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Som veïns i veïnes de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor que ens estimem el nostre poble 
i, per això, fa temps que hi fem activitats i propostes de forma autoorganitzada. Creiem que com-
partim amb molts de vosaltres aquesta estimació i dedicació.

Davant del context de les pròximes eleccions municipals, més enllà del joc dels partits per qui 
guanya o deixa de guanyar, volem aprofitar l’oportunitat per reforçar i reivindicar la tasca que 
fem plegats des de les nostres entitats per Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Creiem que fer 
prevaldre la força que tenim com a poble, des de l’autoorganització, és alguna cosa essencial que 
cal que els partits reconeguin i respectin.

Per això, hem demanat a les entitats i col·lectius, que ens enviïn demandes a adreçar a totes les 
candidatures que es presenten a les eleccions. Un cop recollides, les hem fet arribar a totes les 
candidatures per tal que es pronunciïn públicament sobre si es comprometen o no amb cada una.

En les pàgines següents d’aquest número especial eleccions del VilaVeu, hi podeu trobar tant 
les demandes de les entitats i col·lectius, com les respostes dels partits polítics. Esperem que us 
ajudi a conèixer millor les necessitats  i inquietuds de les entitats i, sobretot, el compromís de les 
formacions polítiques amb aquestes necessitats. 

Creiem que, la relació i participació dels veïns i veïnes amb les entitats és crucial per mantenir 
un poble viu i cohesionat: és la saba del poble. I, alhora, que les formacions polítiques i governs 
actuals tinguin en compte, escoltin i respectin la voluntat de les entitats i el veïnat organitzat, és 
necessari per avançar cap a un horitzó més democràtic.

Per això, també veiem que és imprescindible que tots hi participem. Massa sovint perdem l’opor-
tunitat de participar en propostes que ens fan les entitats -activitats culturals, reivindicatives, etc 
-  i els ajuntaments -remarcar els pressupostos participatius-. Com es diu, és molt fàcil queixar-se. 
Però només la queixa no ens porta enlloc. Creiem que tots estem d’acord en què per fer viure en 
un poble on tots ens sentim a gust, cal que participem activament.

No volem deixar d’agrair a totes les entitats i partits polítics la seva col·laboració. Aquest agraï-
ment també el volem fer arribat a les companyes de VilaVeu que s’han avingut a fer aquest 
número especial sobre eleccions. També volem disculpar-nos si a alguna entitat no li ha arribat la 
nostra proposta: la nostra intenció era arribar a tothom. 

Per acabar, volem remarcar que aquesta iniciativa és totalment apartidista. Tenim la convicció 
que la veritable democràcia es construeix des de l’autoorganització veïnal. Per això, apostem per 
enfortir i donar veu a totes les entitats i col·lectius que tan essencials som per la vida del poble.

EDITORIAL

Vilaveu és una revista del poble, feta pel poble. 
Vols Col·laborar?

http://vilaveu. vilamajor.net/formulari/



Per cada poble, inicialment posem una graella de síntesi de les propostes, fetes per les diverses 
entitats, i les respostes que hem rebut dels partits. A la categoria «no concret» hem posat totes 
aquelles respostes que no eren ni un «sí» ni un «no» clars. Vegeu després les respostes detallades 
dels partits.
A més, podeu trobar més endavant les demandes detallades de les entitats.

Entitat Demanda
Compromís del partit: 
Sí / No / No concret (?)
Junts PUSA ERC CanVi

Cau de 
Vilamajor

a) Espai del C/ França autogestionat des de les diferents entitats 
que en fan ús ? Sí ? Sí

PAH 
Baix Mont-

seny

a) En noves grans construccions el 30% ha de ser habitatge protegit ? ? Sí Sí

b) Percentatge del 35% de la partida d’inversions del pressupost 
anual per compra d’habitatge social ? ? ? ?

c) Compromís de reallotjament de persones en exclusió residenci-
al, que han sigut desnonades Sí ? Sí Sí

Volem 
Vilamajor 

(entitat, no can-
didatura, que no 
es presenta a les 
eleccions 2019)

a) Que els dos Aj. de Vilamajor es coordinin per tal de connectar 
camins entre nuclis de població Sí Sí Sí Sí

b) Camins per anar en bici i a peu des dels nuclis poblacionals a les 
estacions de tren Sí Sí Sí Sí

c) Convocar consultes populars vinculants si 3 entitats recullen 
100 signatures ? Sí ? ?

d) Procés participatiu per la modificació del POUM Sí Sí Sí Sí

El Gaig

a) Revisió del POUM iniciant-se durant el primer any de legislatura No ? Sí Sí

b) Revisar i reduir el sòl urbanitzable No No Sí Sí

c) Protegir el sòl agrícola Sí Sí Sí Sí

d) Protegir els connectors biològics i els camins rurals Sí Sí Sí Sí

e) Consulta ciutadana abans de qualsevol modificació del POUM ? Sí ? Sí

CDRL 
Vilamajor

a) Contractes per part dels Ajuntaments ètics, socials i sostenibles Sí Sí Sí Sí

b) Punt Lila gestionat per joves del poble Sí Sí Sí Sí

c) Deixar de celebrar el 12 d’Octubre (hispanitat) i celebrar l’1 
d’Octubre Sí Sí Sí Sí

d) No negar l’empadronament i facilitar les condicions d’arrela-
ment a persones migrades Sí ? Sí Sí

e) Constitució de les Assemblees Generals de Veïns i dels Consells 
Populars de Vilamajor Sí Sí Sí Sí

AMPA 
Joan Casas

a) Cuina pròpia per l’escola Joan Casas Sí ? Sí Sí
b) Auditoria energètica per l’escola Joan Casas Sí Sí Sí Sí
c) Millora del pla d’evacuació de l’escola Joan Casas Sí Sí Sí Sí
d) Millora del pati de l’escola Joan Casas Sí Sí Sí Sí
e) Millora del «pati» exterior que utilitza l’escola Joan Casas ? Sí Sí Sí

DEMANDES I POSICIONAMENTS A VILAMAJOR

Sant Antoni de Vilamajor



Respostes Detallades

        JUNTS PER SANT ANTONI

Argumentem cada una de les respostes a continuació. Entenem que la política no ha de ser una cosa de blanc o negre, 
tothom ha de tenir la possibilitat d’argumentar els seus posicionaments i els seus punts de vista. Creiem que donar una 
resposta tancada a alguns dels compromisos proposats, posaría en qüestió moltes de les iniciatives que es poden prendre 
des de

CAU DE VILAMAJOR:

a) L’autogestió d’un espai necessita en primer lloc, l’acord de totes les entitats que el fan servir, entenem que al ser un 
espai municipal i un cop llegides les demandes i les condicions, aquestes son molt tancades i en poc espai de poder ne-
gociar aquest contracte de cessió d’us.
Treballarem per fer viable un protocol de cessió de locals.

PAH BAIX MONTSENY:

a) Sí, però en les noves construccions 30%, s’hi podria estar d’acord, sempre hi quan nomes fos en
promocions grans.
b) Sí, però la compra de vivenda social quedarà contemplat en el Pla Municipal d’Habitatge que desenvoluparem en cas 
de governar.
c) Sí. Aquest punt totalment d’acord. Però cal disposar d’espais. Sabem que des de l’Ajuntament s’està treballant per la 
compra d’un pis que es destini a aquesta funció. No obstant, en el Pla Municipal d’Habitatge es contemplarà la possibi-
litat d’aquirir nous espais per augmentar les possibilitats d’aquest servei.

VOLEM VILAMAJOR:

b) Sí. Proposta realitzable, però cal consens de tots el municipis i de la diputació. Segons siguin els recorreguts dels ma-
teixos, caldrà treballar amb diferents administracions. S’ha de tenir clar que no serà ràpid.
c) Sí, però aquestes consultes caldrà regular-les modificant el ROM, en cap cas poden tenir un ratió tant baix per poder 
convocar-les. Han de ser proporcionals les condicions. Desenvoluparem un  reglament de Participació Ciutadana, vol-
drem comtpar amb totes les entitats i actors del dia a dia de Vilamajor.
d) Si, però quan toqui.

EL GAIG:

a) No. En cap cas durant el primer any, això no es un procés de fàcil sol·lució ja que una cosa es la voluntat de voler mo-
dificar i l’altre que l’administració supramunicipal ho accepti.
b) No. De difícil compliment, i sobretot a quin cost, el propietari d’aquells terrenys passarà de tenir sol urbanitzable a no 
urbanitzable. Es te clar les possibles demandes dels afectats?
c) Sí. Totalment a favor de protegir-lo el nostre entorn agrícola i els nostres espais naturals.
d) Sí, però el Regalment de Participació Ciutadana, establirà en quins casos i de quina manera es poden dur a terme les 
consultes populars. Entenem el POUM com un document viu, i que s’ha de treballar amb el conjunt de veïns i veïnes. No 
obstant, considerem que hi ha ocasions en que els processos consultius poden alentir l’evolució del municipi.

CDRL:

AV 
Les Pungoles

a) Local municipal (SAV)   restaurant/bar/local social a Les Pungoles ? Sí Sí Sí

b) Millores de seguretat a Les Pungoles ? Sí Sí Sí

Ateneu 
Popular de 
Vilamajor

a) Obrir la gestió dels espais i equipaments municipals a la participació 
de les entitats

? Sí ? Sí



a, b, c i d) Sí. Totes les propostes son viables i realitzables. I ens consta que moltes d’elles es duen a terme.
e) Sí. Les constitucions de les Assemblees Locals i Consells Popular, creiem que han de ser regulades les seves formes 
participació amb l’Ajuntament des de un Reglament de Participació Ciutadana. Volem posar les persones al centre de la 
presa de decisions de les polítiques de l’Ajuntament.

AMPA:

a) Sí. Cuina a l’escola, si es viable, cap problema. Ens comprometem a valorar aquesta iniciativa, conjuntament amb la 
direcció del centre, el Consell Escolar i l’AMPA.
b) Sí. L’auditoria ja esta feta i el pla d’evacuació també ho està. Les pautes del pla d’evacuació les marca el departament 
i esta feta seguin els protocols del departament. En qualsevol cas, ens comprometem a seguir amatents a qualsevol nova 
proposta en aquest sentit.
c) Sí. Les millores en el pati del centre, es realitzaran sempre sota la demanda del centre. Que son els que saben que els 
hi fa falta. Per aquest motiu ens comprometem a promoure una Taula de Treball de l’Escola Joan Casas, en la que tots els 
actors relacionats amb el centres hi puguin dir la seva.
d) Sí. Respecte el “pati exterior” que utilitza l’escola la nostra posició es clara, hi volem ubicar la nova pista polivalent. 
Considerem que cal tornar a plantejar el projecte, i cal escoltar totes les veus del poble, tant les de l’AMPA com les de la 
resta d’entitats, veïns i veïnes de Vilamajor.

AV LES PUNGOLES:

a) És viable? Considerem que cal repensar, entre tots, quin ús se li dona al local. Pensem que cal valorar-ne el cost d’ade-
quació del mateix espai.
b) Sí, però tots hem de treballar per assolir millores en la seguretat. Creiem que s’han fet passos en aquest sentit. però la 
solució a la problemàtica de la seguretat no és sistemàtica. Cal treballar units per aproximar l’index de delinqüència a zero. 

ATENEU POPULAR DE VILAMAJOR:

a) Tot s’ha de poder parlar, però com sempre cal tenir clar què i com es voldria fer. Com hem resposta al CAU Vilamajor, 
treballarem per fer viable un protocol de cessió de locals.

  PARTIT DE LES URBANITZACIONS DE SANT ANTONI

Els interrogants en les respostes de PUSA equivalen a propostes a valorar: 
Hi ha coses que no podem respondre sense fer algunes matisacions.
Hem vist que hi ha dos propostes per a les Pungoles que ens semblen encertades, però la vigilància ha d’ ésser extensiva a 
la resta d’ urbanitzacions. La Rectoria d’ Alfou és un espai poc dinamitzat que cal impulsar, i a Can Miret cal una inversió 
en l’ enllumenat públic i sostenible.
Destinar el 35% de les inversions del 35% en habitatge social, implicaria deixar de banda les inversions en els dèficits que 
pateixen algunes de les urbanitzacions des de fa més de 40 anys, i per tant per a nosaltres la prioritat ha de ser aquesta.
PUSA entén que les ajudes socials han de ser en doble direcció. La persona que rep la solidaritat dels veïns ha de ser 
solidaria amb aquest. Per exemple fent labor social o prestant serveis en favors de la comunitat. Solidaritat recíproca.
L’ Empadronament ha de facilitar-se en base a un contracte bilateral en la línia apuntada.
Les consultes populars han de tenir un reglament, no podem deixar que les decisions de tot el poble siguin preses per una 
minoria de veïns. Els dos processos participatius encetats per l’ ajuntament han estat decebedors pel que a la participació 
de la ciutadania respecta. A la darrera consulta van participar 1,8% dels veïns amb dret a vot ( 6395 persones ), per tant 
no pot considerar-se una xifra que pugui vincular cap proposta feta. 
Hem d’ estudiar les propostes que PUSA faria per millorar el full que ens heu presentat.
D’ entrada dir-vos que valorem molt positivament que hi hagi gent amb ganes de fer poble, de tenir iniciativa i ganes de 
treballar per a tots, de segur que trobarem punts en comú. En qualsevol cas, des de fora de l’ ajuntament, les dades tècni-
ques i jurídiques que tenim els regidors de l’ oposició son limitades i per tan caldria tenir estudis que avalin cada una de 
les propostes presentades, malgrat estem d’ entrada d’ acord amb la majoria d’ elles.



 ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

CAU VILAMAJOR:

a) Sí, pot ser un espai autogestionat fora de l’horari del servei de joventut o d’altres serveis municipals que es duen a terme 
en aquest equipament.

PAH BAIX MONTSENY:

b) Sí, sempre i quan aquest percentatge no suposi no poder invertir en altres aspectes socials, culturals i educatius.  Con-
siderem que invertir en habitatge social a Sant Antoni és molt impotrant i no necessariament s’ha de fer des del capítol 
d’inversions.

VOLEM VILAMAJOR:

c) Sí, tot i que creiem, en ares de la participació, caldria augmentar el número de signatures si genera una despesa signifi-
cativa que hagi d’assumir el pressupost municipal. I garantir que les entitats que ho presentin no atemptin els drets bàsics 
de convivència que entre tots i totes ens hem guanyat.

EL GAIG:

e) sí, en el sentit del punt a)

CDRL:

b) Sí, ja s’està treballant per això
c) Totalment d’acord i proposar festiu l’1-O a Sant Antoni com a festiu local.
d) Totalment d’acord. Malgrat que no sempre els informes d’arrrelament s’han de veure com una mesura racista. Conve-
nim que la llei d’estrangeria és molt injusta.
e) Sí, aquestes i d’altres.

AMPA JOAN CASAS:

b) Sí, tot i que al 2018 ja se’n va fer una.
c) Sí, farem tota la pressió necessària per a que l’administració competent revisi el pla d’evacuació.
d) Sí, en la línia ja iniciada.

ATENEU POPULAR DE VILAMAJOR:

a) D’acord en millorar la gestió de cessió d’espais tot i que no considerem que actualment els espais no siguin accessibles 
i no acabem d’entendre el model de co-gestió plantejat.

 CANDIDATURA VILAMAJOR

Des de CanVi-Candidatura per Vilamajor, a més a més de les respostes a la graella, creiem oportú fer alguns aclariments 
ja que, en alguns casos un sí o un no no són suficients, i per això us adjuntem aquest escrit-resposta per a les propostes 
que els cal l’aclariment :

PAH BAIX MONTSENY:

b) No. Per nosaltres el tema de la compra d’habitatge social és fonamental, per això al maig del 2018 vàrem presentar 
una moció per tal que Sant Antoni fos considerada municipi de demanda residencial forta i així poder tenir l’opció de 
comprar els pisos que els fons voltor estan comprant al nostre municipi al mateix preu que ho han fet ells (us adjuntem 
la moció), i tot i que es va aprovar, a dia d’avui seguim sense constar al llistat de municipis de forta demanda. 
Per això, la nostra intenció és la compra dels edificis que a dia d’avui estan buits, amb la única finalitat de l’especulació 
pura i dura. Per això més que el 35% del pressupost d’inversió, hi destinarem tot el que faci falta per tal de tenir un parc 
d’habitatge de lloguer que permeti donar sortida a les dificultats actuals  per accedir a un habitatge, tant pel nostre jovent 
com per a les famílies que tenen dificultats per accedir al mercat lliure. 



 VOLEM VILAMAJOR 

En resum, més que una cotilla del 35%, que a més no ens seria gaire pràctic, el nostre compromís és el de destinar tot el 
que faci falta per a la compra dels bloc de pisos que avui estan tancats.

VOLEM VILAMAJOR:

c) No. No acabem de veure clara la proposta per dues bandes. La primera, la limitació que suposa que hagin de ser 3 en-
titats, i que no sabem si vol dir que han de recollir 100 cadascuna, o entre les 3. En aquest punt, per la nostra part, volem 
reduir el nombre de signatures necessàries per a presentar iniciatives populars (ara mateix del 15% dels veïns, gairebé 
1.000 signatures) per tal de facilitar la seva pràctica. Proposarem un 5%, i sense que hagin de ser 3 entitats, que amb una 
o encapçalant-ho un particular sigui suficient.
Per altra banda, creiem per a que hi hagi el compromís de fer que siguin vinculants, caldria a més a més, demanar una 
participació mínima en la consulta. Sense aquest percentatge es podria entrar en conflictes de legalitats complicats de 
resoldre.
Aquest percentatge de participació l’hauríem de definir entre tots, partits i entitats.

CDRL VILAMAJOR:

a) Sí. Ja hem presentat mocions tant per treballar amb banca ètica, com per treballar amb cooperatives que generin ener-
gia verda. I evidentment, el mateix compromís per treballar amb cooperatives de telecomunicacions, neteja, ...
d) Sí. Des de l’Ajuntament facilitar a tothom que ho demani, els informes positius que calguin per a poder fer efectiu 
l’empadronament, tot i que com ja sabeu, no depèn exclusivament de la voluntat de l’Ajuntament.
e) Sí. Tot el compromís per la nostra part de treballar per a constituir i empoderar les Assemblees Generals de Veïns. Ara, 
creiem que hem d’anar pas a pas, i anar dotant-les de contingut i de responsabilitats, però ens semblaria contraproduent 
que , sense que hi hagi una participació potent al darrera, se les pugui empoderar per, com es demana, gestionar el dia a 
dia de l’Ajuntament, per exemple. Creiem que s’ha d’anar treballant per dotar-les de legitimitat, de credibilitat, i això no 
es pot fer d’un dia per l’altre.
Ho volem fer bé, i no que a precipitació ens porti per mal camí. 
Esperem que s’entengui el que volem explicar, sinó, estem oberts a fer-vos els aclariments que calguin.

Volem Vilamajor no ens presentem a les eleccions d’enguany, i això és una de les raons per les quals no hem omplert la 
graella de demandes. Tanmateix, sí que voldriem aprofitar aquest espai per compartir perquè no ens presentem.

Potser poques persones sabeu que Volem Vilamajor té dues vessants: la comunitària i la institucional. La vessant comu-
nitària de Volem ha volgut ser un espai de trobada de veïns i veïnes de Sant Pere i Sant Antoni, amb voluntat de nodrir 
els nostres pobles amb propostes autogestionades de diferent caire.

De fet ha estat un viver d’on han nascut, i després independitzat, projectes com l’Ateneu Popular, la revista VilaVeu, 
l’espai d’Autoconeixement comunitari i Vilamajor Acull. En el transcurs de la nostra activitat ens vam formalitzar com 
a associació.

El vessant institucional de Volem ha fet que tinguem un regidor a l’ajuntament de Sant Pere. Aquest doble vessant és 
important per entendre perquè no ens presentarem a les properes eleccions municipals.

Durant la campanya electoral del 2015, un dels missatges que vam reiterar a les persones que es van interessar per la 
nostra proposta política, fou: “si no heu de venir a les assemblees, on prendrem les decisions entre tots, no cal que ens 
voteu”.
Aquest missatge responia a la voluntat de fer de Volem-Institucional una plataforma que els veïns i veïnes poguéssiu 
utilitzar per fer arribar la vostra veu als ajuntaments: responia al nostre anhel de posar l’accent en l’organització i empo-
derament veïnal.



Sant Pere de Vilamajor
(Només hem rebut resposta de dos dels partits del consistori)

Entitat Demanda
Compromís del partit: 
Sí / No / No concret (?)

ERC ISP

PAH 
Baix Montseny

a) En noves grans construccions el 30% ha de ser habitatge protegit Sí Sí

b) Percentatge del 35% de la partida d’inversions del pressupost 
anual per compra d’habitatge social

? ?

c) Compromís de reallotjament de persones en exclusió residencial, 
que han sigut desnonades

Sí Sí

Volem Vilamajor 
(entitat, no can-
didatura, que no 
es presenta a les 
eleccions 2019)

a) Que els dos Aj. de Vilamajor es coordinin per tal de connectar 
camins entre nuclis de població

Sí Sí

b) Camins per anar en bici i a peu des dels nuclis poblacionals a les 
estacions de tren

? ?

c) Convocar consultes populars vinculants si 3 entitats recullen 100 
signatures

? ?

AMPA 
Torre Roja

a) Cobrir la pista esportiva i d’esbarjo del parc d’en Patufet Sí Sí

b) Afavorir la mobilitat en bici per arribar a l’escola Sí Sí

c) Posar més papereres pel poble Sí Sí
d) Adequar l’espai d’entrada/sortida de l’escola per a les estones d’es-
barjo i berenar

? ?

AMPA 
Pit Roig

a) Acomplir, durant l’any 2019, el compromís de traslladar la fàbrica 
de pinsos

? ?

b) Durant l’any 2019 comprar caseta de fusta per al pati de l’escola 
Pit Roig

Sí Sí

CDRL
Vilamajor

a) Contractes per part dels Ajuntaments ètics, socials i sostenibles Sí Sí

b) Punt Lila gestionat per joves del poble Sí Sí
c) Deixar de celebrar el 12 d’Octubre (hispanitat) i celebrar l’1 d’Oc-
tubre

Sí No

d) No negar l’empadronament i facilitar les condicions d’arrelament 
a persones migrades

Sí Sí

e) Constitució de les Assemblees Generals de Veïns i dels Consells 
Populars de Vilamajor

? ?

AV 
Les Pungoles

a) Millores de seguretat a Les Pungoles ? ?

Passats els quatre anys de legislatura, veiem que no hem sabut materialitzar aquest anhel i que per tant, per coherència, 
no podem mantenir el nostre projecte polític que havia de ser un trasvàs entre l’activitat comunitària i la institucional.

Està clar que l’experiència no cau en sac buit i que això ens empeny a continuar treballant en la vessant comunitària en 
els nostres pobles.



Respostes Detallades

Els dos partits han enviat respostes idèntiques en la majoria de demandes. En recollim el conjunt:

PAH BAIX MONTSENY:

a) Si, així ho prescriu el POUM i és d’obligat compliment
b) Si, quan hi hagi un parc d’habitatges disponible.
c) Si, ja es fa així a través de Serveis Socials.

VOLEM VILAMAJOR:

a) Si. Fins ara en diferents legislatures s’ha fet així, p.e. Camí de Sanata, Camí de Can Peu Alt, Camí de la Farinera. 
Seguirem apostant per la coordinació entre municipis. 
b) Seguirem apostant per el transport sostenible com hem fet fins ara. Ja existeixen des de Can Vila i Vallserena al nucli 
i des del nucli fins l’estació Llinars passant per SAV
c) Esquerra: Si, seguirem apostant per la participació ciutadana tal com hem fet amb els pressupostos participatius 

i estem oberts a escoltar qualsevol proposta ciutadana.
 ISP: Seguirem compromesos amb la participació ciutadana, tal com hem fet iniciant els Pressupostos Participa-

tius. I treballarem altre formules i/o qualsevol proposta ciutadana.

AMPA TORRE ROJA:

a) Portem en programa “Millora de zones esportives i locals municipals”
b) Seguirem apostant per la mobilitat sostenible a l’entorn educatiu.
c) Si, apostem per posar mitjans a la ciutadania perquè sigui més cívica i respectusa amb el medi ambient.
d) Esquerra: Estudiarem les possibles opcions i creiem que és una bona proposta que pot fer la ciutadania en els 

pressupostos participatius. 
 ISP: Estudiarem possibles opcions per ubicar aquest espai.

AMPA PIT ROIG:

a) Si estem a govern, continuarem gestionant els expedients jurídics, urbanístics i sancionadors ja iniciats.
b) Si, portem al programa el nostre compromís amb la comunitat educativa. Cobrirem les seves necessitats. 

CDRL:

a) Ja es fa, per compliment legal
b) Si, com ja es va fer l’anterior Festa Major.
c) Esquerra: Si, som un partit republicà i apostem per la República Catalana.
 ISP:Per llei no es pot. I com agrupació d’elector el tema Independència/República Catalana son opcions perso-

nals, no compromisos del grup.
d) No s’ha negat mai. Creiem en la inclusió de la ciutadania, tal com vam aprovar la Moció a favor dels refugiats per ser 
poble acollidor.
e)  Esquerra: sempre hem apostat per la participació i per això vam crear la Tarda del Poble i tenim com a òrgan de 

participació municipals el Consell de Poble.
 ISP:  hem treballat des del principi per la participació, per donar veu a tothom. Així al 2005 vam crear el Consell 

del Poble. Aquesta legislatura s’ha creat la Tarda del Poble. Es poden estudiar altres mecanismes de participació. 

AV LES PUNGOLES:

a) Pungoles ja té una càmera de vigilància a la cruïlla de l’entrada Nord. I seguirem treballant per millorar la seguretat a 
tot el municipi. 



Demandes detallades de les entitats

CAU DE VILAMAJOR

a) Espai del C/ França autogestionat des de les diferents entitats que en fan ús [SAV]
Resum:
Que abans del 26 de maig del 2020 el local del C/ França passi a ser autogestionat, a través d’una cessió d’ús a una As-
semblea Gestora que aglutini totes les entitats i col·lectius que en vulguin fer ús.

Aspectes concrets:
1) Contracte legal de cessió d’ús, inicialment per un any i si passat aquest  temps s’han complert les condicions acordades 
durant el procés de preparació es renova per un any més, i així successivament cada any. Aquesta cessió d’ús es formalitza, 
amb l’entrega de les claus al titular, com a molt tard el 26 de maig del 2020, un any just després de les eleccions municipals.

2) El titular de la cessió d’ús és l’Assemblea Gestora de l’espai, entitat paraigües dels col·lectius i entitats usuaris de l’espai. 
Totes aquestes entitats i col·lectius han de ser sense ànim de lucre, i formats per una majoria de persones que viuen a 
Vilamajor. A més, s’han de comprometre a respectar les normes acordades en el procés de preparació amb l’Ajuntament, 
així com les normes de funcionament intern acordades a través de les reunions periòdiques de l’Assemblea Gestora de 
l’espai, a les quals ha d’assistir com a mínim una persona portaveu de cada entitat o col·lectiu. 

3) En el procés de preparació, que dura com a màxim un any, es forma una taula amb entitats i col·lectius usuaris i l’Ajun-
tament en la qual es negocien les condicions i compromisos de la cessió d’ús de l’espai que no estan prefixades. Passat 
aquest procés, aquesta taula seguirà existint per assegurar una bona comunicació entre l’Ajuntament i els usuaris.

4) Les condicions prefixades del contracte són:
Les entitats i col·lectius usuaris tenen les claus de l’espai i poden entrar-hi quan ho necessitin sense demanar permís a 
l’Ajuntament. A banda, disposen d’un espai propi, si n’hi ha suficients, i sinó almenys d’un armari propi.  
Els usuaris s’han d’encarregar de la neteja de l’espai. Les despeses relacionades amb els diferents subministraments (elec-
tricitat, aigua, calefacció, internet, productes de neteja...), així com les pòlisses d’assegurança relatives a l’espai, van a càrrec 
de l’Ajuntament. 
El manteniment de l’estructura de l’immoble així com de l’ascensor va a càrrec de l’Ajuntament.
Dins l’espai no es poden realitzar activitats lucratives de particulars, però sí activitats que permetin finançar les entitats i 
col·lectius, com per exemple la venta de begudes.

5) Les condicions del contracte a negociar amb l’Ajuntament durant el procés de preparació són:
Canvis en l’espai (murals, mobles...) - comunicació d’aquests a l’Ajuntament
La resta de manteniments de l’espai.
Restriccions de materials perillosos dins l’espai, per qüestions de seguretat.
Restriccions relatives a les begudes alcohòliques dins de l’espai.
Normes de convivència amb els veïns contigus a l’immoble

PAH BAIX MONTSENY

a) En noves grans construccions el 30% ha de ser habitatge protegit. [SAV+SPV]
Aquesta mesura està pensada per ampliar el parc públic d’habitatge protegit que actualment a Catalunya es del 1,2% i a 
Vilamajor si no anem errats del 0%. També ajudarà a les persones a accedir a habitatges a un preu per sota del de mercat. 
Aquesta mesura es va aprovar a l’Ajuntament de Barcelona al Octubre de 2019 i ve descrita en la llei d’habitatge de Ca-



talunya de 2007 però no s’havia traduït en els POUM dels diferents municipis. Aquesta mesura afectarà a les promocions 
de més de 600m2 que es facin al municipi. Els partits que es comprometin realitzaran les següents accions:
1. En el primer ple de l’any s’aprovarà la moció del 30% conforme hi ha voluntat política d’aplicar-ho.
2. En el segon ple de l’any s’aprovaran els actuacions preparatòries per a la modificació del POUM.
3. Durant els següents 9 mesos es faran els tràmits de modificació del POUM i finalment s’aprovarà el nou.

Estem oberts a replantejar el procediment si n’hi hagués un de més ràpid.
Durant aquest període es congelaran totes les llicències de més de 600m2 per tal que ningú pugui intentar construir 
abans per no seguir la mesura i també s’estudiaran mesures per evitar la picaresca com partir construccions i altres estra-
tègies que poden seguir els promotors per no dur a terme la mesura.

b) Percentatge del 35% de la partida d’inversions del pressupost anual per compra d’habitatge social [SAV+SPV]
Això es durà a terme preferentment mitjançant el tempteig i retracte, fins assolir el 15% de borsa d’habitatge social, que 
marca la Llei Catalana d’Habitatge. Actualment a l’Estat Espanyol s’està de mitjana en un 1,2% aproximadament, davant 
el 17% de mitja que hi ha a la resta de països d’Europa.

1. En el ple que s’aprovi el pressupost anual de cada any de la partida d’inversions un 35% anirà destinat a habitatge 
social administrat per l’ajuntament. Això es mantindrà fins que arribi al 15% d’habitatges socials del poble. Podrà ser 
comprat en qualsevol de les mesures especialment tempteig i retracte per la facilitat i el baix cost.

c) Compromís de reallotjament de persones en exclusió residencial, que han sigut desnonades [SAV+SPV]
Per dur a terme aquesta mesura i que tingui èxit el primer de tot es la prevenció dels desnonaments. Per a això es duran 
a terme les següents accions:
Dotar-se d’un tècnic/a especialitzat/da en temes d’habitatge, amb un mínim de mitja jornada laboral, amb les següents 
funcions:
Assessorar a totes aquelles persones amb problemàtiques relacionades amb l’habitatge.
Estar pendent de les alarmes que envia la Generalitat per la compra de pisos de tempteig i retracte.
Acompanyar en la correcta aplicació de les mesures compreses dins la llei 24/2015. Això implica fer ús de la cessió obli-
gatòria dels pisos de grans tenidors amb més de dos anys en desús.
Acompanyar a les persones en exclusió residencial susceptibles de talls en els subministraments bàsics, en les gestions 
amb les companyies responsables, per tal que no s’efectuïn els talls.
Informar i assessorar a les persones amb desnonaments propietat de grans tenidors, per tal que els ofereixin el lloguer 
social obligatori. Si s’incompleix l’oferiment de lloguer social, vetllar per que s’apliqui la sanció corresponent.

Si tot i les mesures prèvies s’arriba a produir el desnonament i l’ajuntament no disposa encara d’habitatge social; reallotjar 
les persones temporalment, en algun hotel, pensió o pis de lloguer.

Aquesta mesura s’aprovarà de la següent manera:
1. Si la LRSAL ho permet en el pressupost anual la partida de personal augmentarà per poder contractar el tècnic a 

mitja jornada mínim. Si no ho permet es farà un concurs públic per a subcontractar el servei, però el tècnic estarà a 
l’ajuntament treballant a l’àrea de serveis socials per treballar conjuntament.

2. Es farà un seguiment i agilització del procés per ser declarats municipi d’alta demanda residencial.
3. Durant els primers 3 mesos es crearà un protocol intern per agilitzar els informes d’exclusió residencial a serveis 

socials per tal que no es puguin produir talls de subministrament, si cal es convidarà a la PAH Baix Montseny a 
explicar com fer-ho.

4. Durant els primers 3 mesos es crearà un protocol per als desnonaments de grans tenidors per tal d’assegurar que 
ofereixin lloguers socials a antics llogaters i propietaris. I s’estudiarà la opció de posar multes de 90mil€ a aquells que 
no ho apliquin.

5. Una part del pressupost en habitatge social que s’aprovarà d’inversions podrà anar dedicat a fer cessions d’ús obliga-
tòries per pal·liar la situació d’emergència habitacional que patim.

6. Una part del pressupost o de serveis socials o si cal d’habitatge social podrà anar dedicat a trobar solucions temporals per als 
casos més extrems



AMPA TORRE ROJA

a) Cobrir la pista esportiva i d’esbarjo del parc d’en Patufet [SPV]
Per protegir-la de la pluja, del sol i festivitats  (funció porxo de Can Sauleda de Sant Antoni)

b) Afavorir la mobilitat en bici per arribar a l’escola [SPV]

c) Posar més papereres pel poble [SPV]

d) Adequar l’espai d’entrada/sortia de l’escola per a les estones d’esbarjo i berenar  [SPV]
(posar-hi bancs, per exemple)

AMPA PIT ROIG

VOLEM VILAMAJOR (entitat, no candidatura, que no es presenta a les eleccions 2019)

EL GAIG – PER LA DEFENSA I SOBIRANIA DEL TERRITORI

a) Acomplir, durant l’any 2019, el compromís de traslladar la fàbrica de pinsos [SPV]

b) Durant l’any 2019 comprar caseta de fusta per al pati de l’escola Pit Roig [SPV]

a) Que els dos Aj. de Vilamajor es coordinin per tal de connectar camins entre nuclis de població [SPV+SAV]

b) Camins per anar en bici i a peu des dels nuclis poblacionals a les estacions de tren [SPV+SAV]
Que els dos ajuntaments es coordinin, i facin les gestions necessàries amb l’ajuntament de Llinars i Cardedeu, per tal de 
fer un carril bici fins a les estacions d’aquests municipis. Camins per anar a peu i en bici.

c) Convocar consultes populars vinculants si 3 entitats recullen 100 signatures [SPV+SAV]
Comprometre’s a convocar consultes populars vinculants quan 3 entitats coordinades presentin 100 signatures per tractar 
un tema concret. En un mes, a comptar des de la data de la petició formal, fer la consulta. En 1 any màxim, i dins de la 
legislatura, fer les gestions per aplicar els resultats de la consulta. Si la proposta requereix de despesa que no es pot assumir 
amb el pressupost municipal, la proposta ha d’incloure possibles línies de finançament.

d) Procés participatiu per la modificació del POUM [SAV]
Comprometre’s a fer procés participatiu, de reflexió i debat sobre el model de poble que volem, per a la modificació del 
POUM 

a) Revisió del POUM iniciant-se durant el primer any de legislatura [SAV]
Actualment el sòl agrari de Sant Antoni de Vilamajor constitueix el 64 % del municipi i pensem que s’ha de posar en 
valor alhora que promocionar. Creiem que el sòl industrial del municipi ja és més que suficient i que s’hauria de revisar 
el sòl urbanitzable que hi ha actualment pel que fa a zones sense projecte.
El POUM vigent va ser aprovat el 2012 però es basa en els avanç pla de 2006 i 2008, i no té en compte els canvis recents 
en el context social, econòmic, mediambiental. Per això demanem que es faci una nova revisió del POUM, iniciant-se 
durant el primer any de legislatura i a partir de processos de participació ciutadana, amb els següents aspectes a tenir en 
compte: 

b) Revisar i reduir el sòl urbanitzable [SAV] 
Eliminar la catalogació industrial a tot aquell sòl urbanitzable que no s’hagi delimitat, adjudicat o executat a gener de 
2019. La paralització de la nova delimitació de sectors urbanitzables. Que el nou sòl residencial que es planifiqui al 
POUM tingui en compte un primer criteri a partir dels edificis buits del poble, amb la possibilitat de ser habilitats i 
restaurats per la vivenda. Que en primeria instància sempre hi hagi l’estudi de la viabilitat de la possibilitat en qüestió. 



Que els sectors urbanitzables delimitats es revisin i aquells que no compten amb un projecte se’n plantegi la revocació 
cas per cas. 

Exemples d’accions concretes que aquest punt implicaria:
• Sectors A i B: redimensionar el sòl residenciable situat a l’entrada del poble de la carretera de Llinars (sectors A i B) 

aprovat a la passada revisió del POUM, que actualment no compten amb un projecte, siguin revisats. 
• Riera de Vallserena: impulsar l’acció de neteja i conservació de la riera de Vallserena, amb la delimitació de la zona 

sensible. 

c) Protegir el sòl agrícola [SAV]
Que es protegeixi el sòl no urbanitzable on actualment es desenvolupa activitat agrícola. Que s’impulsin i es promoguin 
les infraestructures que van lligades amb el sector primari per al processat de productes primaris de proximitat. Que 
s’expliciti en això el valor afegit de la sobirania alimentària del municipi i s’impulsin així plans per al desenvolupament 
de l’agricultura de proximitat.

d) Protegir els connectors biològics i els camins rurals [SAV]
Impulsar la protecció dels connectors biològics del municipi que uneixen els parcs naturals a banda i banda, així com 
accions de neteja i de preservació per a potenciar-ne la biodiversitat. Tals són rieres, alguns trams de bosc i zones d’ecotò 
entre ecosistemes. Protegir la xarxa de camins rurals de Sant Antoni de Vilamajor davant els projectes d’asfaltatge, inclo-
sos els senders de gran o petit recorregut. 

e) Consulta ciutadana abans de qualsevol modificació del POUM [SAV]
L’aprovació d’un decret municipal de participació i decisió ciutadana que s’apliqui sempre que es concreti un projecte, es 
delimiti un sector, equipament públic o privat, modificació del POUM, concreció d’una urbanització. Que suposi l’ober-
tura d’un breu període de consulta referendària oberta a vilatans i vilatanes de Sant Antoni de Vilamajor.

CDRL VILAMAJOR

a) Contractes per part dels Ajuntaments ètics, socials i sostenibles [SPV+SAV] 
(per avançar des dels ajuntaments de Vilamajor cap a una república feminista i social)
Garantir que totes aquelles persones contractades per l’administració, directa o indirectament a través d’empreses priva-
des, per a realitzar tasques de neteja dels equipaments públics i de la via pública, estiguin contractades a través del Règim 
General de la Seguretat Social, i no del règim especial de treballadores de la llar, que no dona dret a atur a les treballa-
dores, sovint dones.
Així mateix, garantir contractacions per part de l’ajuntament sobre criteris ètics, socials i ambientalment sostenibles: 
Finances Ètiques (Fiare), Energia (Som energia), Comunicació (Som Connexió)

b) Punt Lila gestionat per joves del poble  [SPV+SAV]
( per avançar des dels Ajuntaments de Vilamajor cap a una república feminista ) 
Promoure que el Punt Lila, d’atenció i prevenció de violències masclistes durant les festes majors de Vilamajor, estiguin 
gestionats per joves del poble, i no per una empresa privada, garantint que l’atenció i la prevenció es basen en un procés 
de sensibilització i apoderament dels i les joves de Vilamajor, que es pot realitzar de manera prèvia a les festes.

c) Deixar de celebrar el 12 d’Octubre (hispanitat) i celebrar l’1 d’Octubre [SPV + SAV]
(Per avançar des dels Aj. de Vilamajor cap a una república anti-racista)
Deixar de celebrar el dia 12 d’octubre, dia de la hispanitat, ja que es tracta de la celebració d’un genocidi. Per en canvi, 
celebrar el dia 1 d’octubre, com a dia de commemoració de la força de l’auto-organització popular.

d) No negar l’empadronament i facilitar les condicions d’arrelament a persones migrades [SPV + SAV]
(Per avançar des dels Aj. de Vilamajor cap a una república anti-racista)



Garantir que no es nega l’empadronament ni a Sant Antoni ni a Sant Pere de Vilamajor a cap persona que ho desitgi. A 
més, garantir que no es demanaran condicions per entregar informes d’arrelament a les persones migrades que els sol·li-
citin, perquè es tracta d’una mesura racista amparada en una injusta Llei d’Estrangeria. Cap persona és il·legal!

e) Constitució de les Assemblees Generals de Veïns i dels Consells Populars de Vilamajor [SPV + SAV] 
(Per avançar des dels Aj. de Vilamajor cap a una república de base popular i social)
Arran del anhels de llibertat, sobirania i democràcia expressats pels pobles de Vilamajor d’ençà del referèndum de l’1 
d’octubre, i per tal de seguir avançant en la implementació efectiva de la sobirania popular, proposem la creació a cada 
municipi de Vilamajor de l’ “Assemblea General de Veïns” i del “Consell Popular de Vilamajor”. L’Assemblea constitueix 
un espai de debat i presa de decisions on tots els veïns i veïnes del poble poden participar, per tractar tots els aspectes 
d’actuació municipal que considerin. El Consell, paral·lelament, serà l’encarregat d’articular les demandes de l’Assemblea 
en coordinació amb el conjunt d’entitats del poble i el consistori. Per tant es proposen òrgans on es prenguin decisions 
vinculants en la gestió diària dels consistoris corresponents, que donin cabuda a la voluntat de sobirania del poble de 
Vilamajor. Per dur a terme aquest mandat legítim del poble, emplacem als grups municipals a aprovar-ho, com a molt 
tard, al primer ple municipal de l’any 2020, a ambdós pobles. (veure descripció detallada a l’Annex)

f ) Cedir solars de titularitat pública per a la construcció de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, sense ànims de 
lucre i amb fins socials 
(Per avançar des dels Aj. de Vilamajor cap a una república de base popular i social)
Nota de VilaVeu: Per delimitar el nombre de propostes de cada entitat hem fixat un màxim de 5. Com que creiem que 
aquesta proposta ja queda força recollida dins les que fa la PAH Baix Montseny, no apareix a la graella síntesi de pro-
postes.

g) República ecologista 
(Per avançar des dels Aj. de Vilamajor cap a una república ecologista)
En aquest punt, ens fem ressò de les propostes d’entitats veïnals com El Gaig o la Plataforma per a la Salvaguarda del 
Montseny
Nota de VilaVeu: aquesta proposta creiem que ja queda recollida dins les que fa El Gaig, i per tant no apareix a la graella 
síntesi de propostes

REFLEXIONS SOBRE DEMOCRÀCIA I LA SITUACIÓ ACTUAL

«Una dictadura perfecta tindria l ’aparença d’una democràcia, 
però seria bàsicament una presó sense murs 
en la qual els presos ni tan sols somniarien amb escapar. 
Seria essencialment un sistema d’esclavitud en el qual, 
gràcies al consum i a l ’entreteniment, 
els esclaus estimarien la seva servitud».
Aldous Huxley, «Un món feliç» (1932)

DEMOCRÀCIA?

Començar a dir les coses pel seu nom podria ser un bon punt de partida.

Democràcia, demos + kratos, «poder del poble». Isonomia, igualtat política. Isegoria, igualtat de veu. El poble és sobirà, té 
el poder per decidir sobre tot, per autodeterminar-se com a societat. El poder intenta compartir-se igualitàriament entre 
les persones...



El règim polític actual es diu a ell mateix democràtic i li acceptem el títol.

Però aquest règim és una peça clau per legitimar un sistema social que està creant una concentració de poder descomunal 
(de tot tipus: militar, econòmic, mediàtic, polític...) en mans de diverses elits. Les dinàmiques d’aquest sistema ens porten 
a la destrucció de les persones, dels valors, dels vincles, de les cultures, del medi natural... de la llibertat. La vida ens ve 
prefabricada i a nivell individual tenim molt poca llibertat per escollir també qui volem ser i com volem viure. No és el 
mal funcionament del sistema, és el resultat lògic de les regles i les condicions de joc.

HISTÒRIA

Però això sempre ha estat així! És l’ésser humà, què hi farem.

Les estructures de tirania, oligarquia, totalitarisme, colonialisme... fa molts segles que existeixen. Han anat normalment 
lligades als Estats i Imperis de cada època, fonamentades en la força militar i els seus crims, abans en el poder diví, i en 
la por que això genera.

Però també han existit des de fa molts segles formes d’organització populars molt més comunitàries i igualitàries. Assem-
blees generals de veïns, tinença comunal de béns econòmics, solidaritats i ajuda mútua veïnal...

També existeix una impressionant trajectòria de lluita social contra la injustícia. Al nostre territori el franquisme va dur a 
terme un extermini sistemàtic contra les persones que relacionava amb la cultura popular i obrera: sindicalisme, associa-
cionisme, cooperativisme, anhels revolucionaris... 

Tot això demostra que, malgrat totes les imperfeccions de la nostra condició, els éssers humans tenim un gran marge 
d’actuació i possibilitats, entre les tendències de més llibertat, igualtat i fraternitat, i les oposades. Beure de la nostra his-
tòria més digna ens donarà més confiança en el nostre potencial i més forces per mirar endavant.

FUTUR

El futur no llunyà anuncia problemàtiques molt greus i dures: més drames humanitaris, col·lapse dels equilibris ecològics 
i escassetat de recursos, fallida dels «Estats de benestar», auge de l’autoritarisme, el feixisme i els discursos d’odi...

Construir les bases d’un sistema social més democràtic, lliure i just que intenti aturar els efectes del sistema actual, sembla 
una tasca plena de sentit.

Estarem d’acord que és un repte molt difícil, però això no treu que afrontar-lo no sigui el més sensat i ètic que puguem 
fer. És el més sensat perquè, com els nous moviments ecologistes anuncien, comencem a trobar el dilema de “rebel·lió o 
extinció”. És el més ètic per principis i perquè, a més, arribem on arribem, intentar encarar honestament aquesta tasca 
segurament ens posarà en disposició de treure molta força interior i millorar les nostres qualitats com a persones. 

DEMOCRÀCIA!

Una societat realment democràtica hauria de ser en general molt més participativa, descentralitzada, autoorganitzada 
de baix a dalt... Per això l’àmbit més local, dels municipis, hauria de tenir un protagonisme molt major, més pes i més 
llibertat.

No podrem fer canvis profunds a nivell de «democràcia política» si no fem canvis profunds en el sistema econòmic, en 
el sistema de valors, en la cultura... Sense una base de convivència, de respecte i una major quantitat de vincles socials 
d’afecte no podrem construir cap veritable democràcia. Tampoc tindrem moltes energies per dedicar a la vida comuni-
tària i democràtica si som tan esclaus dels diners (de manera molt desigual, és clar) i estem forçats a dedicar tantes hores 
setmanals de vida a treballar per un salari per sobreviure, masses vegades en treballs sense sentit (o directament perjudi-
cials) per a l’individu o la comunitat.

Si la democràcia és poder del poble, hi cap en una urna cada 4 anys? És el sistema actual compatible amb la democràcia?
Una societat més democràtica (més lliure, més igualitària i justa, més fraternal...) serà construïda des de baix, no regalada des de dalt.



Col·labora a la revista, contacta:
vilaveu@gmail.com
Fes-te’n sòcia!!

http://vilaveu. vilamajor.net/formulari/
Segueix-nos!!

@RevistaVilaVeu


