupar el projecte di-
dàctic de l’escola bressol “Pit-roig”. S’han realitzat 
petites actuacions com “museu-taller” d’observació 
directa dels petits tresors que ens deixa la natura i 
de l’entorn més proper, ampliar l’espai de la zona 
de teatre on poder practicar les arts escèniques i 
d’expressió, instal·lar una paret imantada, etc. 

D’aquesta manera es millora la qualitat d’estada tant 
dels infants com dels mestres millorant considerable-
ment les condicions climàtiques de l’equipament.
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Nou conveni de
Transport a Demanda
L’Ajuntament de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor 
fi rmen un nou conveni de Transport a Demanda amb una 
empresa de Taxi i l’AMTU.

 Davant totes les incidències i problemes apareguts amb el 
servei iniciat, provisionalment, al setembre de 2018, els 
dos Ajuntaments han buscat una millor solució.

S’ha fi rmat un conveni amb un taxista que donarà cober-
tura al servei de 7 a 20 hores ininterrompudament, aquest 
servei disposarà de 3 taxis a disposició per donar servei 
totes les hores i a tots els barris. El sistema de TAD serà el 
mateix, prèvia trucada al 900 69 65 66 podrà reservar 
el servei segons la necessitat de cada usuari.

Les parades de TAD s’identifi caran amb un numero i el lloc 
on es troben per poder localitzar-les més fàcilment.

Així mateix el servei a Alfou disposarà d’una nova pa-
rada, complint amb la petició dels usuaris.

Esperem que els ciutadans de Sant Antoni i Sant Pere de 
Vilamajor tornin a confi ar en el Servei TAD i recuperem 
l’afl uència d’usuaris del passat mes d’octubre. És intenció 
dels dos Consistoris donar un servei òptim en el Transport 
Municipal per tal de millorar la mobilitat, la sostenibilitat i 
facilitar la vida de les nostres veïnes i veïns.

Els alumnes de l’escola 
Torre Roja bategen el 
nou “Carrer Olímpic”
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor va demanar 
a l’Escola Torre Roja que escollís un nom per al nou 
vial que dona accés a l’escola.  

La proposta fou ben recollida per l’equip directiu de 
l’escola i el passat 3 de maig, durant l’assemblea 
que es fa cada setmana, s’inicià un procés de parti-
cipació de tots els alumnes del centre.

El nom més votat fou “Carrer Olímpic”. La nova de-
nominació del vial fou aprovada pel Plenari Munici-
pal celebrat el 22 de juliol de 2019.

L’equip de l’IES
Vilamajor guanya el 
concurs Robotseny 2019
L’equip de l’Institut Vilamajor va guanyar el concurs 
Robotseny 2019 celebrat a Sant Celoni. Per do-
nar suport als alumnes vilamajorencs, la regidora 
d’educació Raquel Salcedo hi va ser present. Se-
gons Salcedo, “L’Ajuntament de Sant Pere estem 
molt emocionats pel fet que un any més els alumnes 
de l’Institut Vilamajor han participat al Robotseny en 
diferents modalitats i els felicitem per haver quedat 
guanyadors”.

La gran fi nal de Sumo Lego d’aquest any del Robot-
seny High fou entre l’equip Drakaris 2 de l’Institut 
Giola i l’equip Pequeñin del Vilamajor.

Ajuts escolars
Durant el període de fi nals de maig i principis de 
juny, es van presentar les sol·licituds dels ajuts es-
colars per als alumnes de P-3 a quart de l’ESO del 
municipi de Sant Pere de Vilamajor.

Enguany, han sigut 82 alumnes que han sol·licitat 
els ajuts de menjador del Departament d’Educació 
(gestionat a través del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental) i 132 alumnes que han sol·licitat una o 
vàries ajudes municipals (ajuts de llibres, material, 
transport escolar, logopeda i menjador municipal).
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Resposta a la demanda 
de revisió de la tarifa 
assignada a Sant Pere 
de Vilamajor de
transport públic

Davant les diverses peticions d’algunes veïnes i 
veïns del municipi, es va sol·licitar des d’Alcaldia 
de l’Ajuntament al Director de Transport i Mobilitat 
de la Generalitat de Catalunya que es revises la 
tarifa assignada a Sant Pere de Vilamajor. Avui hem 
rebut resposta.

Davant les diverses peticions d’algunes veïnes i 
veïns del municipi, el passat 30 de gener es va 
sol·licitar des d’Alcaldia de l’Ajuntament al Director 
de Transport i Mobilitat de la Generalitat de Cata-
lunya que es revises la tarifa assignada a Sant Pere 
de Vilamajor, ja que tenim una zona més que Sant 
Antoni de Vilamajor tot i la proximitat dels municipis 
i que Sant Pere és fi nal de carretera. Això suposaria 
un gran estalvi econòmic per als usuaris del transport 
públic català.

Aquest passat 16 de juliol hem rebut un correu amb 
la resposta que adjuntem:

Benvolguda alcaldessa,

Us comunico que vam traslladar la vostra petició 
per tal que Sant Pere de Vilamajor passés a formar 
part de la mateixa zona tarifària de transport que 
Sant Antoni de Vilamajor als Serveis Territorials de 
Territori i Sostenibilitat de Barcelona.

En aquest sentit, des dels Serveis Territorials es-
mentats ens han informat que en breu, amb la im-
plantació de la T-Mobilitat, es preveu que entri en 
funcionament un nou sistema tarifari, basat en el qui-
lometratge i l’ús del transport públic, però que fi ns 
aquell moment no hi haurà cap moviment tarifari.

Us recordo que des de la Delegació estem a la 
vostra disposició per a qualsevol aclariment com-
plementari.

Atentament,

Generalitat de Catalunya
Delegació Territorial del Govern a Barcelona

Així doncs haurem de seguir amb la zona tarifaria 
assignada i esperar que s’implanti en breu, tal com 
prometen, la T-Mobilitat. Aquest sistema serà més 
just per als usuaris habituals del transport públic.

Sant Pere de Vilamajor 
compta amb una nova 
ordenança reguladora 
d’obres
En data 3 d’abril de 2019, s’ha aprovat defi nitiva-
ment l’Ordenança Reguladora d’Obres de Sant Pere 
de Vilamajor. Per tal de facilitar els tràmits al ciuta-
dà, l’Ajuntament ha obert un portal al web municipal 
on es podrà trobar ràpida i fàcilment els models de 
sol·licituds de les diverses tipologies de sol·licituds 
de llicències urbanístiques i comunicacions prèvies 
on s’especifi ca de forma clara la documentació que 
cal adjuntar en cada cas.

S’han elaborat diversos models de sol·licituds de lli-
cències urbanístiques o comunicacions prèvies. En 
els models s’hi especifi ca la taxa, impost i/o fi ances 
que corresponen a cada tràmit, i la documentació 
que cal presentar.

Com es poden tramitar?

- Presencialment: Imprimir el model corresponent de 
la pàgina web de l’Ajuntament www.vilamajor.cat. 
Omplir-lo, i presentar-lo amb tota la documentació 
preceptiva, a les ofi cines de l’Ajuntament.

- Electrònicament: Descarregar el model corresponent 
de la pàgina web de l’Ajuntament www.vilamajor.
cat. I a través de la Seu Electrònica, presentar una 
instància genèrica, adjuntant el model i tota la do-
cumentació preceptiva. (cal disposar de signatura 
electrònica).

Es realitza un cens de 
les activitats i instal·la-
cions que s’exerceixen 
al municipi de Sant Pere 
de Vilamajor
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, amb la 
col·laboració de la Gerència de Serveis d’Habi-
tatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de 
Barcelona, ha realitzat un cens de les activitats i 
instal·lacions que s’exerceixen al municipi de Sant 
Pere de Vilamajor. Per fer el cens, l’empresa AU-
DIFILM ha realitzat un treball de camp per tot el 
municipi.
La feina de l’empresa ha consistit en llistar les ac-
tivitats en funcionament, i fer fotografies de les 
façanes dels edificis on s’hi desenvolupen. El nom 
comercial de l’establiment, l’emplaçament i la foto-
grafia de l’activitat s’introduiran a un sistema d’in-
formació geogràfica que es podrà consultar per 
internet.
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La brigada municipal 
fan una activitat
sobre com actuar
davant d’un incendi 
La brigada municipal fan un exercici de gestió i se-
guretat de l’ús de la pik-up acompanyat de l’equi-
pament personal de seguretat que han de portar en 
cas d’incendi.

Aquest exercici començava simulant un incendi, on 
han treballat molt la seguretat personal, el treball 
en equip, l’autoprotecció i eficàcia en l’ús de l’ai-
gua.

El material de seguretat, casc complert, guants, bo-
tes, jaquetes i pantalons els ho han proporcionat 
l’ADF.
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900 878 452 - Nou 
número de telèfon 
gratuït per a la reco-
llida a domicili de la 
brossa verda vegetal
Des de l’Ajuntament s’ha rebut queixes amb el núme-
ro de recollida de la brossa verda a domicili, atès 
que no s’hi podia trucar des d’algunes companyies 
telefòniques. Per solucionar el problema amb les 
línies, l’Ajuntament ha instat a l’empresa conces-
sionària a disposar d’un nou número que funcioni i 
ja està solucionat. El nou número és el 900 878 452. 
Tant la trucada com el servei és gratuït. Disculpeu les 
molèsties.

Servei de recollida de bros-
sa de jardí porta per porta.
L’Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor, a través de l’em-
presa concessionària Innovia 
Coptalia, ofereix el servei de 
recollida a domicili de les res-
tes vegetals.

Què són restes vegetals?
Les restes de fulles i branqui-
llons. Recordem que NO HO 
SÓN les restes de poda com 
branques i troncs d’arbres i ar-
bustos grans.

Com ho recullo?
Cal posar les restes de poda a 
les bosses transparents ofi cials 
a la venda a l’Ajuntament, al 
centre cívic Pi Novell, el super-
mercat Sant Pere, el forn Ninot 
de Les Faldes del Montseny o 
en el centre d’informació del 
Parc La Mongia. El preu de 10 
bosses és de 3 euros. Recor-
dem que NO ES RECOLLIRAN 
altres tipus de bosses.

Com demano una recollida?
Cal avisar prèviament que ho 
passin a recollir. S’ha de trucar 
al telèfon gratuït 900 878 452  
o bé enviar un correu electrònic 
a restesvegetals@vilamajor.cat 
i comunicar el nom, l’adreça de 
recollida i el número de bosses. 
Recordem que NO ES RECOLLI-
RAN les bosses si no s’ha sol·li-
citat amb antelació.

Quantes bosses puc deixar?
Un màxim de 10 bosses per 
setmana.

Quan passaran a recollir les 

bosses?
A partir de les 6 del matí. Als barris de Can Vila, 
Can Ram i Vallserena, el dimarts següent de la co-
municació. Als barris de Les Faldes, Can Derrocada, 
l’Eixample i La Força, el dijous següent de la comu-
nicació.

Per què he de trucar si ja pago la taxa d’escom-
braries?
El cost que paguem de la taxa d’escombraries co-
breix el servei de recollida selectiva amb trucada 
prèvia. Obligar al servei de recollida a fer el reco-
rregut setmanal de tots els carrers del municipi i fer 
una recollida indiscriminada, multiplicaria el cost del 
servei i obligaria a augmentar molt considerablement 
el preu de la taxa.

Quin cost té:
El cost d’un paquet de 10 bosses és de 3 euros. El 
cost de la recollida a domicili és gratuït.
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Declaració del govern
davant dels problemes
d’escombraries

Davant dels incidents ocorreguts en els últims mesos 
el Govern Municipal de Sant Pere de Vilamajor vo-
lem explicar a la ciutadania els motius que els han 
provocat.

El passat mes de febrer la concessió del servei va 
canviar d’empresa i la guanyadora de la licitació va 
estar Innovia Coptalia. Qualsevol canvi en un servei 
com la recollida d’escombraries no és fàcil a cap 
municipi, ja que és un servei amb grans característi-
ques tècniques i organitzatives.

A aquest fet, li afegim que el camió que tenim és 
molt antic i ens esta donant molts problemes tècnics i 
constantment s’ha de reparar, l’última vegada ha es-
tat aquest dilluns i a mig servei van haver d’aturar-se, 
per això no es va acabar la recollida aquest dia i va 
ocasionar l’acumulació de moltes deixalles. El nou 
camió arribarà aquest mes de Juliol i esperem que 
a partir d’aleshores el servei no es vegi interromput.

L’altre fet que esta ocasionant molt malestar, és un 
confl icte treballadors – empresa (Innovia). Aquests 
no estan contents amb les noves condicions laborals 
i davant de l’amenaça de vaga per part dels tre-
balladors, l’Ajuntament esta fent de mediador entre 
Innovia i els seus treballadors per tal que arribin a un 
acord empresa i treballadors i no es vegi afectat el 
servei. Les modifi cacions de les condicions laborals 
dels treballadors són ocasionades per les repara-
cions del camió que provoca un canvi en el horari 
de la seva jornada laboral. Com sabeu, el personal 

de les concessions de les administracions públiques 
és subrogat per la nova concessionària i això crea 
sempre uns desajustos amb els treballadors. 

Un altre problema que ens hem trobat ha estat la 
substitució dels contenidors nous, no ha estat tan 
ràpida com esperàvem i al no tenir contenidors de 
substitució en alguns punts falten contenidors per po-
der complir amb la capacitat necessària per el volum 
d’habitatges. Aquest problema també s’anirà resolen 
en els propers mesos.

A banda de tots aquests problemes interns del servei, 
ens trobem amb un greu problema al municipi que 
és l’INCIVISME d’alguns ciutadans. És per això que 
volem fer una crida a la ciutadania perquè ens ajudi 
a mantenir el poble net. Si veieu algú que deixa 
trastos, restes de poda o escombraries fora dels con-
tenidors aviseu a la Guàrdia Municipal donant el 
número de matricula del cotxe infractor. Amb aquesta 
informació en tenim prou. No cal que us identifi queu 
si no voleu. Així podrem prendre mesures amb els 
incívics i fer una campanya més curosa de conscien-
ciació.

També un demanem que per a la resta de poda fer 
servir les bosses que ven l’ajuntament a diversos 
punts de venta i que truqueu al telèfon gratuït 900 
878 452 perquè us la passin a recollir. Per als tras-
tos també tenim un servei de recollida a domicili, 
trobareu la informació a la web.

24



25La Clau
de Vilamajor

Més d’una seixantena de persones
assisteixen a la sessió informativa pel
voluntariat mediambiental

Des de l’ajuntament estem promovent els voluntaris 
mediambientals per tal de col·laborar amb ADF, Pro-
tecció Civil i informadors mediambientals.
El passat dissabte 31 d’agost es va celebrar una 
sessió informativa amb membres d’aquestes entitats 
per explicar la funció d’aquest grup de voluntaris, 
on tothom podrà formar part dins de les seves pos-
sibilitats, assumint cadascú el compromís que pugui. 
Per a totes les persones que no vau poder assistir i 
hi estigueu interessades, a continuació trobareu les 
tasques defi nides de cada grup i un formulari d’ins-
cripció.

Protecció Civil:
Es un servei públic destinat a la protecció física de 
les persones i dels béns, en situació de risc col·lectiu 
o calamitat pública. La protecció civil participa en  
les grans emergències i també en la gestió del risc 
quotidià quan és necessària la coordinació entre di-
ferents organismes.
Col·laborem en el :

- Suport a la seguretat de les festes del municipi
o Suport en les activitats esportives en l’àmbit te-

rritorial.
- Suport en les activitats municipals que es realit-

zen en les festes de nadal.
- Qualsevol activitat de suport relacionada amb la 

seguretat dels veïns com poden ser  inundacions, 
ventades, accidents etc

- Fomentem la cultura de seguretat entre els nostres 
veïns.

Que fa l’ADF:
Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) tenen 
com a fi nalitat la prevenció i la lluita contra els in-
cendis forestals.
Els objectius són:

- Elaboració i execució col·lectiva de programes 
de vigilància i prevenció d‘ incendis forestals.

- Col·laboració activa en l‘ organització, el con-

trol i l‘ execució de mesures en matèria de pre-
venció, amb col·laboració amb qualsevol orga-
nisme relacionat i  competent en la lluita contra 
els incendis forestals.

- Realització de campanyes de divulgació entre 
els titulars de terrenys forestals sobre les accions 
de prevenció i lluita contra els incendis forestals, 
perquè el sector tingui un coneixement més gran.

- Sensibilització sobre la població rural i urbana 
en el territori de l‘ ADF.

- Execució de plans de prevenció, creació i mante-
niment d‘infraestructura, xarxa de camins i punts 
d‘ aigua.

- Suport a l‘extinció d‘ incendis forestals.

Què fa el  grup de voluntaris de custodia del patri-
moni natural 
A partir de les activitats particulars  o de grup que 
es realitzen en l’entorn natural:

- Proposta de noves rutes per anar a peu o en 
bicicleta.

- Proposta de rutes de caràcter naturalista i cultural 
que pugui mostrar:

- L’ecosistema mediterrani d’alzinar, pinedes, 
matollars, aprofi tant el gradient d’altimetria 
que tenim en el municipi.

- L’ecosistema mesomediterrani del faig i 
roure en la vessant nord per la zona del 
Samon.

- Informació sobre qualsevol esdeveniment anor-
mal com:

- Camins tallats per esllavissades
- Abocaments de residus, runes, etc etc
- Tallades furtives d’arbres
- Danys produïts a la fauna
- Arbres tombats que puguin causar perill
- Qualsevol informació que pugui afavorir la 

conservació de nostre patrimoni.

ativa pel
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La importància de la 
pastura
Hem establert les primeres converses amb 3 pastors 
ramaders,  per millorar la ramaderia extensiva dels 
ramats d’ovelles i cabres a fi  d’incrementar les zo-
nes de pastura  que possibiliti també un  increment 
de caps i de benefi ci pel ramader

Lligat amb la PREVENCIÓ PASIVA contra els 
incendis forestals, a fi  de gestionar les zones 
d’actuació prioritàries (ZAP)  en les que s’han 
de reduir la carrega de combustible. Aques-
tes zones estan defi nides  i recomanades  en 
l’estratègia de prevenció d’incendis forestals 
per al Montseny  “ESPURNA”, treball realitzat 
per  investigadors del grup sobre Conservació, 
Biodiversitat i Canvi Global de l’ICTA-UAB ( 
Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals i 
la Universitat Autònoma  de Barcelona),  amb 
estreta col·laboració de la unitat de planifi ca-
ció dels bombers

El consorci per 
a la Gestió de 
Residus
organitza un 
taller de
compostatge 
per reduir els 
residus
orgànics a les 
llars amb
jardí
Taller era adreçat a habitatges amb 
jardí per aprendre a fer compos-
tatge domèstic i reduir els residus 
orgànics a la llar i calia inscripció 
prèvia. Es va realitzar el passat 4 
de maig de 2019 al centre cívic 
El Pi Novell. Els inscrits van rebre 
un compostador i un voltejador du-
rant el taller per poder començar el 
procés i després instal·lar-se’l al seu 
jardí. 
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 “Les princeses
també es tiren pets”  
l’espectacle musical
familiar que ens 
acompanyarà aques-
ta Castanyada 2019
31 d’octubre a les 18h a la Fàbrica:
La reina del mirall s’assabenta de que existeix un 
llibre, amagat al país de les princeses, on hi ha 
escrits tots els secrets de les princeses més famo-
ses del món. La Reina del Mirall necessita trobar 
aquest llibre  urgentment i fer saber al món que les 
princeses no són perfectes, que també tenen defec-
tes. Aquesta serà la seva venjança:  del disgust es 
tornaran lletges, molt lletges i  ella, per fi,  serà  la 
més bella del món. Per una d’aquelles casualitats 
de la vida, que tan sols ocorren en els contes, apa-

reix un Príncep Blau buscant el camí que porta fins 
al  país de les princeses. Hi ha d’anar  per a ca-
sar-se amb la seva enamorada Blancaneu. La Rei-
na del Mirall farà un tracte amb ell: Ella el conduirà 
al país de les princeses i ell a canvi trobarà el llibre 
i li entregarà. A partir d’aquest punt comença una 
esbojarrada aventura on al final queda demostrat 
que la perfecció no existeix i ni falta que fa.

Un espectacle musical amb el que no podreu parar 
de riure. Us hi esperem!
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Festa Major 2019
La Festa Major de Sant Pere de Vilama-
jor un cop més aconsegueix un gran èxit 
amb activitats per a tots els públics:
Per començar divendres 28 de juny amb el dinar 
en honor a la gent gran, un dinar acompanyat dels 
regidors i regidores on un any més es va reconèixer 
a les persones més grans de la sala obsequiant-les 
amb una planta i un llibre i el dinar va acabar a 
ritme dels Fantàstic Duo. 

Aquest any, durant el pregó el bon temps ens va 
acompanyar i el vam celebrar acompanyats un any 
més de la batukada de Batual’olla i per primer cop 
ens acompanyava un grup de veïnes ballarines de 
Samba. Aquella nit l’associació de ball de country 
va organitzar un sopar popular a la fresca seguit 
del ball de nit amb el grup “Orquestra Mitja nit” a 
càrrec dels Embauca’t.

L’endemà dissabte, ben d’hora al matí es va iniciar 
el 8è Campionat de Petanca de Festa Major. Cele-
brant el 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 so 
de jazz de Sonets d’estiu a la plaça del campanar. 
Durant tot el dia, la plaça de l’ajuntament va ser el 
lloc preferit pels més infants, on van poder gaudir 
d’activitats infantils, jocs d’aigua, festa de l’escuma 
i circuit de karts elèctrics. Els ja no tant petits es van 
poder del·laïtar a l’església del concert coral “Dan-
ses cantades” un concert exquisit que no va deixar 
a ningú indiferent, tot seguit des de la Mongia va 
sortir una visita guiada a la Força de Vilamajor, 
on descobrir els secrets dels racons més emblemà-
tics del centre històric. Al vespre es va celebrar, per 
celebrar la revetlla, un sopar de Sant Andreu a la 
fresca amb D-Questions. Però no, això no és tot, 
la nit va seguir amb una cercavila noctura, on van 
presentar el seva nova gegantona, la Torre Roja, 

que va deixar a petits i grans bocabadats. Els Em-
bauca’t van tancar la nit jove, omplint la plaça de 
gom a gom amb K-liu, Zoo i DJ Sendo. La nit jove, 
va disposar un any més d’un punt d’informació per 
tal d’informar i precenir de consums tòxics. El tritó 
(pla de prevenció de les adicions del Baix Mont-
seny) es l’encarregat de contractar i formar els joves 
que realitzen la dinamització del punt d’informació. 
Alguns dels materials amb la informació que es va 
proporcionar aquella nit, els podeu trobar a la pàgi-
na web del tritó: www.eltrito.cat

Per tancar la festa major, el diumenge dia 30, va 
ser el dia més esportiu, amb un sol espatarrant la 
caminada popular per l’entorn del poble amb ape-
ritiu a l’acabar per recuperar les forces. A les 10 a 
la plaça de l’Ajuntament Eco jocs verds, per cons-
cienciar als més petits de la importància de cuidar 
el medi ambient, circuït de Scalextric... Mentrestant, 
l’acte “Mostres temàtiques” on es va parlar dels 40 
anys de la Reserva de la Biosfera del Montseny i 
es van fer conèixer ja petites pinzellades del Vila-
magore Medieval 2019, seguit d’una exhibició de 
Tai-Txi. . Al migdia un Vermut popular i jazz amb 
Dr. Dixie Bones. Indòmit Teatre van ser les encarre-
gades d’amenitzar la tarda amb l’espectacle “El và-
ter rosa”. I per tancar la Festa Major, Escape Room 
familiar Obsidiana, i pels més grans Escape Room 
Ikal.

Moltes gràcies a tots i totes  les entitats i voluntaris 
per fer-la possible un any més. 

També volem agrair a la Katrien Van Steen, autora 
del disseny del programa de la Festa Major 2019. 
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L’ajuntament 
de Sant Pere fa 
un pas més a 
les xarxes
socials 
Vista la importància que estan agafant 
les xarxes socials cada dia més a la 
vida quotidiana, i amb la fi nalitat de 
que la informació arribi als veïns i veï-
nes de la forma més ràpida possible, 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilama-
jor ha fet un pas més i ja compta amb 
nous canals de comunicació.

30

Entrevistem
l’associació juvenil 
Embauca’t
- Per a tots aquells que encara no us coneixen, qui 

són els Embauca’t? (d’on sou, edats, que feu..)

Embauca’t és una associació de joves d’entre 20 i 
28 anys els quals vivim a Vilamajor. Com a entitat 
ens encarreguem d’organitzar algunes de les fes-
tes senyalades de l’any a Sant Pere de Vilamajor, 
com Sant Joan i les nits de Festa Major.

- Com va sorgir la idea de formar una associació 
juvenil?

Voliem compartir el nostre esperit de festa amb 
tothom per tal de fer disfrutar la gent del poble i 
intentar animar-los. Vam creure que formar Embau-
ca’t seria una bona manera d’aconseguir-ho.

- Expliqueu-nos una mica com esteu organitzats .

Som una entitat que funciona mitjançant assam-
blees amb la participació de tots els associats. En 
aquestes es proposen diferents iniciatives i fi nal-
ment s’escullen aquelles que tenen consens. Per 
preparar les activitats ens dividim en comissions.

- Un any més heu fet possible que les nits de festa 
major siguin un èxit, quin és el vostre secret? En 
que us baseu per escollir els grups que omplen 
les nits?

A l’hora de decidir com organitzarem la festa, 
principalment ens focalitzem en l’elecció de grups. 
Com a entitat compartim uns ideals que intentem 
que es refl exin amb els grups que escollim i dins 
d’aquests també fem la selecció pensant en quin 
pot acontentar més al públic.

- I per últim, on poden adreçar-se per rebre més 
informació de la vostra associació?

Tenim un compte d’instagram en el que cada ve-
gada que organitzem algun esdeveniment l’anun-
ciem juntament amb tota la informació necessària. 
A partir d’aquest compte tothom qui vulgui es pot 

posar en contacte amb nosaltres per resoldre qual-
sevol dubte. També podeu contactar-nos al nostre 
correu (embaucat@gmail.com).
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El 16 de novembre 
se celebrarà la
13a edició del
Tast de Bolets
El proper dissabte 16 de novembre de 2019, el 
local municipal La Fàbrica es tornarà a omplir per 
tastar el fruit més buscat del massís del Montseny a 
la tardor: el bolet. Els visitants, previ compra d’un 
tiquet, podran gaudir de tasts de bolets que ofe-
riran restaurants de la zona amb uns menús molt 
suculents. Trobareu més informació dels menús, 
preus i establiments participants a www.vilamajor.
cat. No us ho perdeu! 

L’Ajuntament orga-
nitza un curs gratuït 
de “Marc legal i Llei 
de transparència” 
per a les entitats del 
municipi
Degut a les noves normatives que afecten directa-
ment a les entitats, l’Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor, amb el suport de la Diputació de Bar-
celona, ha organitzat un curs formatiu dirigit a les 
associacions per tal d’aclarir conceptes importants 
de gran interès per les entitats. El curs s’impartí els 
passats dijous 13 i 20 de juny de 19 a 21h al 
centre cívic El Pi Novell.
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Pots fer el seguiment 
dels pressupostos 
participatius al web 
municipal
Des de la pàgina web www.vilamajor.cat podràs 
seguir l’estat d’execució dels projectes guanyadors 

en les passades edicions: el passeig fluvial (2017), 
el camí de connexió del poble a Les Faldes per 
can Follor (2018), els nous vestits dels Reis Mags 
(2019), les dues zones d’esbarjo de gossos al po-
ble i Faldes (2019), la passera de fusta del sender 
de Brugueres (2019) i la zona amb bancs prop de 
l’escola Torre Roja (2019).

Depenent de la complexitat tècnica i/o adminis-
trativa de cada projecte, us 
avançaran més ràpids que 
d’altres. Consultant el web, 
trobaràs informació actua-
litzada de l’estat de cada 
projecte.

També hi podràs consultar, 
un cop s’aprovin i es publi-
quin, les bases i calendari 
pels pressupostos participa-
tius 2020 on tothom qui ho 
desitgi podrà presentar la 
seva proposta d’inversions 
per destinar el 1% del pres-
supost municipal.

Durant aquests darrers anys, l’Ajuntament ha po-
tenciat les activitats i serveis que ofereix el centre 
d’informació La Mongia, dirigint nova i millor ofer-
ta no només als visitants sinó també als veïns de 
Sant Pere de Vilamajor que volen redescobrir el 
seu municipi. 

Recentment, s’han senyalitzat set senders nous que 
s’afegeixen al sender del Pi Novell que comunica 
Vilamajor amb la Calma del Montseny. Els nous 
senders, de dificultat baixa, (La riera de Vilamajor, 
la Plana, el Roure Gros, el Camp Gran, les Tres 
Termes, la Vallserena i Brugueres) han augmentat 
l’oferta per passejar pels racons amb més interès 
paisatgístic de la contrada.

El centre també ha renovat el mobiliari d’acollida 

dels visitants, ha millorat la senyalització interpre-
tativa de l’interior de la Mongia, ha potenciat les 
exposicions temporals amb temàtiques de qualitat 
i també obrint-se a les escoles i instituts. Un altre 
dels punts forts de la Mongia són les visites guiades 
que es realitzen cada cap de setmana. Actualment 
també s’està renovant, millorant i ampliant la infor-
mació en paper que trobaran els visitants.

Fruit d’aquestes millores, els visitants de la Mongia 
han puntuat amb un 5 sobre 5 la seva experiència 
al visitar-la i també ha tret la màxima nota en ava-
luacions independents del sistema de qualitat de la 
xarxa de parcs naturals de la Diputació. Les visites 
a la Mongia arriben ja a prop de les 4000 anuals.

Des de la Mon-
gia ja s’estan 
preparant noves 
activitats i contin-
guts per millorar 
la infraestructu-
ra turística del 
municipi com 
la millora de la 
senyalització dels camins rurals, nova senyalitza-
ció interpretativa als elements patrimonials de més 
interès i mapes d’orientació al visitant.

No dubteu a visitar la Mongia i consultar la seves 
exposicions i activitats. Hi seràs ben rebut.

La Mongia de Vilamajor esdevé un
centre de referència de la Reserva de la 
Biosfera del Montseny
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Coneguem el 
nostre patrimoni
A més de senyalitzar els senders per 
no perdre’ns durant l’excursió que 
fem descobrint els racons més em-
blemàtics del nostre terme municipal, 
l’Ajuntament ha volgut donar un valor 
afegit donant a conèixer el patrimoni 
que molt sovint passa desapercebut. 
Una de les primeres actuacions ha 
estat la col·locació d’un panell inter-
pretatiu al passeig fluvial, al salt d’ai-
gua de la resclosa del Molí de Baix, 
amb informació del rec de can Mes-
seguer, de com les dones hi anaven 
a rentar la roba abans de la construc-
ció del safareig públic, etc. També 
s’hi ha afegit baranes de protecció.
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L’Ajuntament millora 
la senyalització dels 
senders del municipi 
amb mapes
orientatius 
L’àrea de turisme de l’Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor ha millorat la senyalització dels senders 
del municipi. Per tal de millorar l’orientació dels 
excursionistes s’han col·locat un total de 10 mapes 
nous orientatius a les 10 principals cruïlles de con-
nexions entre senders:

- (1) La Força / Sant Nonet (intersecció de totes 
les rutes)

- (2) Quatre Camins (intersecció SL-126, El 
Roure Gros, El Camp Gran i Les Brugueres)

- (3) Camp Gran, (intersecció SL-126, El Camp 
Gran i Les Brugueres)

- (4) Faldes-Mirador, (pas Les Brugueres per 
zona urbana de Les Faldes)

- (5) Faldes - Bruguer, (pas Les Brugueres per 
zona urbana de Les Faldes)

- (6) Parada de la llet, (intersecció SL-126, 
PR-139, El Camp Gran, Les Tres Termes i Les 
Brugueres)

- (7) Tres Termes, (intersecció SL-126, Les Tres 
Termes i la Vallserena)

- (8) Av. Vallserena, (pas La Vallserena per 
zona urbana de Vallserena)

- (9) Sot de l’Abellar (intersecció SL-126, Les 
Tres Termes i la Vallserena)

- (10) el Pla / Av. Sant Elies. (intersecció de SL-
126, PR-139, El Camp Gran, Les Tres Termes, 
La Vallserena i Les Brugueres).

També s’han col·locat noves fites de suport en al-
gunes cruïlles que alguns caminaires trobaven a 
faltar i generaven confusions. La col·laboració ciu-
tadana ha estat molt important a l’hora de millorar 
la qualitat de la senyalització, valorada molt posi-
tivament pels usuaris. Si creieu que hi ha confusió 
en alguns dels recorreguts ens ho podeu fer arribar 
a mongia@vilamajor.cat o fer-ho per-
sonalment al centre d’informació La 
Mongia. 
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Opinió dels grups municipals

Estem a l’inici d’un nou cicle de quatre anys, resultat 
de les eleccions del darrer mes de maig. Aquest pe-
ríode, pel que fa a l’activitat dels regidors, s’ha ence-
tat amb un augment de les retribucions pels membres 
del Govern municipal, retribucions que s’han més que 
duplicat respecte al període anterior. Per manca d’es-
pai no en parlarem aquí, atès que ja ho hem fet a ht-
tps://www.alserveidesantpere.cat/2019/06/28/
es-pugen-el-sou-mes-del-doble-ple-del-cartipas-de-lajun-
tament-de-sant-pere-de-vilamajor, però val a dir que 
justificar això dient que és perquè els membres de 
l’equip de Govern tenen la responsabilitat FINAL so-
bre les coses després dels tècnics, i fer-ho especial-
ment després de tenir un conflicte amb els treballadors 
de l’Ajuntament per menys de 7.000 €/any, és com 
a mínim d’una oportunitat més que dubtosa. En segui-
rem sentint a parlar. 

Un altre tema que serà important és el de la gestió 
dels residus. El resum dels quatre darrers anys ha estat 
deixar passar el temps sense preparar-se ni canviar 
res, fins al punt de tornar a hipotecar els propers anys 
amb un nou concurs dissenyat al voltant d’un model 
de gestió clavat al que hi havia, sense voler veure que 
s’ha d’avançar molt més i més de pressa en el percen-
tatge de reciclatge que com a municipi assolim.

Com a conseqüència de la més que perceptible de-
gradació del servei que patim, hem fet preguntes. En 
farem la valoració quan tinguem les respostes per es-
crit per part del Govern municipal, i ho publicarem a 
https://www.alserveidesantpere.cat/. Però pensem 
que la gestió que s’hi aplica ha de fer un gir de 180 
graus, amb menys comunicats que distorsionen els fets 
i més preparar la ciutadania i als proveïdors per en-
carar el repte de com gestionar de forma més eficient 
els residus que generem, com estan fent ja municipis 
com el nostre.

Tras el comienzo de esta nueva legislatura y des-
pués de analizar los datos electorales, no podemos 
más que daros nuestro más sincero agradecimien-
to. Es de resaltar, que en estos comicios, el PSC ha 
logrado el mejor resultado en este municipio.

Presentamos la nueva agrupación del PSC Sant 
Pere de Vilamajor, ofreciendo una estructura firme, 
estable, renovada y completamente comprometida 
con el desarrollo de las políticas municipales .

Este compromiso lo quisimos remarcar,  con los vo-
tos en la sesión de investidura, apoyando a la lista 
más votada, sin solicitar ninguna contraprestación. 
Aunque nadie abrió ninguna línea de contacto con 
nosotros, hecho que no nos pareció políticamente 
muy cordial.

Haremos una oposición constructiva, colaborativa, 
pero firme y sensata, con el ánimo de dotar al con-
sistorio de un soplo de aire fresco.

Després de l’inici d’aquesta legislatura  i analitzant 
les dades de votació, és obligat transmetre el nostre 
més sincer agraïment. Cal remarcar que, en aquestes 
eleccions, el PSC ha assolit els millors resultats mai 
vistos en aquest municipi. 

Presentem la nova agrupació del PSC Sant Pere de 
Vilamajor, oferint una estructura, estable, renovada i 
plenament compromesa amb el desenvolupament de 
les polítiques municipals.

Varem voler reflexar aquest compromís amb els vots 
dels nostres regidors a la sessió d’investidura, donant 
suport a la llista més votada, sense demanar res a 
canvi. Ho varem fer, tot i que ningú s’havia posat en 
contacte amb nosaltres per a establir linies de nego-
ciació de cara a la formació de govern, fet que no 
ens va semblar políticament massa cordial. 

Dit això, en reafirmem en realitzar una oposició cons-
tructiva, col·laborativa, però ferma i sensata, amb la 
finalitat de dotar el consistori d’una alenada d’aire 
fresc.
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MÉS CONFIANÇA

En primer lloc volem agrair a tots els veïns i veïnes la 
confiança dipositada en ISP, que en aquestes elec-
cions amb el 19,27% dels vots ens ha convertit en 
la 2ª força. Entenem els resultats com un reconeixe-
ment a la feina feta, més si tenim en compte que som 
una agrupació d’electors. Un grup de gent que des 
de l’any 2003 participa dels afers i gestió pública 
al nostre poble. Ha estat un repte sobreviure quatre 
mandats i començar el cinquè amb més força i més 
suport que mai.

Al 2003 junts amb ERC vam protagonitzar  un gran 
canvi polític al poble. Des d’aleshores hem vist una 
gran desfilada de caps de partits, canvis de noms, 
fer-se’n i desfer-se’n agrupacions i balls de gent d’un 
partit a un altre.

ISP ens hem mantingut fidels als nostres orígens. Veï-
nes i veïns que provenint del teixit associatiu només 
tenim un objectiu comú: ens estimem el nostre poble.

Al 2015 ISP torna a formar part del govern amb ERC. 
Vam col·laborar amb  la nostra experiència, treball i 
lleialtat per trencar dinàmiques i millorar Sant Pere.

Ara, al 2019 ISP iniciem una nova etapa, amb dos 
regidors. Això ens permetrà participar en la gestió 
municipal de manera molt més efectiva. Tot i que ERC 
ha rebut un ampli suport de la ciutadania no comp-
ta amb la majoria absoluta. Aritmèticament s’obrien 
diferents escenaris possibles. Però ha estat novament 
una qüestió de confiança, de valorar la capacitat de 
treballar junts i la bona feina feta, el que ens ha portat 
a tancar de nou un acord de govern.

En aquesta etapa que comença assumim nous rep-
tes, més responsabilitats: 1ª Tinença d’Alcaldia i la 
gestió de les Regidories de Cultura, Benestar Social, 
Medi Ambient i Serveis Municipals la nostra cap, Lola 
López. D’altra banda el nou regidor d’ISP Toni Car-
bonell és responsable de les Regidories de Turisme, 
Promoció Econòmica i Participació Ciutadana.

Des d’ISP continuarem prioritzant les persones a tots 
els nivells. Seguirem treballant per aconseguir un go-
vern molt més proper als vilamajorencs i vilamajoren-
ques.

Ja en tenim prou amb la NO investidura del Sr.Sán-
chez, que per aconseguir una cadira més o menys 
ens portaran a unes altres eleccions generals. Amb el 
cost que això suposa!

I a Catalunya, el país que ens representa, estem fent 
el mateix.

Tenim la majoria de vots a Catalunya, més alcaldies 
a la Comarca, som els representants de la Indepen-
dència.

I que ens trobem? Que ens fan fora de la Diputació, 
ens fan fora d’algunes alcaldies i ens fan fora d’al-
guns Consells Comarcals, com el nostre.

Així és com volem fer política?

Nosaltres considerem que aquests pactes “sociover-
gents” només volen dir una cosa, ESTEM SOLS; que 
durant tot aquest temps el nostre soci en la lluita per 
aconseguir la Independència de Catalunya ens ha fet 
veure una situació que ara ells no hi donen continuïtat. 
Prefereixen pactar amb el 155 que deixar governar 
ERC. Sres i srs de Juntsxcat assumeixin la derrota, el 
poble ha parlat. Deixin governar a aquells que volem 
un país lliure, independent i fort. Cohesionat, solidari 
i que treballa per a TOT el Poble.

Volem manifestar que ERC és un partit amb 88 anys 
d’història, que treballa per assolir el principal objec-
tiu, la República Catalana, com a resposta als anhels 
d’una societat que fa més de 300 anys va ser privada 
dels seus drets i llibertats. Representa els valors de la 
gent que veu que per sobre de sigles fluctuants, líders 
temporals, interessos particulars i modes, el nostre és 
un projecte que preval per sobre de personalismes, 
estratègies puntuals i moviments temporals.

Davant la situació viscuda el 19 de juliol a la Sala 
Tarafa de Granollers durant la constitució del CCVOr, 
originada per membres de l’ANC Granollers, volem 
manifestar el nostre malestar per l’actitud intransigent, 
amenaçant i poc dialogant per part de la Coordina-
dora Comarcal. Però això, volem manifestar el nostre 
compromís per seguir treballant per crear ponts de 
diàleg amb tots els sectors amb els que compartim 
l’objectiu d’una nació lliure, per sobre de les rancú-
nies i d’actituds partidistes per part dels que només 
pensen en ells i no en el conjunt de la societat.
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Regidors

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

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

Joan Garcia Medrano
Segon tinent d’alcalde i regidor de 
governació, d’esports i de barris.
Grup Municipal: ERC-AM
677 561 465
jgarcia@vilamajor.cat

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

Miquel Àngel Villamuera 
González
Regidor de Serveis agrofo-
restals, energètics i protecció 
civil
Grup Municipal: ERC-AM
mvillamuera@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, 
protocol, serveis administratius i Medi ambient i serveis municipals.

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.

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.

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 i el 2019 per la candidatura 
ERC-AM. 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”.

Miquel Àngel Villamuera, veí del barri de Can Vila, es presentà a 
les passades eleccions del 2019 per la candidatura d’Esquerra i 
fou elegit regidor. Actualment és regidor de Serveis Agroforestals, 
Energètics i Protecció Civil. Representant municipal a la Comissió 
de Delimitació de termes, a la Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
sostenibilitat, a l’Agrupació de Defensa Forestal de Sant Pere de 
Vilamajor, al Consorci per la Defensa de la Conca del Riu Besòs i al 
Consorci per la Gestió de Residus.
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Carla Blasco Elvira
Regidora de Comunicació, 
Festes i Joventut.
Grup Municipal: ERC-AM
cblasco@vilamajor.cat 

Antoni Carbonell Brufau
Grup Municipal: ISP
acarbonell@vilamajor.cat

Pau Jané Jané
Regidor de l’oposició
Grup Municipal: Junts per
Catalunya
pau@alserveidesantpere.cat

Nascuda a Barcelona l’any 1996, viu a Sant Pere des de l’any 
2001. Ex alumne de l’escola Torre Roja i l’institut Vilamajor, està 
graduada en gestió en allotjaments turístics. Dona, jove, republica-
na i feminista. Creu fermament en la importància de la implicació 
dels i les joves en la política i sobretot en la municipal, ja que 
només des d’aquesta es poden canviar i millorar les coses del mu-
nicipi en el que vivim.
És important que als joves ens vegin com una eina per avançar i 
amb la que treballar, perquè només d’aquesta manera les polítiques 
municipals estaran fetes i enfocades a tots i totes.

Antoni Carbonell, veí del barri de Vallserena, es presentà a les 
passades eleccions del 2019 per la candidatura d’ISP i fou elegit 
regidor. Actualment és regidor de Turisme, Promoció Econòmica i 
Participació Ciutadana, representant municipal al Consell Coordina-
dor del Parc Natural del Montseny i al Consell del Poble.

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

Emili Domíngez Nuñó
Regidor
Grup municipal: PSC
ajuntament@vilamajor.cay
938 450 008 (Ajuntament)

Soc l’Emili Domínguez regidor pel partit PSC i que formem part de l’oposició 
d’aquest consistori. El nostre objectiu és treballar per un Sant Pere millor i 
amb qualitat.

Miguel Pérez González
Regidor de l’oposició.
Grup Municipal: PSC
ajuntament@vilamajor.cat 
938 450 008 (Ajuntament)

Miguel Pérez, veí de Can Vila, es presentà a les passades eleccions 
del 2019 per la candidatura del PSC i fou elegit regidor. 

David Ibáñez Siles
Regidor de l’oposició
Grup Municipal: Junts per Catalunya
david@alserveidesantpere.cat

David Ibáñez, veí del barri Les Faldes del Montseny, es presentà 
a les passades eleccions del 2019 per la candidatura de Junts per 
Catalunyai fou elegit regidor. 




