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SUMARI EDITORIAL

TELÈFONS D’INTERÈS

La Covid-19 i el temporal Glòria han marcat els primers mesos de mandat, 
però seguim treballant per construir un municipi millor

Sant Antoni de Vilamajor, igual que gran part de la població mundial, 
està vivint una crisi sense precedents en la història, provocada per 
la Covid-19. Malgrat totes les conseqüències que comportarà i la 
nova normalitat a la que ens abocarà, des d’aquí m’agradaria res-
saltar els indicadors d’esperança que ens ha deixat i ens deixarà. 
En primer lloc, un agraïment immens a totes vosaltres, a totes 
les vilamajorines i vilamajorins que quedant-vos a casa heu evitat 
la propagació d’aquest maleït virus. També, a aquesta xarxa de 
voluntariat local que està treballant de forma dura i altruista per 
tal d’ajudar a qui més ho necessita. I evidentment, a tot el perso-
nal de l’Ajuntament que, una vegada més, ho ha donat tot en 
benefici de tothom.

Ens quedem amb aquestes notícies per seguir treballant per un 
poble millor. Quan un entra a un equip de govern –encara no fa un 
any de les darreres eleccions municipals- s’imagina el mandat de 
moltes maneres. Planteja infinitat d’escenaris per aplicar les polí-
tiques més adients en cada cas. Però sincerament, mai havíem 
pensat viure una situació com l’actual.

De fet, aquests primers mesos de mandat han estat marcats per 
situacions excepcionals. Parlem del coronavirus, sí, però també 
del què ara ens sembla tan llunyà com el temporal Glòria –tam-
bé una situació anòmala que no s’havia produït en les últimes 
dècades-, o el fet d’haver de confeccionar els primers pressuposts 
d’aquest nou equip de govern amb les limitacions imposades per 
un Pla Econòmic Financer.

  
I malgrat això, i tot i que les polítiques urgents del dia a dia es-
tan condicionant l’acció de govern, hem seguit traçant el nostre 
full de ruta i aprofitant les oportunitats d’aquestes situacions 
estranyes, que també n’hi ha, per seguir construint un municipi 
millor. Vàrem accelerar inversions pel 2019, hem plantejat uns 
pressupostos participatius que s’executaran al 2021, hem enfortit 
les polítiques socials i seguim treballant de valent dia a dia per 
tenir el poble que tots volem.
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La crisi del coronavirus
La Covid-19 ha sacsejat el nostre municipi, la comarca, el país i el món sencer. Aquest potent virus d’altra transmissió ha provocat una 
crisi sanitària, humanitària i econòmica sense precedents al nostre entorn i ha alterat el dia a dia de tots els vilamajorins i vilamajorines, 
d’ençà que el 14 de març el Govern Espanyol va decretar l’estat d’alarma.

L’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor ha treballat des d’aleshores seguint les indicacions de les autoritats espanyoles i del Govern de 
la Generalitat de Catalunya, vetllant pel compliment de les mesures adoptades per fer front al coronavirus i informant a la ciuta-
dania de totes les novetats registrades. En aquest sentit, el consistori ha insistit en aler tar als veïns i veïnes d’extremar les precaucions 
a nivell higiènic i de seguir les recomanacions durant el confinament i en el lent procés de desconfinament que s’està vivint.

SALUT SALUT

#joemquedoacasa
S’ha generat contingut digital dirigit a les famílies  
durant el confinament per fer més amena l’estada a 
casa: s’han recomanat espectacles culturals, continguts 
sobre patrimoni històric, lectures infantils i s’ha publicat 
el documental “Protagonistes de la història”.

Actuacions en l'economia local i serveis generals
• Modificacions del calendari de tributs i taxes: endarreriment dels terminis de pagament en impostos com béns immobles
   urbans, activitats econòmiques, vehicles de tracció mecànica o taxa de recollida d'escombraries, entre d’altres.
• Contractació, a través del CSETC de Cardedeu, d'un professional per a dinamitzar l'economia local.
• Revitalització del comerç local amb l'atorgació de premis de 40 euros per comprar a les botigues del poble.
• Priorització de la contractació de serveis, adquisició i obres amb el sector privat de l’entorn de Sant Antoni de Vilamajor. 
• Limitació del mercat setmanal a les parades d'aliments. 
• Servei d'assessorament telemàtic per a emprenedors i professionals a través del CSETC de Cardedeu.
• Atenció telemàtica a les persones en atur a través de Vilamajor Activa.

Modificacions del calendari 
fiscal de l’Ajuntament de SAV

Actuacions en la qualitat de vida
• Manteniment de contacte permanent amb el CAP per seguir l'evolució de la situació. 
• Reforçament dels serveis socials en coordinació amb el Consell Comarcal i organització del voluntariat.
• Aprovació diària de les demandes rebudes per agilitzar l’arribada dels recursos a les persones afectades per la situació actual.
• Tancament del Casal d’Avis.
• Entrega de material de protecció (pantalles de protecció, màscares, mascaretes, peücs i gorros per als cabells) per al 
   personal de les residències d’avis.
• Posada en marxa d'un servei de menjar a domicili per a la gent gran.
• Suspensió de l'activitat educativa presencial i ajornament de la preinscripció escolar per al proper curs.
• Repartiment de targetes moneder per als ajuts al menjador escolar.
• Posada en marxa d'un servei d'atenció psicològica infanto-juvenil.
• Tancament dels recintes esportius municipals i prohibició de l'activitat esportiva.
• Reforçament de la campanya contra la violència masclista.
• Organització d'activitats culturals als canals digitals de la Biblioteca de SAV com contacontes infantils o música en família.

Actuacions en el territori
• Tancament de parcs, jardins, equipaments i dependències municipals.
• Desinfecció d'espais públics: zones de pas principals, edificis municipals i mobiliari urbà (del nucli i de les urbanitzacions).
• Aturada de les obres, públiques i privades, i ajornament dels treballs de manteniment.
• Suspensió del servei de taxi a demanda.
• Reducció dels horaris del bus en un 60% d'acord amb l'AMTU i l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor i repartiment de
   mascaretes entre els usuaris.
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Els pressupostos més participatius

L’Ajuntament ha posat en marxa el mes de febrer el procés de Pressupostos Participatius 2020, a través del qual la ciutadania pot 
determinar el destí de 150.000 euros del capítol d’inversions del pressupost municipal per l’any vinent. Són un exercici d’aprofundiment 
democràtic que combina la democràcia deliberativa (generació d’intel.ligència col.lectiva) amb la democràcia directa (presa de decisions 
a través d’un procés de votació). Per a més informació, podeu consultar la pàgina web participa.savilamajor.cat.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Augmenta l’ús de la deixalleria
Segons dades facilitades pel Consorci de Residus del Vallès Oriental, l’ús de la deixalleria és una pràctica que cada cop té més adeptes 
entre els veïns i veïnes de Sant Antoni. En concret, l’any 2019 hi ha hagut més de 13.000 visites al centre, mil més que l’any anterior, 
i s’espera que la dinàmica segueixi en augment el 2020. Per efecte de la Covid-19, la instal.lació ha estat tancada seguint les directrius 
del decret d’alarma. S’ha reobert en horaris reduïts a partir del 4 de maig

Recordar que l’ús de la deixalleria té premi ja que ofereix bonificacions per a la recollida, tractament i eliminació d’escombraries o altres 
residus urbans. En concret, s’aplica un descompte del 10% en la taxa del proper exercici si es fan sis visites en dies diferents i s’hi ha 
portat oli de cuina, mentre que si se’n realitzen dotze i una d’oli la bonificació és del 15%.

Instal.lació d’un contenidor 
de recollida d’oli usat

MEDI AMBIENT

FASES DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Des de finals de febrer s’ha instal.lat un contenidor per a 
la recollida d’oli usat a davant del parc de Can Sauleda 
per tal de facilitar el reciclatge de la ciutadania sense ha-
ver-se de desplaçar a la deixalleria. S’hi pot dipositar oli que 
s’ha fet servir per cuinar, amanir o provinent de llaunes de 
conserva, sempre en ampolles de plàstic tancades. Aquests 
residus es porten a un gestor especialitzat, que el recicla 
per a usos com fabricació de biodièsel o cosmètica.

Cens d’animals de companyia
L’any 2019 el cens d’animals de companyia ha augmentat en 
69 gossos (actualment n’hi ha 648) i 12 gats (93 en total). Pel 
que fa a les recollides d’animals de companyia, se’n van fer un 
total de 21, de les quals 18 de gossos, 9 van ser recuperats, 5 
donats en adopció i 4 d’aquests encara resten a la protectora per 
a ser adoptats. Els gats van ser donats en adopció tots ells. D’altra 
banda, es va poder fer captura i esterilització de 34 gats de colò-
nies de carrer, conjuntament amb l’entitat Animalore.

Nou carregador elèctric
L’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor segueix apostant per la 
mobilitat sostenible i des de fa unes setmanes ha instal.lat un car- 
regador per a vehicles elèctrics a l’aparcament de Can Perpunter 
(pl. Montseny, 5). És una torre amb capacitat per a dos vehicles 
que permetrà carregar de forma gratuïta les bateries dels cotxes, 
furgonetes i altres automòbils a les persones i famílies que utilit-
zen aquest tipus d’energia neta i renovable.Una quarantena de veïns i veïnes van participar el 29 de febrer a 

l’Excursioneta 2020, que va ajudar a netejar els boscos i rieres 
dels desperfectes causats pel temporal Glòria.

0 1 2

3 4 5

https://participa.savilamajor.cat/pressupostos-participatius
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Afectacions del temporal Glòria
El pas del temporal Glòria per Sant Antoni de Vilamajor del 20 al 23 de gener va deixar rastre. El fenomen, sense precedents en les 
darreres dècades a Catalunya, va suposar l’activació del Pla Inuncat i va ocasionar múltiples desperfectes materials en el municipi.

Segons dades de l’estació meteorològica de la Roca del Vallès-ETAP Cardedeu, durant aquests quatre dies es van acumular un total de 
200 litres per metre quadrat, 120 d’ells en la data del dimarts 21 de gener. Des de l’Ajuntament es va treballar per intentar minimit-
zar els danys, solucionar les incidències el més ràpid possible i mantenir a la població informada a través dels canals municipals. Per a 
fer-hi front, es van reforçar les plantilles dels cossos d’emergència; la policia local amb tres agents a cada torn, el parc de bombers 
voluntaris local amb tres i quatre efectius, a més a més del personal de protecció civil i la brigada municipal.

Afectacions en vies i equipaments

Afectacions en els serveis

OBRESOBRES

Vies tallades a causa d’inundacions, caigudes d’arbres, despre-
niments de terres o incendis de transformadors (les més desta-
cades a l’accés Alfou i carrers Cadí, Cardener, Tordera o Fluvià).

Degoters i desperfectes en equipaments municipals i privats.

Cablejat de diferents carrers afectats per la caiguda de bran-
ques.

Caiguda de teules de l’església i en altres edificis.

Afectacions de l’enllumenat públic a diferents zones (Can Sau-
leda, Can Miret...). 

Talls de llum intermitents.

Clavegueram saturat.

Escoles Velles, Institut Vilamajor i Biblioteca tancats.

Escola Joan Casas en serveis mínims.

Suspensió del servei de recollida d’escombraries.

Prohibició de les activitats a l’aire lliure.

Obres en urbanitzacions
1. S’estan començant a col.locar nous panells informatius a 
les entrades de les quatre urbanitzacions amb els serveis 
que s’hi ofereixen.

2. En breu es començarà a reparar i a pintar el mur exterior 
de les pistes esportives de les Pungoles, on també s’han 
reparat les portes dels quadres de llum i aigua així com dels 
antics locals socials.

3. Adjudicació per concurs públic del manteniment de l’en-
llumenat públic de Can Miret i les Pungoles, amb el compro-
mís d’anar substituint per leds tots els fanals.

El Patronat, més accessible
En les darreres setmanes s’ha completat la instal.lació de l’ascen-
sor del Patronat per seguir fent-lo un edifici més accessible.
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Mes Lila amb Viladones

L’entitat Viladones, en col.laboració amb els ajuntaments de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, s’ha presentat en societat organitzant 
i coordinant una quarantena d’activitats el mes de març vinculades a la commemoració del Dia de la Dona. La crisi sanitària a causa del 
coronavirus ha fet que se n’haguessin de cancel.lar la gran majoria però se n’han pogut celebrar algunes.

És el cas de la presentació de l’entitat, que va donar el tret de sortida al Mes Lila al Patronat. També s’han fet diferents xerrades com 
ara “Coneixem la menopausa” a càrrec d’Isis Casamiquela o “Coeduquem” a càrrec d’Hug Luchetti o activitats culturals com l’expo-
sició “Fotoperiodistes. Mirades a les violències masclistes arreu del món” a les Escoles Velles, l’espectacle familiar de clown “The Little 
Circus” o els “Contes de color violeta” amb Elena Codó. El punt culminant han estat les activitats organitzades en motiu del 8M: taller de 
pancartes, espectacle de castellers, lectura de manifest i assistència a la manifestació de Barcelona. També s’ha organitzat el concurs 
d’Instagram “Vilamajor es vesteix de lila” obert a balcons particulars i aparadors de comerços.

IGUALTAT

Més d’11.000 quilos 
de roba solidària

SOLIDARITAT

Constituïda la Comissió 
d’Igualtat
Sant Antoni de Vilamajor ja disposa de Comissió d’Igualtat, un 
òrgan constituït a finals de gener que treballa per garantir la igual-
tat de gènere en l’àmbit municipal. La comissió està formada per 
l’alcalde Raül Valentín, les regidores de Canvi d’Igualtat i Benestar 
Social Elena Pino i María Asunción Alonso, la regidora d’ERC Anna 
Cella, la regidora de JuntsxSAV Mònica Ribalta, la tècnica d’igualtat 
Mercè Pastells, la infermera del CAP Anna Aceiton, la treballadora 
social Anna Comas i la representant del col.lectiu Viladones Dora 
Fernández.

Jornada de debat de 
Vilamajor acull

El Patronat de SAV va ser escenari a finals de febrer d’una 
sessió informativa sobre el nou centre de joves migrats 
sols acollits a Sant Pere de Vilamajor, organitzat per Vila-
major Acull i l’Ateneu popular de Vilamajor. L’acte va aplegar 
unes 200 persones, que van dur a terme diferents dinà-
miques participatives en què es potenciava la participació 
ciutadana i l’accés a la informació disponible sobre el funcio-
nament del centre. L’Ajuntament de SAV va agrair el tarannà 
de diàleg i respecte que es va viure a la trobada.

Distintiu SGCITY50 per a la 
Igualtat de Gènere

L’Ajuntament de SAV entrarà a formar part de la comunitat 
de ciutats amb Distintiu per la Igualtat de Gènere SG 
CITY 50-50. La norma que hi dona nom és la primera eina 
del país que permet implantar, avaluar i cer tificar un sistema 
de gestió a favor de la igualtat de gènere en l’àmbit dels 
governs locals. Durant els propers dos anys, l’Ajuntament 
haurà d’implementar les accions recollides al Pla de Com-
promís en favor de la transversalització de la perspectiva 
de gènere tant a nivell intern com a les seves polítiques 
públiques.

Vilaverd, joves solidaris amb 
el planeta
Et presentem Vilaverd, una entitat de recent creació formada per 
un grup de joves vilamajorins i vilamajorines motivats per la lluita 
contra l’emergència climàtica i per la protecció del terri-
tori. Des de la regidoria de sostenibilitat s’anima als i les joves del 
municipi a unir-se a aquest col.lectiu per tal d’unir forces i treballar 
conjuntament per a un futur més sostenible. Contacta’ls al correu 
svilaverd@gmail.com o per Instagram @vilaverd_sav.

El Casal d’Avis ha viscut els primers mesos de l’any un com-
pler t programa d’activitats, amb el suport de la Dinamitzadora  
de Gent Gran i que ha tingut un notable èxit de participació. 

* Taller en forma a càrrec d’un fisioterapeuta especialitzat en 
gimnàstica suau i correctiva.
* Curs d’informàtica per iniciar-se i aprofundir en el món de la 
tecnologia.
* Taller de memòria amb una professional en estimulació  
cognitiva.
* Activitats de club de lectura amb seguiment i dinamització.

Els habitants de Sant Antoni de Vilamajor han donat un  
total d’11.396 quilos de roba que no utilitzaven a Humana- 
Fundación Pueblo para el Pueblo a través dels contenidors 
verds situats al municipi durant l’any 2019. Aquesta xifra equival 
a 25.000 peces de roba, calçat, complements i tèxtil de la llar i 
suposa un augment del 19% respecte l’exercici anterior.

La gestió d’aquests residus tèxtils genera importants beneficis 
mediambientals i socials per a la fundació, ja que permet re-
duir la generació de residus i contribueix a la lluita contra el canvi 
climàtic, així com a la creació de llocs de treball inclusius.

Les dades s’han donat a conèixer durant la trobada que a prin-
cipis de febrer han mantingut representants de l’entitat amb la 
regidora de Benestar Social i Joventut, María Asunción Alonso, en 
la qual també s’han recepcionat els vals de compra solidaris 
per a les persones necessitades del municipi gràcies al conveni de  
col.laboració entre les dues entitats.

https://www.instagram.com/vilaverd_sav/?hl=es


12 13

FESTES FESTES

Una Festa Major d’Hivern lluïda
Els carrers de Sant Antoni de Vilamajor es van omplir de veïns i veïnes per celebrar la tradicional Festa Major d’Hivern del 16 al 19 de 
gener. En total, es van programar una trentena d’actes de tots els tipus i per a tots els gustos coincidint amb la festivitat de Sant 
Antoni Abat, un dels patrons del municipi.

Documental “Protagonistes 
de la Història”

El diumenge de Festa Major es va fer la presentació pública del  
documental fruit del treball de recerca dut a terme per la  
Biblioteca i per les Escoles Velles de SAV i que forma part del  
programa pedagògic que s’implementarà al municipi per al  
bienni 2020-2021.

Presentació de la nova
bèstia de foc

En el marc de la Festa Major d’Hivern, es va presentar en societat 
la nova bèstia de foc de Sant Antoni de Vilamajor, una nova lle-
genda del Baix Montseny que ja va fer els seus primers balls de 
lluïment de la mà dels Bocs i Diables de Vilamajor i acompanyada 
per les colles convidades.

Plantada, cercavila i ballada de gegants.

Ruta de les ermites amb el Club Excursionista Caminaires.

Nit Jove amb concerts de Seikos i President Xai.

Activitats de caire cultural a les urbanitzacions.

Trobada amb l’escriptor Rafael Nadal a la biblioteca. 

Inauguració de l’exposició dels 20 anys de la Colla Gegantera.

Concentració de cotxes clàssics.

Espectacle familiar de la Companyia Homenots.

Improvització i ritmes juvenils a les batalles de galls.Projecció de cinema infantil “El vent entre les canyes”.
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Sant Jordi als balcons

Els balcons i façanes de Sant Antoni s’han omplert de roses, llibres, dracs i altres motius relacionats amb la Diada de Sant Jordi, que 
aquest any s’ha hagut d’adaptar a les mesures de contenció per la Covid-19. Els vilamajorins i vilamajorines s’han apuntat a participar 
en el concurs “Joc de Balcons” convocat per l’Ajuntament, en el qual s’han entregat més de 100 premis de 40€ en vals de compra 
per als comerços del poble.

CULTURA I ENSENYAMENT

En marxa el rocòdrom
Joan Casalprim
Des de principis de gener està en funcionament el rocòdrom del 
parc de Freixaneda, una proposta formulada per l’entitat CE 
Caminaires Vilamajor en el marc dels pressupostos participatius  
de 2019. La instal.lació esportiva porta per nom Joan Casalprim 
i de Tomàs, en homenatge a aquest vilamajorí que ens va deixar 
l’any 2016.

La inauguració es va fer el 4 de gener, dia en què en Joan Ca-
salprim hagués fet 50 anys. Els seus fills Isaac i Nil van ser els 
responsables d’inaugurar el rocòdrom i la seva mare, Joana de 
Tomàs, va destapar-ne la placa commemorativa.

ESPORTS

La Biblioteca SAV busca nom
Conscients de la mancança de noms femenins a la via pública i 
en equipaments municipals, la Biblioteca SAV ha iniciat un procés 
per buscar nom en el marc del projecte Dona Activa-ART. La 
iniciativa va a càrrec d’un grup promotor que s’encarrega de di-
namitzar el procés participatiu. Tothom que vulgui podrà fer les 
seves propostes, tant a nivell associatiu com particular.

La biblioteca és un espai amb molt dinamisme i en aquests primers 
mesos de l’any ha organitzat múltiples activitats per als més 
petits com ara contacontes, espectacles infantils o música en 
bolquers, però també per als adults com és el cas de l’exposició 
“Dona Activa-ART. El que et mou i remou”. També s’ha registrat 
una intensa activitat de cursos i tallers al Casal Sociocultural 
a través de les seves dues seus: les Escoles Velles i la Rectoria 
de Sant Julià d’Alfou. Per segon any, s’ha registrat un augment 
notable de la demanda dels cursos d’alfabetització, la qual cosa 
reforça la vessant més educativa de l’equipament. Han seguit els 
cursos de pintura i dibuix, idiomes o ioga.

La UPBM comença l’activitat
La Universitat Popular del Baix Montseny ha iniciat el mes 
de febrer el seu primer curs amb les Escoles Velles com 
a escenari. Una vintena de persones han formalitzat les 
inscripcions a la seu vilamajorina, on s’han programat els 
cursos sobre conceptes de ràdio, ecofeminisme i condicio-
nament zero.

Es recreen amb 3D les 
escoles masculines

Les Escoles Velles, en col.laboració amb l’Arxiu Municipal, 
han iniciat els treballs de recreació en tres dimensions de 
les escoles masculines que van ser projectades al nucli urbà 
l’any 1882. S’inclou en el projecte de recreació dels 
edificis escolars històrics: recentment ha finalitzat la 
digitalització de les Escoles Unitàries de Sant Julià d’Alfou i 
pròximament serà el torn del conjunt escolar i l’Escola Joan 
Casas.

Un skate park sobre rodes
També des del mes de gener està en marxa el nou skate park 
del municipi a la Plaça de les Dones d’Aigua, que inclou una  
pista poliesportiva. És una instal.lació que ha tingut molt  
bona acollida entre la joventut de SAV i que representa el  
primer pas per a reacondicionar l’espai de la zona verda de  
la plaça.

Millores a les instal.lacions
S’ha instal.lat un nou paviment a la zona esportiva de les Pungo-
les i s’han fet millores al pavelló municipal: rampa d’accessibilitat, 
nous marcadors i repintat de línies.

Trobades esportives
El Patronat ha acollit l’entrega de premis de Caminades de Re-
sistència de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya i 
l’assemblea de la Federació de Penyes del Vallès del FC Barcelona. 
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Nadal a SAV

PLENS MUNICIPALS

Ple municipal ordinari 30 gener del 2020

Ratificació del Decret de l’alcaldia núm. 321/2019 de data 27/12/2019 relatiu a la Denúncia del 
conveni subscrit amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria d’Habitatge.

Aprovació de la signatura del Conveni-tipus sobre l’assumpció de la gestió informatitzada del 
Padró d’habitants dels ens locals (AGIPH) a formalitzar amb la Diputació de Barcelona.

Aprovació del contingut i signatura del VI Conveni interadministratiu de col.laboració per a la coor-
dinació, la programació i el finançament de serveis socials (2020-2023).

Aprovació del conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i l’empresa 
EKIPOLIS,SL per als treballs de recollida, transport i entrega del residu d’oli domèstic usat.

Aprovació del protocol addicional al Conveni per a l’elaboració, concertació, execució i finançament 
de polítiques públiques de Turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments pels anys 2019 i 2020.

Aprovació del Conveni-acord de col.laboració i concertació en desenvolupament local i consum 
entre els Ajuntaments de Sant Antoni de Vilamajor i Cardedeu -CSETC 2020-2023.

Aprovació de l’addenda al conveni de col.laboració amb la Fundació La Caixa per al desenvolupa-
ment del programa gent gran als centres de Cànoves i Samalús i Sant Antoni de Vilamajor.

Aprovació del contingut i la signatura del Conveni per a la gestió i prestació del servei d’ajuda a 
domicili amb diversos ajuntaments -SAD -2020-2023.

Aprovació del conveni de col.laboració per establir les condicions de gestió i funcionament dels 
ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb els ajuntaments (2020-2023).

Aprovació de la modificació del conveni interadministratiu entre els Ajuntaments de Sant Antoni i 
Sant Pere de Vilamajor per a la regulació dels serveis a prestar a les urbanitzacions.

Aprovació provisional de la Modificació de l’ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa per 
a la prestació del servei d’escola bressol.

Aprovació inicial de la Denominació de la Plaça Dones d’Aigua a l’espai a l’espai de zona 
verda delimitada pels carrers Avinguda Alfons I, Barcelona i Ferran Llach.

Aprovació inicial de la Denominació Joan Casalprim de Tomàs del Rocòdrom del Parc de  
Freixeneda.

Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral central respecte el M.H. President de la  
Generalitat Quim Torra i l’Eurodiputat Oriol Junqueras.

Moció per declarar Sant Antoni de Vilamajor lliure de caça.

Aprovació definitiva del pressupost municipal, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball 
per a l’any 2020.

FIRES

Ens agrada recordar una època tan màgica com les festes nadalenques i les diferents activitats que es van celebrar a Sant Antoni durant 
el Nadal 2019. Que en gaudeixis!

La Fira de Nadal ha acollit activitats com xocolatada, tallers infantils o 
espectacles musicals. El for t vent va impedir que se celebrés el segon dia. 

El Parc Solidari de Nadal celebrat al pavelló municipal ha comptat amb 
tallers, inflables, circ o ludoteca per als més petits.

El Concert de Nadal a la Sala ha anat a 
càrrec de la Coral Lo Rossinyol.

L’exposició i el concurs de Pessebres coordi-
nat pels Pessebristes de Vilamajor.

El parc de Can Sauleda ha sigut escenari, un 
any més, del Dinar Popular d’Hivern.

La Cavalcada de Reis pels carrers del poble ha acabat amb la recollida 
de cartes al Patronat.

La disbauxa del Carnaval
SAV ha celebrat a finals de febrer el Carnaval 2020, que s’ha 
obert a la tarda amb la rua infantil pels carrers de la vila i ha 
acabat amb el tradicional ball i concurs de disfresses al Patronat. 
Èxit de participació en un acte organitzat per CF Vilamajor.

No hi han faltat les activitats infantils com el Caga-tió o l’espectacle 
“Fum fum fum” amb Indòmit Teatre.

A favor En contra Abstenció

Es commemora el Dia Mundial de la Ràdio
Ràdio Vilamajor ha organitzat el 13 de febrer un programa especial per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Ha sigut un espai 
d’una hora i mitja de durada que a través del 98.0 FM ha donat veu als locutors, tècnics, col.laboradors i oients de l’emissora per 
parlar de la seva relació i vinculació amb el mitjà, així com fer un recorregut als setze anys de l’emissora en antena.
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Una situació nova en les nostres 
vides = nova oportunitat
Benvolgudes vilamajorines i vilamajorins,

Estem vivint una situació nova per a totes i tots nosaltres. Mai ens 
havíem trobat en una pandèmia d’aquestes característiques, que 
ens fes estar en una constant incertesa i sense saber quin és el 
rumb que hem de prendre.

Quan la incertesa irromp en la vida d’un mateix trobem diferents 
formes d’exterioritzar-la, des de les persones que es veuen im-
merses en un estat de por fins a les persones que igualment s’en-
coratgen i saben mantenir-se en l’optimisme i busquen de quina 
forma poden contribuir en millorar la situació que ens ha tocat 
viure. Totes les formes són vàlides. 

Tot això ens ha de fer reflexionar, no deixem escapar aquesta 
oportunitat de preguntar-nos com volem que segueixi la nostra 
vida a partir d’ara. Aprofitem per fer els canvis que vulguem in-
corporar en el nostre dia a dia i aquests contribuiran en millorar 
la societat i el ritme de vida que dúiem fins ara. Canvis en la forma 
de consumir, consumir proximitat, canvis en la forma de moure’ns, 
canvis en la forma de relacionar-nos amb el nostre entorn. Aques-
ta aturada ens ha de servir per veure què podem millorar del 
nostre estil de vida.

Un cop més, hem estat partícips i testimonis de la solidaritat del 
nostre poble. Vilamajor hem estat capaços d’organitzar-nos per 
oferir el nostre temps per fer de voluntari/a i ajudar a Protecció 
Civil en la tasca de repartir aliments o medicació per als que ho 
han necessitat durant el confinament. També organitzant-nos per 
cosir bates, davantals i mascaretes i portar-los als centres sanita-
ris on en necessitaven, una tasca agraïda directament pel director 
general de l’Hospital de Granollers. D’això se’n diu fer comunitat.

Un cop més hem demostrat que a Vilamajor hi ha comunitat, que 
ens ajudem els uns als altres i que som solidaris. Orgullosos de to-
tes les persones de Vilamajor, per saber actuar de la millor manera 
possible davant d’una situació extraordinària.

Després d’aquests mesos durs, 
toca seguir treballant
El 2020 no ha començat com esperàvem. Primer, i després d’una 
Festa Major d’hivern on vàrem celebrar actes a les diferents ur-
banitzacions del municipi, el temporal Glòria va colpejar-nos du-
rament. Després, ha estat la COVID-19 qui ha frenat l’activitat 
habitual. Dues situacions de crisi excepcionals, que hem gestionat 
aplicant mesures per mitigar-ne els efectes, informant puntual-
ment i buscant una tornada a la normalitat amb la màxima celeritat 
possible.

En aquest sentit, volem agrair, en primer lloc, la implicació de tota 
la ciutadania de SAV. També a entitats i particulars per la seva 
solidaritat en temes de voluntariat. A les companyes de govern 
per la implicació màxima en aquestes crisis i a totes les regidores 
i regidors del consistori per fer polítiques de servei i mà estesa. 
Així com en moltes ocasions hem estat crítics, és just reconèixer 
la contribució d’ERC i Junts Per SAV per superar aquests moments 
complicats. Evidentment, no ens podem oblidar de la tasca dels 
cossos de seguretat (policia local, protecció civil i bombers), així 
com de tot el personal de l’Ajuntament. Tots mereixeu el nostre 
aplaudiment més sincer. Finalment, volem tenir un record pels qui 
han patit aquest virus.

Més enllà d’aquests fets, hem seguit treballant per un SAV millor 
i unes urbanitzacions més integrades al municipi. Tal i com hem 
explicat, hem fet un pas més per descentralitzar les festes majors 
amb la celebració d’actes a les urbanitzacions. Hem reacondicio-
nat la pista poliesportiva i el local social de Pungoles, hem col- 
locat cartells informatius a l’entrada de les urbanitzacions, hem 
creat un espai específic de les urbanitzacions a la web...

Aquesta és només part de la nostra feina. Malgrat la crisi actual, 
seguirem centrant els nostres esforços en qüestions importants. 
No venen mesos fàcils. Ens toca abordar el recepcionament de 
Pungoles i Sant Julià d’Alfou i seguir convertint les urbanitzacions 
SAV en un lloc millor per viure, però no dubteu que treballarem pel 
bé i interès comú.

Sabem que res no serà igual,

caldrà posar en valor allò positiu que aquesta experiència ens pu-
gui haver ensenyat. 

Esperem que quan arribi aquest ar ticle a casa vostra hagi acabat 
el confinament i el #joemquedoacasa quedi enrere. 

Volem començar amb un reconeixement especial a tots els que 
heu cuidat de nosaltres, i ho volem fer amb un GRÀCIES infinit. Tots 
som més conscients, de la gran feina que feu els professionals de 
la salut, els responsables de la seguretat, els que treballeu en el 
subministrament de productes bàsics…

També volem agrair l’actuació de la ciutadania, que seguint les 
recomanacions, ha entès, que de la nostra responsabilitat en de-
penia el bé comú.

Però, malgrat tots els esforços, la mala gestió d’un estat centralit-
zador que ens ha retallat les competències en un moment tan crí-
tic, farà que les repercussions siguin més grans, i més duradores. 
Per a les famílies, per a les empreses, els infants i els joves, tots 
els qui d’alguna manera han patit els seus efectes. Segurament, 
haurem de decidir fer canvis en les nostres prioritats, i posar en 
valor les que directament incideixen en el benestar de tots i totes.

Aquests dies de confinament, Junts x Sant Antoni, hem estat tre-
ballant. Amb els nostres col.laboradors, hem creat un document 
amb mesures necessàries per als vilamajorins/es, l’hem traslladat 
a l’equip de govern i ens hem posat a la seva disposició per tre-
ballar plegats en aquest moment extraordinari, perquè pensàvem 
que tots érem necessaris.

Hem suggerit actuacions al municipi, ens hem interessat sobre 
l’estat de la nostra gent gran i dels més vulnerables. Hem ajudat a 
difondre iniciatives del nostre comerç. I com que era indispensable 
estar ben informat, hem posat especial atenció a fer ressò de les 
notícies que s’anaven publicant dia a dia.

Sabem que caldrà treballar encara més per fer front als efectes 
de la Covid-19, Junts per Sant Antoni seguim i seguirem endavant 
per ser al costat dels nostres vilatans, perquè cal fer possible el 
#totaniràbé.

La Nova Normalitat?

Fa poc que hem començat a dir “nova normalitat”, mentre ho diem 
amb expressió desconcertada. No deixa de ser curiós que tot i no 
saber a què ens referim, ja tinguem una manera d’esmentar-la. 

Llavors, la “vella normalitat” ja feia mala pinta: desastre ambien-
tal, escalada de les desigualtats socials i una societat enlluernada 
pel fals somni individualista del capitalisme. Tot d’una va caure 
aquella normalitat, de manera sobtada i imprevisible. Tot d’una va 
succeir allò inimaginable: el món es va aturar.

Sigui com sigui, la COVID-19 ha posat dues coses de manifest: la 
primera és que ENS necessitem. Necessitem el personal sanitari, 
la pagesia, les persones dels súpers i les botigues, qui ens recull 
les escombraries, la plantilla de l’Ajuntament... Necessitem el veï-
nat, el voluntariat, les xarxes de suport... Ens hem adonat com són 
d’imprescindibles tantes persones anònimes. Persones senzilles 
que treballen pel bé comú i sense les quals el confinament hagués 
estat pitjor.

La segona és que explotar i maltractar la Natura té conseqüències 
letals. Certament la desforestació, la pèrdua de diversitat, la den-
sitat de la població, la contaminació i la globalització han actuat 
com a vectors de propagació del virus. Segurament hi ha una part 
nombrosa de gent que se sent desvinculada i que interpreta la 
Natura com “un sistema que està allà”. Estimin o no aquest bell 
planeta, esperem que el virus hagi despertat la consciència de la 
dependència que hi tenim per a la nostra pròpia supervivència.

La “nova normalitat” és incerta, plena de dubtes i de reptes. 
Però, sobretot, de compromisos i posicionaments individuals: des 
de replantejar-nos què, on i a qui comprem; passant per recolzar 
les reivindicacions del personal sanitari i les persones autònomes 
(per exemple); fins a restablir el nostre sistema de valors i priori-
tats i, en conseqüència, el nostre estil de vida.
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facebook.com/esquerrasav

locals.esquerra.cat/vilamajor

@esquerrasav

@erc_savilamajor

facebook.com/juntspersav

www.juntspersav.cat

@juntspersav

@juntspersav

facebook.com/pusasantantonivilamajor

www.pusa.cat

@pusa_sav

@pusa_sav

facebook.com/canvi.cat

www.canvi.cat

@canvi_cat

@canvi2019 

https://www.facebook.com/esquerrasav
http://locals.esquerra.cat/vilamajor
https://twitter.com/esquerrasav
https://www.instagram.com/erc_savilamajor/?hl=es
https://www.facebook.com/juntspersav
https://www.juntspersav.cat/
https://twitter.com/juntspersav?lang=es
https://www.instagram.com/juntspersav/?hl=es
https://www.facebook.com/pusasantantonivilamajor
https://www.pusa.cat/
https://twitter.com/pusa_sav
https://www.instagram.com/pusa_sav/
https://www.facebook.com/canvi.cat
http://www.canvi.cat/
https://twitter.com/canvi_cat
https://www.instagram.com/canvi2019/?hl=es
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Visita la pàgina web www.santantonidevilamajor.cat

Segueix-nos a les xarxes socials:

        @savilamajor_cat

        @ajuntament_sav

        facebook.com/savilamajor

        Ajuntament Sant Antoni de Vilamajor

Descarrega't l'aplicació per a mòbils i tauletes Sant Antoni de Vilamajor

I dona't dalta al canal de WhatsApp 669 26 33 77

Vols estar al dia del què passa a SAV?

https://www.instagram.com/celiacarolroca/?hl=es
http://www.santantonidevilamajor.cat/
https://twitter.com/savilamajor_cat?lang=es
https://www.instagram.com/ajuntament_sav/
https://www.facebook.com/savilamajor
https://www.youtube.com/channel/UC_OzkYjrR0K2WoqpmCvlpTQ

