
T’Ho Imagines?..         

                                                                                                                     

 Hi ha moltes maneres 

de sentir-se arrelat a una terra: pel fet d’haver-hi nascut, pel fet de tenir-
hi bons amics, pel fet de decidir que és el lloc on vols viure amb la teva 
família, etc. Tots els que vivim a Sant Pere de Vilamajor tenim el nostre 
particular motiu però hi ha un aspecte que és comú a tots, tots estimem 
aquest nostre tros de món i desitgem que sigui el millor lloc per viure-hi. 

Us presentem avui un grup de persones arrelades a Sant Pere que des 
de fa temps treballem des del nostre petit negoci, des de diverses 
activitats associatives i culturals o des de la cura de la terra, per 
transformar Sant Pere en el millor lloc del món per viure-hi.  Som un 
grup format per persones honestes i treballadores, alguns amb 
experiència prèvia en la gestió del municipi i d’altres amb experiència en 
el contacte directe amb els ciutadans i les ciutadanes de Sant Pere, i 
tots, sense excepció, amb voluntat de ser actors del dia a dia del poble 
per transformar-lo en tot allò que el poble vulgui ser. 

Ben aviat hi haurà eleccions municipals i per això un grup de vilatans i 
vilatanes enamorats de Sant Pere de Vilamajor hem decidit dedicar el 
nostre temps a poder tornar a la resta de la nostra comunitat part d’allò 
que hem rebut des que hi vàrem néixer o hi vàrem venir a viure. En 
aquest sentit, us demanem que escolteu i valoreu les nostres propostes 
així com que ens feu saber quines son les vostres inquietuds o 
necessitats. Sant Pere de Vilamajor només serà com l’hem imaginat si 
entre tots fem les actuacions que els ciutadans demanin i fem que 
l’ajuntament sigui únicament el millor gestor de la voluntat del poble.  

Us agraïm sincerament el temps que heu esmerçat en llegir aquesta 
carta així com el temps que dedicareu a llegir les nostres propostes. Des 
de la nostra honradesa, la nostra il.lusió i la nostra capacitat de treball 
us garantim que no defallirem per poder fer tot allò que cadascun dels 
ciutadans i les ciutadanes ha imaginat per Sant Pere.  

Fem-ho !. 


