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NOUS REPTES, NOVES IL·LUSIONS
Fa uns mesos va començar la meva trajectòria
municipal. Gràcies a tots, els que m’heu donat la
vostra confiança i els que no, també, a tots espero no decebre-us. Com en tot nou repte hi ha
un començament, apareixen unes pors i unes incògnites, hi ha tot un procés d’adaptació i estic
contenta de com ha anat fins ara.
El primer dia, un cop constituït l’Ajuntament comença la feina de veritat. Una gran responsabilitat. Parlar, consensuar, negociar i sobretot fer
servir el sentit comú són tasques que es converteixen en quotidianes. Ser alcaldessa de Sant Antoni de Vilamajor, per a mi, vol dir molt i té molta importància. Tres són els
puntals per tirar endavant: primer la família, sense el seu suport, seria una
feina que no es podria dur a terme; d’altra banda tot l’equip de Govern, gent
que, tot i tenir diferents ideologies hem sigut capaços de trobar un objectiu
comú, amb il·lusions i moltes ganes de treballar per a tots. En tercer lloc,
perquè la màquina funcioni, hi ha tot el personal de l’Ajuntament, que amb
la seva professionalitat, sigui quina sigui la seva tasca, ajuden a tot l’equip
de Govern i a mi mateixa a tirar endavant tota la feina. Tothom m’ha donat
el seu suport, gràcies.
He de dir que, no saps com, ni per què?, la feina, el dia a dia de l’Ajuntament,
té un punt d’addicció, passen les hores molt de pressa. Cal ser-hi per adonar-te’n. L’Ajuntament no s’atura, en aquests mesos s’han fet moltes coses.
La Festa Major, per a mi, la meva primera activitat important. I vull aprofitar
aquest espai, per agrair a tots i a totes l’alta participació en tots els actes, és
la millor manera d’agrair la feina feta, a tots els que la fan possible. També
hem posat en funcionament el Casal Sociocultural “Escoles Velles” una de
les bones herències del Govern anterior, que ens caldrà mantenir i omplir
de contingut. I estem treballant juntament amb la Diputació, per enllestir la
Biblioteca, que dia a dia va agafant l’aspecte final. I també estem treballant
amb la gent de la Junta d’Alfou per programar activitats a l’edifici de la
Rectoria.
Vull aprofitar l’oportunitat que em dóna el butlletí per reafirmar-me en la
meva voluntat de escoltar a tothom i treballar per a tots i totes. Quedo a la
vostra disposició.
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El nou equip de govern
de Sant Antoni de Vilamajor
SAV03

D’esquerra a dreta: Felipe Garrido, Jesús Lera, Pep Guardi, Maria Lluïsa Berdala, Josep Ginesta, Florenci Llavina i Núria Jordan

El passat 22 de maig es varen celebrar eleccions municipals a l’Estat espanyol. A Sant
Antoni de Vilamajor la va ser participació del 52,75% del cens total, i els resultats van
ser els següents:
Partit
CiU
S.I.
P.U.S.A.
A.I.V.
SAV-Esquerra-Reagrup
PP
PSC-PM

Vots
556
359
275
207
206
181
142

Escons
4
3
2
1
1
1
1

L’acord de govern no va arribar fins al dimecres 1 de juny, quan CIU, ERC/Rcat, AIV,
PP van formular una proposta d’acord entre un gran nombre de forces polítiques. Així,
el nou equip de govern de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor va quedar format
de la següent manera:
Maria Lluïsa Berdala Cirera (CIU). Alcaldessa
Regidories: Benestar Social i Família
Correu-e: berdalacml@savilamajor.cat
Josep Ginesta Serrano (AIV). Primer Tinent Alcalde
Regidories: Governació i Serveis
Correu-e: ginestasj@savilamajor.cat
Pep Guardi Pou (CIU). Segon Tinent Alcalde
Regidories: Cultura, Urbanisme, Obres i Habitatge
Correu-e: guardipp@savilamajor.cat
Jesús Lera Blasco (acord ERC-Reagrupament). Tercer Tinent Alcalde
Regidories: Indústria, Comerç i Turisme
Correu-e: lerabj@savilamajor.cat
Florenci Llavina Moré (CIU). Quart Tinent Alcalde
Regidories: Ensenyament, Medi Ambient, Medi Rural, Parcs i Jardins
Correu-e: llavinamf@savilamajor.cat
Felipe Garrido Puche (PP). Regidor
Regidories: Esports, Joventut
Correu-e: garridopf@savilamajor.cat
Núria Jordan Romero (CIU). Regidora
Regidories: Hisenda, Participació Ciutadana, Comunicació i Noves Tecnologies
Correu-e: jordanrn@savilamajor.cat
Amb tot, l’alcaldessa, els regidors i regidores i l’equip de tècnics de l’Ajuntament han
volgut aprofitar el Butlletí de Sant Antoni de Vilamajor per posar-se a disposició de tots
els vilamajorins i vilamajorines que necessitin dels seus serveis.

SAVl’educació
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Hisenda,
Participació,
Comunicació i
Tecnologies

Regidoria
de Cultura

LLAR
D’INFANTS:
XAUXA

AMPLIACIÓ
DE LES ESCOLES

REGIDORIA
DE MEDI AMBIENT I ENTORNS
SAV05

Com a responsable de la Regidoria
de Participació Ciutadana em dirigeixo a tots els Vilamajorins i Vilamajorines per comunicar-vos que estic a la
vostra disposició amb l’objectiu que
la relació entre Ajuntament i ciutadans sigui més fàcil, ràpida, i senzilla.
Des de les Regidories de Comunicació i Noves Tecnologies estem millorant i creant els canals comunicatius
adequats per afavorir la interacció
entre la ciutadania i l’Ajuntament,
aprofitant les noves tecnologies com
a instruments per atendre les demandes i opinions dels veïns i veïnes. El
web Municipal s’està millorant amb
un nou format, per dotar-lo de major
contingut, on consultar els serveis i
gestions municipals, l’actualitat i la
programació de les activitats, on realitzar diferents tràmits en línia.
Des de la Regidoria d’Hisenda, estem
en procés de l’elaboració del pressupost general municipal, el seguiment
i ordenació del procés d’execució
del mateix, així com la planificació i
execució de la política financera de
l’Ajuntament, ajustant-lo als ingressos, evitant l’endeutament, per aconseguir que el nostre projecte pugui
complir-se en aquesta legislatura.
Amb els meus millors desitjos i tot
el meu esforç perquè així sigui, us
saluda molt cordialment.
Núria Jordán
Regidora d’Hisenda, Participació Ciutadana, Comunicació i Noves Tecnologies

El mes de juny em vaig posar al capdavant de la Regidoria de Cultura
amb molta feina per fer, poc temps
per fer-la i molta il·lusió.
La primera tasca va ser “Sant Joan”
amb la col·laboració de tots i va ser
força lluïda i participativa. Després
va venir “La Festa Major” i, caram!,
començant per la Cercavila i acabant amb la mostra gastronòmica,
tots vosaltres, el poble, vàreu donar
una resposta participant com feia
anys que no passava.
El casal sociocultural, Escoles Velles, està funcionant amb més de
200 persones fent tallers variats.
El mes de gener posarem en marxa
la rectoria de Sant Julià d’Alfou donant una oferta de tallers diversos
perquè tothom en pugui gaudir.
Ara ja s’acosten les festes nadalenques i la Festa Major d’hivern, us
animo a participar de la festa tal i
com ho hem fet fins ara.
Personalment vull agrair la gran participació de tothom i la tasca que
fa el Patronat de Cultura juntament
amb totes les entitats perquè el ventall d’activitats que es fan durant
l’any sigui una realitat.

Pep Guardi,
Regidor de Cultura

Des de fa anys era una necessitat.
Ara ja s’havia convertit en necessitat
“vital” pel funcionament de l’escola i al benestar dels nens i nenes i
mestres que hi treballen. Després
d’una sèrie de trucades telefòniques
i d’uns quants intents per parlar amb
el Departament d’Ensenyament, vam
aconseguir que ens rebessin.
A la reunió, tant l’Ajuntament com
el mateix Equip Directiu de l’escola,
vam mostrar la necessitat de l’ampliació. Era tan evident que no es van
poder negar al fet d’esperar més.
Després d’estires i arronses es va
aconseguir tot el que es demanava:
1r. Posar uns mòduls provisionals
per cobrir dues classes, uns lavabos i una petita sala de reunió (s’ha
fet aquest estiu).
2n. I, el més important, començar
l’ampliació de l’edifici, amb noves
classes, espais i serveis.
Si les coses no es torcen a última
hora, tots (alumnes, mestres, pares,…) podem estar força més contents tenint, pel curs vinent, l’edifici
acabat. A més, l’Ajuntament ha fet
pintar una part de l’escola, hem arranjat el pati escampant uns quants
camions de sauló, hem fet un sorral
nou per als més petits, s’ha abrillantat el terra del menjador i arreglat
altres cosetes del dia a dia.
Florenci Llavina Moré.
Regidor d’Ensenyament, Medi
Ambient, Medi Rural, Parcs i Jardins

La Llar d’infants Xauxa fa un servei
molt important al municipi des de fa
molts anys. Primer de tot, com a Regidor d’Ensenyament, vull donar les
gràcies a totes les persones que hi
treballen amb molta responsabilitat.
Com sabeu, l’Ajuntament posa l’edifici i es fa càrrec de les despeses de
manteniment que ocasiona (llum, aigua, telèfon, neteja…). Xauxa SPC hi
posa tota la resta, que és molt.
Aquest any el Departament d’Ensenyament ha retallat la subvenció que
donava per cada nen/any (1.800 euros). Ens han rebaixat 200 euros i,
per tant, passa a ser de 1.600.
El Ple de l’Ajuntament de 28 de juliol
va aprovar que des de l’Ajuntament
ens faríem càrrec del 50% de la retallada. L’altra part l’hauran d’assumir
els pares. També, en aquest Ple es
van aprovar, per unanimitat de tots
els regidors, les noves taxes per
aquest curs:
· Escolarització completa LACTANTS
144 €/mes
· Escolarització completa P-1 i P-2
130 €/mes
Altres serveis:
· Material didàctic: 93 €/any
· Menjador fix: 6,70 €/dia
·Menjador (3 o 4 dies): 7,20 €/dia
· Menjador eventual: 8,35 €/dia
· Servei de cangur: 9 €/hora.

Fotografia Jan Conesa

Fotografia Jan Conesa

Fotografia Jan Conesa
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No m’hagués imaginat mai tots els temes que s’han de portar des d’aquesta
regidoria: cura i manteniment de parcs i jardins, arbres i zones verdes; control i
incidències de la recollida d’escombraries; pèrdua i abandonament d’animals;
control de plagues; manteniment de camins rurals i desbrossat de les vores;
coordinació amb l’Agrupació de Defensa Forestal...Personalment voldria destacar i comentar dos del temes anteriors: el de la recollida d’escombraries i àrees
d’emergència i el d’abandonament d’animals.
Recollida d’escombraries
Penso que hem d’estar molt satisfets de ser un dels municipis pioners pel que
fa a la recollida selectiva. Quan es va implantar generava molts dubtes però la
gran majoria de vilamajorins ens hi hem acostumat i hem d’estar orgullosos
de tot el que fem pel medi i, de retruc, per nosaltres mateixos. Però tenim un
problema: hi ha un petit percentatge de veïns que no reciclen ni fan ús de la
deixalleria. Moltes d’aquestes persones llencen totes les seves deixalles a les
àrees d’emergència (carrer Girona del nucli i Les Pungoles). Informar, sense
amenaçar, que s’ha iniciat un procés per sancionar les persones incíviques
que no fan el que han de fer. També, properament, es crearà una comissió per
estudiar el tema i si, amb tot, no dóna resultats positius, haurem de prendre
alguna mesura per tal que els veïns i veïnes que viuen a prop d’aquestes àrees
d’emergència no se’n vegin perjudicades.
Abandonament d’animals
Aquest és un tema que ens aporta molts “maldecaps” i despeses. Cada vegada que des de l’Ajuntament s’ha de portar un animal a la Protectora ens val 400
€. Pensem que això és insostenible i que cada propietari s’ha de fer càrrec de
la seva mascota o animal de companyia. El que no pot ser és que entre tots
paguem la deixadesa d’algú que ha canviat de pensament i que ara ja no vol
aquell animaló que, en el seu moment, li feia tanta gràcia.
Si som responsables ens en beneficiarem tots
També, informar que s’està estudiant la possibilitat de fer una “colònia” de gats.
Hi ha persones que n’estan molt interessades i ja han ajudat molt en aquest
sentit i hi volen col·laborar pel bé d’aquests animals. Des d’aquí faig una crida
a tots els voluntaris que hi esteu interessats. Per acabar vull donar les gràcies a
la Tècnica Ambiental d’aquest Ajuntament (Verònica Vidal) pel seu bon treball
en tots aquests temes que ens beneficien a tots i ens fan viure una mica millor.
Florenci Llavina Moré
Regidor d’Ensenyament, Medi Ambient, Medi Rural, Parcs i Jardins
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Vilamajor

Club
Futbol
Vilamajor

i indrets del nostre poble

ESPAI FRANCESC BARDERA

C.F.S. Vilamajor

Fundat el 1963, estem a punt de fer
El Club de Futbol Vilamajor, com
50 anys. Llarga història la d’aquest
a entitat amb antiguitat suficient
club modest però que amb molt
per haver passat moments de
de treball s’ha aconseguit fer un
glòria i moments difícils, podem
nom a l’handbol català, amb fordir que aquesta nova temporada
ça èxits en equips de
per primera vegada al club, hem
base,
tant
femenins
hagut de duplicar i fins
Gran
com masculins. S’ha
Volem i tot triplicar equips en
planter de sumar ara, el bon
formar totes les categories. Tenim 15 equips, un d’ells
en el club moment del sènior
masculí que porta ja persones femení, consolidat amb
Handbol 4 temporades en l’elit
amb una 20 nenes.
Vilamajor de l’handbol català,
disciplina El nostre objectiu és
enguany a Lliga Cataque tots els nostres
lana (2ª nacional). Això junt amb d’equip i
esportistes, es formin
els equips femenins i una bona
de club com a persones amb
fornada de nois que puja, gaiuna disciplina d’equip i de club.
rebé garanteix uns bons propers
Creiem que l’esport és un valor
anys al club.
molt important que s’hauria de
Com a novetat, aquesta temporaconjugar amb l’educació i l’enseda tenim, un altra vegada, el sènior
nyament, així els nens/es aprenen
femení a 1ª catalana, així com un
a compartir, ser tolerants i tenir
altre sènior masculí, que juga a 3ª
companyonia amb els altres. Des
catalana.
d’aquestes lletres, convidem a tothom a practicar algun esport.
Més informació referent al Club a:
www.handbolvilamajor.cat
Toni Nicolau, Coordinador

CAMPIONAT OBERT DE TENIS
Torneig de tenis interurbanitzacions de dobles a partir del 12 de novembre al CT Montseny, Can Miret i
Les Pungoles. Es jugaran un mínim
de 2 partits. Preu: socis dels clubs

10 euros / no socis 20 euros. Obsequis per a tots els participants.
Més informació o inscripcions: valor.mena@gmail.com // 669 994
413 (Toni Valor)

El C.F.S. Vilamajor, emplaçat al
grup 1 de la Lliga Preferent Catalana de Futbol Sala, ha començat la
temporada amb bon peu després
d’aconseguir dues victòries i dos
empats, un d’ells a difícil pista de
l’Unió F.S. Mollet, i haver encaixat
dues derrotes. A data de tancament d’aquest butlletí, després de
6 jornades i amb tota la temporada per davant, l’equip entrenat per
Josep Colell ocupa la novena posició de la taula amb vuit punts.
Els propers partits que disputarà
el C.F.S. Vilamajor d’aquí a final
d’any són els següents:
Jornada 7 (13-11-2011) à VILAMAJOR C.F.S. “A” - A.E.IRIS-SOLCASAGEMES “A”
Jornada 8 (20-11-2011) à
ARENYS-SANTPEDOR C.E.F.S “A”
- VILAMAJOR C.F.S. “A”
Jornada 9 (27-11-2011) à VILAMAJOR C.F.S. “A” - SANT ANDREU A.E-XOCALA C.D. “A”

Fotografia Jan Conesa
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Fotografia d’Arxiu

Fotografia Club de Futbol Vilamajor
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col específic del projecte, és a dir,
El projecte per a la restauració i
contemplant la recuperació de la
adequació dels safareigs municigeometria original i adequant les
pals que varem donar a conèixer
basses del safareig com
ara fa uns mesos en
L’espai
a element explicatiu i de
aquest butlletí són ja
memòria històrica: sota
una realitat: El passat
Francesc
un vidre amb vinil expli23 d’abril, diada de Sant
Jordi, va quedar inau- Bardera recull catiu hi podem trobar
gurat aquest espai de
una part de un recull de fotografies
lleure que porta el nom la història de d’època. Amb tot, s’ha
aprofitat un punt obsolet
d’un il·lustre personatge
Sant
Antoni
del poble per fer-hi un
de Vilamajor, en Francesc Bardera.
de Vilamajor espai d’estada agradable durant totes les estaL’obra s’ha dut a terme
cions de l’any.
seguint el Pla d’Ordenació UrbaLa història dels safareigs
nística Municipal de Sant Antoni
Construïts el desembre de 1910
de Vilamajor (P.O.U.M.) vigent a
prèvia instància a la Diputació
gener de 2008, on hi havia prede Barcelona, els safareigs eren,
vista la recuperació dels safareigs
abans de la seva restauració, una
procurant ser fidels als orígens
instal·lació del tot obsoleta que,
d’aquests, tot donant-li un caire
tot i així, va suposar una imporcultural. Per tal d’aconseguir-ho
tant millora per als vilamajorins i
s’ha refet l’arrebossat, les peces
les vilamajorines de l’època. I és
de remat petri de la zona d’enque, el fet de poder rentar la roba
sabonat i les ceràmiques en els
amb unes certes garanties higièsalts d’aigua i zona d’esbandit. Al
niques va comportar una reducmateix temps, s’ha dut a terme la
ció de les infeccions dels habirestauració de la coberta protegint
tants de Sant Antoni de Vilamajor.
també els encadellats ceràmics
I tot gràcies a un equipament que,
amb la fixació de panells de cona més, tenia un manteniment molt
traxapat. Els pilars, que estaven
senzill: es rentava dues vegades
recoberts amb una camisa de
entre els mesos d’octubre a juny
formigó, s’han substituït per uns
i tres vegades entre els mesos de
similars als originals. Així, l’actuajuliol i setembre.
ció s’ha realitzat segons el proto-

Els safareigs, però, van anar modificant-se al llarg dels anys. En
un principi tan sols estaven formats per dues basses, però es
van anar quedant petits i es va
haver de construir un tercer safareig i un cobert que va costar
341 pessetes. Més endavant, el
problema de la sequera (un tema
que ja afectava al conjunt de la
societat catalana) va portar a que
l’inspector de sanitat urgís cercar
aigua potable i de bona qualitat
per evitar futures epidèmies entre
la població del municipi, de manera que els safareigs també es van
veure beneficiats d’aquesta millora. El pas dels anys va fer que les
cases del poble també gaudissin
d’aigua corrent i això va provocar
que els safareigs quedessin en
total desús i que s’anessin degradant fins que va arribar el moment
de la seva restauració.
El dia de la inauguració dels safareigs, ara anomenats “Espai Francesc Bardera”, algunes de les dones del poble recordaven com, de
petites, havien acompanyat a les
seves mares i àvies a rentar la roba
als safareigs. El record d’aquestes
històries queda ara reflectit amb la
creació d’aquest espai que recull
una part de la història de Sant Antoni de Vilamajor.

SAVsanantonideprop

ment per als jubilats, que van gaudir
d’entrada gratuïta.
Ja de nit, el toc d’humor va venir de
la mà de “Rocko and Company”,
que van protagonitzar a la Sala la
sessió de monòlegs organitzada
per la penya “El 69”. Finalment, el
concert de Miquel del Roig a l’aparcament de Can Perpunter va marcar
el final d’aquesta intensa jornada.

Diumenge 21 d’agost
Els actes estrella d’aquest dia festiu
a la localitat van ser la jornada de
portes obertes a les piscines municipals i la festa aquàtica amb inflables,
la baixada de carretons que va recórrer els carrers de Can Sauleda i el
clàssic correfoc, que com cada any
va encendre la il·lusió de participants
i espectadors. Va començar a les 22
hores, amb inici i final a la Plaça de la
Vila, després de deixar la seva petjada pels principals carrers del poble.

Dissabte 27 d’agost
La missa a l’Ermita de Sant Lleïr i el
ball de sardanes que la van succeir,
acompanyat de carquinyolis i bon vi,
van marcar una tarda de germanor
d’aquest últim dia festiu. A continuació, les últimes tres hores d’una Festa Major que es pot considerar tot un
èxit van concentrar-se a l’skate park,
on els més atrevits van poder lluir-se
sobre rodes.

La identitat, la força i els valors propis de la nació catalana prenen forma cada any durant la Diada de l’11
de setembre. Enguany, i una vegada
més, a Sant Antoni de Vilamajor els
actes institucionals i la implicació
veïnal van ser els protagonistes
d’aquesta commemoració i homenatge al sentiment
La Marxa de catalanista. Diverses
Torxes pels activitats organitzaels dies 10 i 11 de
carrers de des
setembre a càrrec
Sant Antoni de l’Ajuntament i del
també es Patronat de Cultura i
Esbarjo, amb la col·
va donar laboració de l’Agruen altres pació d’amics, van
als vilamamunicipis de permetre
jorins i vilamajorines
Catalunya ser partícips de la
Diada Nacional de
Catalunya a la nostra localitat.

Dissabte 10 de setembre
L’exposició i el veredicte públic del
jurat qualificador del tercer Concurs
de Fotografia “Francesc Bardera” de
la Festa Major va ser l’acte que va
marcar el punt de partida del que varen ser dues jornades dedicades a
gaudir de la celebració de la Diada.
Enguany, cal destacar com a novetat la Marxa de Torxes, un acte organitzat per “Vilamajor per la Independència”, que també es va realitzar en
un gran nombre de municipis del territori català. Aquest esdeveniment,
que es va iniciar a les 21.30 hores
a la Plaça de la Vila, va aconseguir

mobilitzar un centenar de persones
i es va desenvolupar de forma reivindicativa, però alhora reflexiva, al llarg
dels principals carrers del poble. La
Marxa va finalitzar al Porxo de Can
Sauleda, on es va llegir un manifest
i tot seguit, va tenir lloc una actuació
del cantautor Josep Romeu.

Diumenge 11 de setembre
Diversos actes es van anar succeint per tal que els veïns del nostre
poble, des dels més menuts fins als
més grans, poguessin formar part
de la Diada Nacional de Catalunya.
De bon matí es van organitzar activitats per als infants, com el Concurs
de Pintura Infantil, on els més petits
van deixar anar la seva imaginació i
creativitat. Al migdia es van concentrar els actes més institucionals de
la Diada amb una presència notòria
de senyeres i estelades. Com no
podia ser d’altra manera, a la Plaça
11 de setembre va tenir lloc la ja tradicional lectura de poemes per part
de diferents veïns del nostre poble.
El recital va incloure poemes ben
variats: des d’obres de Salvador Espriu fins a La ofrena floral al monòlit
de la Plaça 11 de setembre va donar
pas a l’emotiu Cant dels Segadors,
entonat per la coral “Lo Rossinyol”.
Després, un brindis amb cava va
concloure aquest acte marcat per
l’emoció a flor de pell.
Al llarg de la tarda també varen tenir
lloc diverses activitats amb motiu de
la celebració de la Diada de Catalu-

nya. A les 18 hores, a la Plaça de la
Vila, es va fer entrega dels premis
del Concurs de Pintura Infantil i del
Concurs de Fotografia “Francesc
Bardera”, que ja s’havien anunciat
el dia anterior, tot plegat acompanyat amb un berenar popular. A
les 20 hores el grup “Voramar” va
cantar havaneres al Porxo de Can
Sauleda on, a més, es va repartir
rom cremat als assistents. Així va
finalitzar enguany la celebració de
la Diada Nacional de Catalunya a la
localitat de Sant Antoni de Vilamajor, on l’emoció viscuda segur que
aflorarà de nou el proper any.

Fotografies Jan Conesa

Durant la Festa Major els vilamajoDivendres 19 d’agost
rins i vilamajorines tenen la possiLa creativitat ja envaïa a les 8 del
bilitat de participar-hi amb il·lusió i
matí els pinzells dels participants del
gaudir del bon veïnatge del nostre
23è Concurs de Pintura Ràpida a les
poble. Enguany, el programa d’actiEscoles Velles, un acte més que convitats lúdico-culturals va ser distribuït
solidat que s’organitza des de l’Agruentre els dies 18, 19, 20, 21
pació d’Amics de Sant Ani 27 d’agost. Un cop més,
toni de Vilamajor. També
Grans i
aquestes jornades es
durant el matí va tenir lloc
petits van
van caracteritzar perquè
l’activitat que va fer circuser partícips lar pels carrers de la zona
l’esperit cívic, el caliu i les
ganes de fer festa dels
d’una Festa de vianants els segways,
veïns es van fer palpaun transport intel·ligent i
bles a tots els racons de Major que va divertit. Cal destacar tamSant Antoni de Vilamajor. contemplar la bé la xaranga organitzada
Participar activament en
l’Associació Vilamajodiversió per a per
els actes que s’organitves, que va fer ballar als
zen des de la Regidoria tots els gustos veïns pels principals carde Cultura, el Patronat de
rers del poble, amb inici i
Cultura i Esbarjo i les diferents entifinal a la Plaça de la Vila.
tats voluntàries de la localitat no és
difícil quan es tracta d’un programa
Dissabte 20 d’agost
ben complet i divers, que assegura
Enguany, l’oferta lúdica es va amdiversió per a tots els gustos.
pliar amb noves activitats com el
Campionat de tir al blanc amb caDijous 18 d’agost
rabina, pistola i carabina infantil; i el
El tret de sortida de la Festa Major el
Concurs Popular de Paella. La priva donar la colla dels Grallers i Gemera edició d’aquest acte culinari,
ganters de Sant Antoni de Vilamajor
que va acabar amb un dinar de les
amb la Cercavila que va recórrer els
11 paelles que van competir per a
carrers del municipi. Tot seguit, els
ser valorades com “la més vistosa” i
jugadors del Club d’Handbol del
“la més gustosa”, va conrear tot un
nostre poble van adreçar-se als veèxit de participació amb un total de
ïns des del balcó de l’Ajuntament, tot
300 persones.
sent els protagonistes del pregó de
També va haver-hi temps per als
la Festa Major, com a reconeixement
dos partits de futbol de Festa Major
al seu ascens de categoria. Aquesi, tot seguit, el Pavelló va acollir el
ta primera jornada festiva es tancà
gran concert de Festa Major, on l’oramb les actuacions de “El Niño de la
questra “La Principal de la Bisbal”
Hipoteca” i “Hotel Cochambre”, un
va tocar per als més interessats en
concert al Pavelló Joan Sapé orgales activitats musicals i, especialnitzat per la Colla Gegantera.

Fotografies Núria Jordan
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Fotografia Felipe Garrido

LA FESTA MAJOR:
CALIU VEÏNAL ALS CARRERS DEL POBLE

DIADA DE L’11
DE SETEMBRE: EMOCIONS
VISCUDES, LLEGIDES I CANTADES

SAVlespersonesialtresnotíciesculturalsisocials

SAVlespersonesialtresnotíciesculturalsisocials

Sant Pere i
Sant Antoni
de Vilamajor
UNEIXEN
ESFORÇOS

100 dies al cap
de Governació,
Seguretat
Ciutadana i
Serveis

ACTIVITATS
CULTURALS
PEL MES DE
NOVEMBRE

CASAL
SOCIOCULTURAL
a les escoles
velles

ELS SERVEIS SOCIALS DE
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SAV11

El passat dimecres 19 d’octubre
va tenir lloc la primera reunió de
la Comissió Supramunicipal entre
els consistoris de Sant Pere i Sant
Antoni de Vilamajor per tractar diferents temes que requereixen una
bona coordinació i col·laboració
entre els dos municipis, com poden
ser la mobilitat i el transport, l’ensenyament, la seguretat, els equipaments, el turisme o la promoció
econòmica. Aquest sistema de treball pretén així agrupar esforços
per resoldre problemes en benefici
dels vilamajorins i vilamajorines.
La comissió, creada amb caràcter
bimestral, està integrada per:
· Josep Maria Llesuy,
Alcalde de Sant Pere
· Joan Bruguera,
Regidor de Sant Pere
· Maria Lluïsa Berdala,
Alcaldessa de Sant Antoni
· Pep Guardi,
Regidor de Sant Antoni
A més s’han creat subcomissions
de treball de Mobilitat i Transport,
d’Ensenyament, de Promoció Econòmica i d’Equipaments, totes elles
formades per regidors d’ambdós
ajuntaments.
La creació d’aquesta Comissió Supramunicipal suposa un fet històric
en les relacions entre Sant Pere i
Sant Antoni de Vilamajor.

Fotografia Jan Conesa

Fotografia Jan Conesa
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El Patronat de Cultura i Esbarjo de
Sant Antoni de Vilamajor, que agrupa
gran part dels ens lúdico - culturals
del nostre poble, ha presentat les
activitats programades pel mes de
novembre:

Les Escoles Velles de Sant Antoni
de Vilamajor tornen a estar a ple
rendiment després de la seva restauració. Des del passat dia 3 d’octubre acullen de nou els cursos i
tallers del Casal Sociocultural.

6 de novembre: el Mercat del Trasto de 9:00 a 15:00 hores al Porxo de
Can Sauleda. Inscripcions a les Escoles Velles (limitades). Organitzen els
Vilamajoves.

Els cursos, que finalitzaran el 23 de
desembre, inclouen tallers de tot tipus repartits en tres categories:

12 de novembre: Els Caminaires organitzen una excursió matinal a la
Serra dels Bufadors a Sta. Maria de
Besora.
13 de novembre: A partir de les 11 del
matí: jornada de portes obertes dels
Bombers Voluntaris de SAV.
13 de novembre: De 2/4 de 8 a 2/4
de 9 del vespre, programa “La Veu de
les Entitats” a Ràdio Vilamajor.
18 de novembre: Sortida al teatre
per anar a veure el musical “Cop de
Rock” de Dagoll Dagom. Places limitades. Venda tiquets a les Escoles Velles. Organitza la regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de SAV
26 de novembre: Sortida a Port Aventura de les Caramelles: Preu: no cantaires: 50 euros adults, 35 euros júnior. Inscripcions: a les Escoles Velles.
Sortida des del Parc de Can Sauleda
a 2/4 de 9 del matí.
26 de novembre: De 6 a 8 del vespre,
al Patronat. Sessió–taller de música
de percussió. Org. Vilamajoves.

Activitats artístiques: pintura i dibuix,
patchwork, tècniques creatives, puntes, vidre, arts aplicades i cuina.
Cursos d’aprenentatge: francès, anglès, català per a immigrants, informàtica, tècniques d’estudi...
Activitats corporals com ara ioga,
dansa del ventre, sevillanes, dansa
africana i tai-txi.
Els preus dels cursos
oscil·len entre els 30 euros
al trimestre (una hora a la
setmana) fins als 52,80 euros que costen els cursos
de dues hores setmanals
(material no inclòs). El proper període d’inscripció
de cursos s’obrirà a principis de 2012.

Les
escoles
velles
acullen
els nous
cursos i
tallers

Per a més informació: De
dilluns a divendres de 18:30 a 20:30
a les Escoles Velles (93 845 00 45)

Després de passar 100 dies, em
sento molt satisfet de la feina realitzada tot i sabent que ha de millorar
molt més.
Vaig començar sent molt ben acollit
per tothom i per a mi és una gran satisfacció. Això vol dir que hi ha molta
dedicació per part de tothom i a mi
en particular se’m pot trobar sempre
que es vulgui.
A més a més estic content per la informació que tenim del Departament
de Policia de Sant Antoni de Vilamajor per ser un dels pobles amb
menys robatoris en comparació amb
altres poblacions, resultat del bon
funcionament d’aquests.
A l’Ajuntament hem rebut alguns escrits de gratitud per la feina ben feta
i, com a resposta, us prometo seguir
fent-la i estant sempre al vostre costat.
Però aquests no han estat els únics
escrits, sinó que també hem rebut
comunicacions referents a l’àrea de
serveis en quant a la seva millora.
Treballarem tots conjuntament per
tal que la millora sigui constant ja
que el nostre poble s’ho mereix tot.

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor estan
oberts a totes les persones que viuen al nostre poble. Aquest servei està
integrat per dues treballadores socials, una educadora social, una administrativa i la regidora de l’àrea de Benestar Social i Família. Tenen un
caràcter polivalent, comunitari i preventiu, i tenen com a finalitat fomentar
l’autonomia de les persones, perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en que es puguin trobar.
Els Serveis Socials ofereixen informació, orientació i assessorament a les
persones amb relació als drets, recursos socials i actuacions a les que
poden accedir, prevenen situacions de risc o d’exclusió social, detecten
situacions de necessitat (personal, familiar i comunitària), promouen mesures d’inserció social, laboral i
Els Serveis
educativa, valoren la necessitat de serveis d’ajuda a
domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar. Socials
Al mateix temps proposen i estableixen el programa ofereixen
individual d’atenció a la dependència i de promoció
de l’autonomia personal. D’altra banda, s’hi poden informació,
realitzar tràmits de diverses administracions com, orientació i
per exemple, sol·licituds de prestació per infant a
assessorament
càrrec menor de 3 anys, títols de família nombrosa
o monoparental, sol·licitud de reconeixement o revi- a les persones
sió de grau de disminució, targeta de discapacitat amb situacions
o d’aparcament, tramitació del reconeixement a la
dependència i realització del programa individual de risc social o
d’atenció a la persona, tràmit de pensions no contri- d’exclusió
butives, d’invalidesa o jubilació, tramitació de la Renda Mínima d’inserció, informació del programa d’IMSERSO, entre d’altres.

A la vostra disposició les vint-i-quatre
hores del dia.

Si en voleu més informació o penseu que us trobeu en una situació en la
que requeriu assessorament o orientació per part dels serveis socials, us
podeu adreçar al Carrer Nou, núm. 6, de dilluns a divendres, de 9 a 14
h. o bé podeu trucar al telèfon 93.845.35.26, per tal de sol·licitar visita
concertada.

Josep Ginesta Serrano
Responsable de Governació de la
Seguretat Ciutadana i Serveis

Àrea de Benestar Social i Família
Sant Antoni de Vilamajor

SAVles

persones i altres notícies culturals i socials

SAVelconsistori

primer festival de la tapa
de Sant Antoni de vilamajor

Resums dels PLENS Municipals

Laia Vega, Fonda Llobera: col·laborar
amb la resta de locals i amb les iniciatives del poble ha estat el motiu pel
qual hem decidit participar en aquest
Festival. Volem donar a conèixer la
Fonda com a local per menjar i aconseguir més clientela.
Marta Planas, L’Engruna: totes les
propostes del poble s’han de recolzar al màxim. Nosaltres fem tapes
dolces, que és el que els nostres
clients ja coneixen, però amb aquest
festival la gent sabrà millor què fem.
Maria Dolors Planas, Bar Nit i Dia:
tant de bo vingui més gent
gràcies a aquest concurs
gastronòmic. Quan ens
van proposar participar-hi
no vam dubtar-ho: tindrem
l’oportunitat de mostrar la
nostra carta.
Valeriano Alonso, La Pizarra: ja fa quatre anys que
estem a Sant Antoni, però
ara tenim l’oportunitat de
donar-nos a conèixer una mica més.
Aquesta iniciativa també és bona per
aconseguir que la gent d’altres pobles vingui pel poble.
David Téllez, Tast, Frankfurt i Tapes:
a veure si amb aquest festival la gent
del poble pot provar tot el que fem.
És una bona oportunitat per fer una
mica de propaganda del nostre bar.
A veure si l’any que bé es pot repetir!

Imma Sánchez, El Refugi: amb iniciatives com aquesta s’aconsegueix
una major mobilització de la gent del
poble i això és bou. En el nostre cas,
hi ha gent que no sap on som i gràcies a aquest festival podem “fer bullir
l’olla” i col·laborar entre tots.
Xavier Guiu, El Rebost dels Guiu i Bar
Vilamajor: ens sentim en part pioners
de la iniciativa: ja fa 6 anys que al bar
fem la Festa de la Tapa. Ara s’ha fet
aquest festival, que és molt positiu.
Esperem que tothom hagi tingut molt
d’èxit!!
Joan Saurí, La Cuina Catalana: la nostra intenció era col·laborar amb el poble, però val a dir hem notat un increment de clientela. Ha vingut gent de
la comarca i de llocs molt diversos.
Can Collet: ha vingut gent nova arran
del festiva de la tapa. Així han pogut
provar la galta de porc ibèric al vi del
Priorat, el timbal de rossinyols amb
botifarres i mongetes del ganxet o el
xarrup de bacallà al pil-pil.
Néstor Larruy, Bar Restaurant Sant
Antoni: el boca orella és la millor propaganda que podem tenir a nivell local, però activitats com aquesta sempre ajuden. Col·laborar amb el poble
ha estat també un dels motius que
ens van impulsar a participar-hi.
Maria dels Àngels Domènec, Can
Llança: a l’estar una mica allunyats
del nucli urbà sabem que és més difícil aconseguir clientela, però sempre
és important participar amb iniciatives com aquesta per tal que els restaurants tinguem més clients.
Quim Vergés, El Sui: promocionar
Sant Antoni va ser una de les principals raons que ens van portar a
col·laborar amb aquesta iniciativa.
A nivell personal està clar que busques més clientela i ho hem notat.
Pilar Araqué, Bar Santa Anna-kebab:
no ens podem queixar de com s’han
desenvolupat aquestes jornades.

SAV13

Cicle
electoral
El 20 de novembre serem convocats
de nou per escollir els nostres representants al Congrés de Diputats.
Haurem tancat el cicle electoral.
Fotografia Jan Conesa

Fotografia Jan Conesa
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Innovació i tradició culinària es van
donar de la mà al 1r. festival de la
tapa celebrat entre els dies 12 i 16
d’octubre al nostre poble, que va ser
organitzat pel Regidor d’Indústria,
Comerç i Turisme, el Sr. Jesús Lera.
Catorze establiments van oferir fins a
una quarantena d’exquisides tapes.
Els comensals van fer de jurat i tots
aquells que varen segellar correctament les seves butlletes van entrar en
el sorteig d’un àpat a càrrec de l’establiment guanyador. Els resultats del
Festival varen ser els següents:
Millor tapa: Peu de porc
desossat amb salsa de
ceps (Tast, Frankfurt &
Tapes).
Tapa més creativa: Gust
de tardor del “Bar-Restaurant Sant Antoni”.
Guanyador de l’àpat per
dues persones valorat
en 120 euros en l’establiment guanyador: Domènec Espigol.
Valoracions dels establiments participants:
Pere Climent, Barrock: hem donat a
conèixer les tapes que hem introduït
al nostre establiment i hem aconseguit que la gent vingui al Barrock.
És positiu que la gent es mogui pel
poble. Aquestes iniciatives són molt
bones pel comerç.

SAVelfaristol

A Sant Antoni, farà un any que CIU
va aconseguir un excel·lent resultat,
dels millors de la història, contribuint així a la victòria de la nostra
coalició a nivell nacional.

Sessió ordinària del ple de l’Ajuntament del dia 29 de setembre de 2011

Aprovació del compte general a
l’exercici 2010 que es va saldar amb
un resultat pressupostari de 671.092
euros positius.

El punt més destacat d’aquest ple municipal va ser l’aprovació d’una moció
per a crear una comissió informativa
Creació de la Junta Local de Segusupramunicipal conjuntament amb
retat que han de tenir els municipis
l’Ajuntament de Sant Pere per tractar
que disposen de Policia Local en
diferents temes que requereixen una
territori de Mossos d’Esquadra.
bona coordinació i col·laboració entre
Aquest acord contribuirà a garantir
els dos municipis, com
una millor coordinació
La creació de en l’àmbit de les polítipoden ser la mobilitat i el
transport, l’ensenyament,
ques de seguretat del
la Comissió
la seguretat, els equipamunicipi.
ments, el turisme o la pro- Supramunicipal
moció econòmica.
suposa un fet Aprovació tres mocions
de suport: a la política
Aquesta comissió, que històric en les educativa i lingüística de
suposa un fet històric res- relacions entre la Generalitat de Catalupecte a les relacions ennya; a l’adhesió de Sant
Sant Pere i
tre tots dos pobles, estaAntoni de Vilamajor a
rà formada per regidors
Sant Antoni
l’Associació de municid’ambdós ajuntaments
pis per la independèni servirà per a preparar i prendre les
cia i en defensa del sistema sanitari
decisions corresponents respecte als
públic presentada per SI. També es
temes anteriorment citats.
va aprovar la proposta relativa a la
constitució d’una associació d’ens
Altres temes destacats que es van
locals amb l’objecte de defensar
aprovar al llarg d’aquesta sessió val’assoliment dels drets nacionals
ren ser els següents:
que corresponen a Catalunya i proRevisió anual del padró d’habitants a
moure l’exercici del dret a decidir
dia 01-01-2011, que dóna un cens de
presentada per l’Associació Vilama5.555 habitants a Sant Antoni repartit
jor X Independència.
entre 2.784 homes i 2.771 dones.

A les passades les eleccions municipals, a Vilamajor, CIU, donades
les circumstàncies, l’elecció de dos
regidors més i l’aparició d’una nova
formació política, no varem assolir
el resultats esperats, però gràcies
al suport majoritari varem ser la força més votada i amb més regidors,
assumint així la responsabilitat de
formar el govern. Volem agrair a tots
aquells que ens vareu donar la confiança, però sobretot, aquells que
van formar part de la llista i a tots els
simpatitzants i militants que van treballar de valent per aconseguir-ho.
Som molt conscients que la feina
que tenim per davant és dura, i tot i
el soroll de fons, continuarem escoltant propostes, vinguin d’on vinguin
sempre que siguin coherents, assumibles i respectuoses.
Aviat anirem a votar i sembla que
tot està decidit, però no ens podem
rendir, hem de ser capaços de demostrar la nostra força donant el vot
a partits d’obediència catalana i fer
palès que tenim una il·lusió que es
diu Independència, però que també
tenim una necessitat, que és decidir
com gastem els nostres diners, que
es diu Pacte Fiscal. I no hi pensem
renunciar.
Convergència i Unió
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“TOTS JUNTS FEM
POBLE” O VIURE
A UN ALTRE
PLANETA
Ja han passat els primers 100 dies
del nou equip de govern municipal,
i ja podem començar a treure conclusions. La principal: gairebé com
deia el títol de la cançó d’en Raimon
“no son d’eixe món”.
Augment del 51,51% de les indemnitzacions que perceben els regidors
de l’equip de govern, en els temps
que corren. No s’han pagat les beques dels llibres de les famílies afectades perquè l’equip de govern no
ha fet junta de govern fins el 15 de
setembre, tot i que han cobrat tot
el mes d’agost. Prohibició de que
els assistents als plens municipals
puguin intervenir en els plens, com
s’havia fet sempre en el nostre poble, justament quan més gent està
assistint. Malversar fons públics
passant cartes casa per casa per
justificar l’injustificable, insultant
als membres de l’oposició, i a més
a més, aprofitant el programa de la
Festa Major. Es presenten mocions
a la premsa per posar-se medalles, i
després es retiren sense explicar-ho
a ningú. I mantenen a l’equip de govern a algú que ha votat en contra
del català a l’escola, tot i que es fan
dir nacionalistes, o fins i tot, independentistes.
Mai un slogan de campanya havia
durat tan poc.

Solidaritat Catalana

SAVelfaristol

No hem de
tenir por
PUSA és un partit que no ve significat
per cap etiqueta política, la política no
ens interessa i no ens mou la defensa
de grans ideals o postulats ideològics. PUSA té un interés més proper:
la defensa dels drets i interessos dels
veïns de les urbanitzacions i del poble
de Vilamajor. Sovint se’ns diu que vivim d’ esquenes al poble, separant en
lloc d’ integrant. I això no és cert. La
gent de les urbanitzacions portem els
nostres fills a l escola del poble, comprem als seus comerços, utilitzem els
seus espais públics, el seu metge o
demanem protecció a la seva policia.
Per tant, també volem un govern eficaç, uns bons serveis i una gestió esmerada, perquè POBLE SOM TOTS.
Per tant, no hem de tenir por de la
gent que defensa els drets de les
urbanitzacions, no hem de tenir por
tampoc de donar la paraula als veïns
als Plens municipals, no hem de tenir
por a que la gent es manifesti, no hem
de tenir por d’ aprovar les propostes
dels grups de l’ oposició si son bones
per a la gent, no hem de tenir por de
saber rectificar i assumir els errors
propis. Quan comencem a tenir por
de totes aquestes coses, deixem poc
a poc de ser veïns per convertir-nos
en polítics, allunyats de la realitat que
ens envolta.
PUSA no deixarà mai de votar una
proposta d’ un altre partit per què
sigui d’una o altra sigla, sempre que
considerés que es una proposta que
fa millor el poble, i mentre siguem capaços de defensar per sobre de tot,
els interessos dels veïns, estarem fent
un bon serveis als vilatans. Moltes
gràcies.

Aquesta és la primera revista que és
editada en una nova etapa de la democràcia amb un nou equip de govern format per un grup de persones
de diferents ideologies politiques.
Creiem que en els temps que estem
vivint, temps de crisis, es tenen que
prendre mesures per millorar la vida
de tot el municipi, començant primer
per aquells que més ho necessiten i,
en aquest cas, els nostres politics que
formen l’equip de govern, s’han augmentat el sou més d’un 50% respecte
a l’anterior legislatura prioritzant les
seves pròpies necessitats a les del
Municipi.
En el darrer Ple, que va ser extraordinari, es varen ampliar partides per
adequar despeses amb un increment de despesa per escombraries
i d’altres que “ho paguem el poble” i
en canvi la part de crisis que afecta a
l’equip de govern va ser el primer que
varen procurar de cobrir.
Suposem que s’aniran incrementant
les despeses que paguem vilamajorines i vilamajorins per cobrir les necessitats del municipi en properes dades.
Amb motiu que s’acosten les festes
de Nadal, motiu d’alegria i recolliment
familiar, desitgem que tothom pugui
gaudir d’aquestes festes el millor possible i tenir present que existeix molta
gent necessitada i hauríem de ser solidaris començant per les ajudes dels
més propers, els nostres veïns.

Autèntic
independent,
Com a responsable de l’agrupació que
formem comunico la satisfacció de tot
el grup per estar al costat dels que formen part del Govern de Sant Antoni de
Vilamajor i per col·laborar en la millora
del poble, perquè s’ho mereix.
La situació actual no és fàcil degut a
la crisi que s’està patint però nosaltres
intentarem, dins de les possibilitats,
fer tot el que es pugui pensant en tothom i per a tothom.
Estem segurs que el temps respondrà, i que treballar pel poble val la
pena, és la millor herència que el mateix poble podria rebre.
Esperem a una altra edició per demostrar que els compromisos poden
realitzar-se.
Josep Ginesta.

Les eleccions municipals d’enguany
han suposat un canvi substancial
dins el consistori, i no ens referim només als pactes de govern, que sota
l’exercici de la responsabilitat havien
de donar estabilitat a la governabilitat
del municipi. Som en uns moments difícils, on el més fàcil era desentendre’s
de la responsabilitat i la feina, i de gestionar minsos recursos i grans necessitats dels nostre vilatans. En poc mes
de dos mesos es pot dir que les relacions entre municipis veïns, entre els
equips de govern, s’ha normalitzat.
Un fet que semblava insalvable ha estat possible a la bona voluntat per part
de tothom, però partint de la nostra
iniciativa, ja que ERC-Reagrupament
ha contribuït de manera substancial a
que això fos possible.
Els projectes son nombrosos, però
s’ha d’anar pas a pas. Un dels més
significatius ha estat la contribució
decisiva en l’aprovació de la creació
d’una comissió per estudiar i realitzar
la millora de l’accés a la Urbanització
de Can Vila al seu pas per La Farinera. L’acord assolit amb els companys
d’ERC-Reagrupament de Sant Pere,
ha estat determinant per resoldre
d’una manera ràpida el desbloqueig
en les negociacions entre els dos
equips de govern, estem satisfets
amb la seva creació doncs garanteix
les nostres demandes.
També us diem que la nostra aposta
pel turisme i el comerç de proximitat
serà ferma. Seguim treballant, queda
molt temps però també hi ha molta
feina a fer.

Jesús Lera

Desde que he tomado cargo como
regidor les he de decir que estoy satisfecho del trabajo hecho en estos
pocos meses, también agradecido
por el apoyo recibido de muchas personas que colaboran de manera desinteresada en las diferentes actividades deportivas (futbol, handbol, tenis
padel etc..)
El seguimiento y control de los equipamientos en las actividades deportivas , es un trabajo que se realiza día a
día y que requiere estar encima de las
cosas para que salga adelante, y las
instalaciones funcionen correctamente y el servicio sea el deseado.
En la fiesta mayor de Las Pungolas ,
las pistas de tenis, el pádel, el pabellón, el campo de futbol, hemos trabajado de manera eficaz, así ha quedado demostrado durante todo el verano.
El Club de futbol ha batido record de
inscripciones, el hándbol en primera catalana en definitiva deportistas
desde la categoría infantil hasta los
veteranos desean practicar su deporte favorito y nosotros desde el ayuntamiento les tenemos que ofrecer unas
instalaciones en correcto funcionamiento, el apoyo humano que necesiten
y colaborar en la medida de lo mejor.
Lo mas importante que se lo pasen
bien. Los directivos y entrenadores
deben transmitir los valores del respeto, educación y civismo de forma que
los chavales tomen ejemplo.
Tenemos planes de futuro muy atractivos y si la crisis lo permite y con el esfuerzo necesario dar un empujón para
organizar algún torneo internacional
que sitúe a Sant Antoni como un referente turístico-deportivo, del cual nos
podamos beneficiar todos los vecinos.
Atentamente,
Felipe Garrido
Regidor de Esports, Joventut
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En Joan Nicolau, conegut al
Club Futbol Vilamajor com
“El Tiet”, porta molts anys
fent de delegat, una feina
que confessa que li encanta i que intentarà fer fins
que el cos li permeti. I és
que la relació entre en Joan
i l’equip de futbol ve des de
molt enrere: quan era petit
ja anava a veure els partits,
va ésser jugador fins als 17
anys i als 70 i 80 va exercir
com a president.

Fotografia Jan Conesa

Joan Nicolau. Delegat del C.F. Vilamajor

Al C.F. Vilamajor ets tota una insComes i els Srs. Bertran van prentitució. Com vas començar a indre el seu relleu. Va ser llavors quan
volucrar-te amb aquesta entitat?
jo vaig començar a col·laborar amb
Pràcticament des de que tinc ús
tots ells. I des de llavors que el C.F.
de raó he seguit i he esVilamajor està ben actiu.
“Podem
tat involucrat en el club
Actualment exerceixes
de futbol de Vilamajor.
ser molt
de delegat. En què conQuan era molt petit anàoptimistes
sisteix la teva feina?
vem amb el meu germà a
La veritat és que fer de
amb
el
futur
veure els partits i recordo
delegat avui en dia porque no hi havia ni camp!!
del nostre
ta poca feina perquè tot
Recordo també que duclub:
tenim
va informatitzat. Els dies
rant una època hi havia
un equip molt bo: hi havia
14 equips i de partit bàsicament he
de presentar fitxes i estar
uns senyors que van deun
planter
pendent de l’àrbitre: acomcidir posar molts diners
panyar-lo al vestidor, revimolt
maco”
i van portar jugadors de
sar que a les banquetes
Barcelona com en Satothom
es
comporti educadament,
muel, en Vàguenes, l’Izquierdo, en
que
al
camp
tot funcioni bé... Entre
Rincón... avui tots ells segur que essetmana,
quan
hi ha entrenament em
tarien jugant a 2a divisió. Però quan
dedico
a
inflar
les pilotes, omplir les
aquests senyors se’n van cansar, el
ampolles
d’aigua,
recollir les pilotes
futbol es va tornar a perdre. Tota la
que
es
pengen
durant
els partits i els
vida que he seguit al Vilamajor!!
propis entrenaments, i, fins i tot, porI com es va tornar a organitzar un
to els petos a casa, on la meva dona,
equip de futbol?
l’Eulàlia, els renta...
L’Eulogio Martínez, un ex-jugador
I per a tu, que portes tants anys indel Barça que venia a estiuejar aquí,
volucrat amb el C.F. Vilamajor, què
al poble, tenia molta afició pel futbol
aporta el futbol a Sant Antoni?
i amb els germans Etxebarría van
Avui dia aporta una germanor molt
fer-se càrrec de nou de l’equip fins
bona i necessària al poble. A les
que, l’any 1971, el Sr. Putxeu, el Sr.

tardes fa molt de goig veure tot el
moviment del camp, sembla un
formiguer!! Tot això fa que la nostra comarca tingui un reconeixement molt important, no només en
l’àmbit del futbol, sinó també amb
els altres esports. I en referència
a això, val a dir que, abans, entre
les entitats esportives municipals
semblava que ens miràvem de reüll
i que ens teníem una mica d’enveja
uns als altres, però ara col·laborem
molt més, i això és molt positiu, hi
ha una molt bona harmonia entre
tots plegats.
Com veus el futur més proper del
C.F. Vilamajor?
Penso que podem ser molt i molt
optimistes amb el futur del nostre
club. Estem vivint un
període de molta eufò- “El futbol
ria: ara mateix hi ha un
planter molt maco amb aporta
14 equips, entre ells un una
jugant a 3a i un a 4a
catalana que estan ob- germanor
tenint molts bons resul- molt bona
tats. I fins i tot destacar al poble”
l’equip femení, que té
molt d’èxit: arrosseguen molts nanos, juguen cada vegada millor i aporten molt de caliu!

