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Vilamajorencs i VIlamajorenques, estem vivint un moment cabdal de la nostra 
història. La crisi econòmica, social, de valors i  de representativitat política, estan 
generant canvis profunds en la nostra societat. Podem dir que estem sent 
protagonistes d’un canvi de model, d’un canvi d’estructures i d’un canvi de país. 
Estem assistint a un nou moviment social que qüestiona tot allò que des de tant 
anys se’ns havia aparegut com inamovible. La societat vol fer sentir la seva veu, 
vol decidir com han de ser les seves relacions personals, les relacions amb les 
administracions; més encara, com han de ser les administracions i com ha de ser 
tot el país. I ara, amb aquestes eleccions municipals tenim una molt bona 
oportunitat per mostrar i per decidir com volem que sigui el nostre poble. Com 
volem que siguin cada un dels pobles que han de conformar el nou país. 

Les persones que formen part d’aquesta candidatura representen els valors de 
l’esforç, el rigor, l’estima, la generositat, la humilitat i el sentit comú que són 
tant necessaris per poder guiar les institucions per el bon camí. Són persones amb 
capacitat de treball, compromeses, que fa quatre anys ens van dir: “fem-ho” i 
avui podem dir que ho van fer.

Us convidem  a llegir el nostre programa de govern. L’hem treballat amb molta 
il·lusió pensant en tots els barris. Hem inclòs les opinions de molts veïns que, 
generosament, han volgut compartir amb nosaltres les seves inquietuds i 
necessitats. És un programa ambiciós però realista a la vegada. Un programa amb 
actuacions que ens comprometem, com a mínim a intentar i a donar-vos compte 
dels resultats.

És un programa amb un fort contingut social, econòmic i cultural, que seran els 
tres eixos principals de la nostra acció de govern. Tot sense oblidar les aspiracions 
de país. 

Sant Pere de Vilamajor Maig de 2015.
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PROGRAMA ELECTORAL ERC 
2015

Entenem aquest programa com un contracte-compromís amb els electors.

Aquest contracte es basarà en buscar el màxim consens polític en tots els 
afers municipals, buscar la implicació dels ciutadans, fent-los també 
responsables en les accions municipals i amb la ferma decisió de construir i 
sumar esforços.

Volem prendre un compromís ètic, fonamentat en prestigiar i dignificar 
l’acció política, restablint la credibilitat dels polítics perquè siguin vistos
únicament com a gestors de la voluntat popular i procurant la mobilització 
dels ciutadans per a la millora del poble.

1. Un municipi per a un nou país: La independència és l'oportunitat 
per generar nous motllos per a la política municipal. Tenim 
l'oportunitat de superar totes les barreres que avui condicionen els 
governs de les nostres viles i ciutats, començant pel finançament, les 
competències per dur a terme noves polítiques socials, culturals i
econòmiques, per apoderar els ciutadans, propiciar la participació 

Treballarem per aconseguir la Independència de Catalunya.

La candidatura d’ERC està formada per un equip de persones compromeses 
en el projecte de fer un poble millor per a un país nou. 

En les properes eleccions municipals tots som cridats a decidir com volem 
que sigui el nostre municipi, en l'inici del procés constituent del nou país de 
la República catalana.

El conjunt de les propostes d’aquest programa, que inclou les aportacions 
dels veïns que heu respost al qüestionari de la pre-campanya, s’estructuren 
en quatre eixos bàsics:
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política, la transparència i lluitar contra la corrupció. El nostre municipi 
també ha d’empènyer el procés cap a la independència i ser 
protagonista de la imparable revolució democràtica que vivim.

2. Un municipi cohesionat: La necessitat de lluitar contra la pobresa i 
les desigualtats com a garantia de l'exercici efectiu dels drets i les 
llibertats més bàsiques de les persones. La cultura com a eina motor 
de ciutadania lliure i compromesa amb la societat. La salut, l'acció 
social o l'esport com a garantia de qualitat de vida i benestar de les 
persones. La qualitat i el prestigi de l'escola pública com a eina per a la 
igualtat d'oportunitats efectiva i el bon funcionament de l'ascensor 
social. A més de la comunicació interna i directa, cal generar centres 
que potenciïn l’intercanvi personal amb accions culturals, socials i 
econòmiques. La relació entre ciutadans permet que es consolidin 
iniciatives ciutadanes i es generin propostes i iniciatives socials.

3. Un municipi emprenedor: La lluita contra l'atur com a política social 
més urgent a prioritzar. L'actitud emprenedora de l'administració a 
l'hora de propiciar nous filons d'activitat econòmica, promoure 
l'economia cooperativa i l'emprenedoria. Invertir en els eixos 
comercials com a nodes de vida civil i d'interrelació social. Promoure 
les TIC i l'administració electrònica com a factor d'informació, 
participació, transparència i simplificació de l'administració.

4. Un municipi sostenible: Des d'un urbanisme humanista que 
potencia l'àgora ciutadana i la interrelació social, la sostenibilitat del 
patrimoni natural i cultural com a base de la identitat col·lectiva. 
Potenciar la virtut cívica per a l'adopció d'energies netes i el residu 
zero. Poder viure en un poble més intel·ligent on les TIC poden 
potenciar les actituds responsables dels ciutadans vers l'entorn, la 
reposició del mobiliari o el funcionament dels serveis públics.
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EIXOS PROGRAMÀTICS

TRANSPARÈNCIA, REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA, PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

Treballarem des de l’Ajuntament per aconseguir la Independència de 
Catalunya. Donarem suport a totes les iniciatives proposades pel Govern de 
la Generalitat de Catalunya i de les entitats civils (ANC, Òmnium Cultural, 
Associació de Municipis per a la Independència i totes aquelles que s’hi 
afegeixin) encaminades a aconseguir la Independència de Catalunya. Els 
ajuntaments de Catalunya ho podem fer possible.

Farem transparent, pública i fàcilment accessible tota la despesa municipal i 
l'execució del pressupost municipal, per mitjà d'una aplicació per a mòbils i 
ordinadors 

Seguirem dinamitzant el Consell del Poble i convocarem Consultes 
Ciutadanes per tractar els temes cabdals del municipi. Estudiarem un 
projecte de participació ciutadana per fer consultes informàticament.

Desenvoluparem la “Tarda del Poble” on els ciutadans de cada barri 
puguin intercanviar propostes amb tots els regidors d’una manera 
organitzada i oberta a tots. 

Transmetrem els plens municipals en directe per internet.

Vetllarem per afavorir el teixit associatiu, col·laborant activament amb totes 
les entitats.

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Economia:

Farem una gestió acurada de la tresoreria, aprofundint en el control de la 
despesa i la millora del sistema de verificació dels ingressos.
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Equilibrarem el sistema de taxes i preus públics, acostant-los al cost real i 
tenint en compte els col·lectius més desafavorits.

Gestionarem amb eficàcia les subvencions de capital de la Generalitat, de 
l’Estat, de la Diputació i dels Fons Europeus, que seran imprescindibles per 
abordar les inversions municipals.

Benestar Social:

Els ingressos del consistori per motius sancionadors es destinaran a 
programes socials.

Adequarem els guals de la via pública per reduir els problemes de mobilitat 
de les persones amb mobilitat reduïda.

Promourem la creació d'una mancomunitat intermunicipal per donar 
resposta als principals reptes socials del nostres veïns (a semblança del que 
ja estan fent en altres comarques) en temes d'habitatge, gestió de residus, 
joventut, serveis socials, atur, ...

Donarem suport, mitjançant la intermediació, a les famílies amb problemes 
amb les entitats bancàries per possibles desnonaments.

Participarem de manera activa amb el Servei d’Ocupació compartit entre 
Llinars, Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor.

Es mantindran les campanyes solidàries, mentre siguin necessàries; i es 
buscaran noves maneres d’aprofitament dels recursos comunitaris.

Potenciarem la coordinació de les iniciatives de serveis d’atenció domiciliària
(treballadors familiars, menjars, etc.) per a persones amb dificultats. 

Estudiarem i promourem la creació d’un centre de dia per a la gent gran 
que permeti la conciliació de la vida laboral i familiar.

Ampliarem l’oficina i l’horari de l’assistent social per donar un millor servei i 
per atendre millor la demanda actual dels seus serveis. 
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Comunicació:

Intentarem millorar la gestió de la Informació Municipal, per tal que arribi a 
tothom d’una forma dinàmica i eficaç, utilitzant al màxim les noves 
tecnologies.

Serveis i Recursos Humans de l’Ajuntament:

Farem les accions oportunes per tal d'aconseguir l'obertura de l’oficina de 
correus un dia laborable per la tarda. 

Garantirem que els treballadors i les treballadores de l’Ajuntament puguin 
disposar de la suficient flexibilitat horària laboral per contribuir a la 
conciliació de la vida personal i laboral.

Impulsarem l’accés dels funcionaris a la formació continuada, com a 
inversió en la millora del principal actiu dels ajuntaments, els seus 
treballadors.

Es promourà la promoció professional dels funcionaris municipals a partir 
d'una avaluació basada en objectius i resultats.

Involucrarem els funcionaris municipals en la millora de la gestió interna de 
l'Ajuntament, per tal de fer-la més propera i eficient.

URBANISME – TERRITORI

Assumirem tots els serveis del barri de Les Pungoles. Dissoldrem l’entitat 
urbanística del sector de Sant Pere i eliminarem les quotes de 
manteniment.

Reurbanitzarem el “Sector PAU 3 Les Pungoles”, amb iniciativa de 
l’Ajuntament i establint la coordinació que sigui possible amb l’Ajuntament 
de Sant Antoni. Sol·licitarem els ajuts derivats de l’activació de la llei 
3/2009 de la Generalitat, de regularització i millora de les urbanitzacions 
amb dèficits urbanístics. La resta del finançament es farà “a la carta”, 
adaptant-se a les necessitats de cadascun dels propietaris.
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Continuarem avançant en la millora i l'adequació dels camins amb més 
trànsit de vehicles, d'acord amb els altres ajuntaments implicats 
(Vallserena-Palautordera) 

Promourem una via de comunicació adequada i directa entre el barri de 
Faldes del Montseny i el nucli

Vetllarem per l’embelliment del paisatge urbà (neteja de carrers i jardins, 
rehabilitació de façanes, redacció de la carta de colors i de materials)

Estudiarem alternatives per eliminar el pas de vehicles pesants entre Can 
Derrocada i el camí de Can Tona.

Desenvoluparem el sector de La Rectoria-Eixample (nucli), fent ressaltar la 
vessant històrica de la zona i millorant-ne l'ús.

Promourem la creació d'una rotonda a la carretera BP-5107 a l'entrada de 
Les Faldes i Les Pungoles.

Promourem la creació d'una rotonda a la carretera BP-5107 a l'entrada del 
barri de Brugueres i el polígon industrial La Plana.

Donarem suport a l’ADF en el manteniment i la millora dels camins, en la 
dotació de material de prevenció d’incendis i en l’organització dels 
voluntaris.

Vetllarem per la protecció de la legalitat urbanística.

Col·laborarem amb la parròquia, perquè pugui disposar d’una seu a Sant 
Pere, des d’on pugui oferir els serveis i ajuts que dóna des del nostre 
municipi.

Vetllarem des del Govern Municipal per arribar als acords necessaris i 
possibles amb els afectats per el POUM per tancar els contenciosos i salvar 
la hisenda pública.
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Instal·lacions i Subministraments:

Promourem la millora de les infraestructures de clavegueram, aigua, telèfon 
i enllumenat a tots els barris.

Impulsarem l'arribada del gas natural a tots els barris. 

Promourem l'arribada de la fibra òptica a tot el municipi.

Farem una auditoria de la xarxa de subministrament municipal d’aigua 
potable per evitar pèrdues.

Acabarem la renovació de l’enllumenat públic a tots els nuclis urbans amb 
criteris d’eficiència i estalvi energètic, completant l’adaptació a la llei de 
contaminació lumínica. 

Col·laborarem i ajudarem als propietaris per la retirada d’arbrat de les 
parcel·les urbanes que representi un perill per a les persones i els béns, o 
malmetin els serveis municipals.

Seguretat:

Crearem una Junta de Seguretat Local, formada per l’Ajuntament, 
representants dels Mossos d’Esquadra, els Vigilants Locals i representants 
dels veïns, per definir les línies principals de la política de seguretat.

Negociarem l'increment de la presència dels Mossos d'Esquadra al nostre 
municipi.

Coordinarem millor els esforços amb els municipis del voltant.

Promourem la creació d'una aplicació per a mòbils que permeti comunicar 
instantàniament les incidències amb els Vigilants Locals.

Implantarem la figura de l’agent cívic, coordinat amb la vigilància municipal, 
per informar i divulgar a peu de carrer les ordenances de civisme.
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EDUCACIÓ, CULTURA

Cultura:

Potenciarem la regidoria de cultura amb el suport d'un Dinamitzador 
cultural, que serà el veritable motor de la regidoria.

Impulsarem la creació del Consell Municipal de Cultura amb representació 
de l’Ajuntament, les entitats i els agents culturals locals. El Consell ha 
d'abordar la política cultural des d'una visió global i coordinar els treballs de 
les quatre àrees principals d'activitat cultural: creació artística, cultura 
popular, patrimoni cultural i comissió de festes i esdeveniments.

Vetllarem per la protecció, conservació i difusió del nostre patrimoni 
natural, cultural, arquitectònic i històric.

Potenciarem els convenis amb les entitats per a finalitats concretes, que 
substitueixin progressivament la pràctica d’atorgar subvencions. 

Ampliarem l’arxiu històric municipal per adequar-lo a les necessitats d’espai 
i aprofitarem per condicionar l’edifici de l’Ajuntament als requeriments 
d’accessibilitat, instal·lacions i eficiència energètica.

Educació:

Treballarem i vetllarem perquè els nens i nenes tinguin un ensenyament de 
qualitat dins dels centres educatius de Sant Pere.

Reobrirem el diàleg a tres bandes entre els municipis implicats en l’IES i el 
Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de racionalitzar el transport 
escolar i passar a un model d’assignació del transport seguint paràmetres 
de la distància real al centre educatiu.

Sol·licitarem a la Generalitat l’adequació de les instal·lacions per satisfer les 
necessitats de l’IES Vilamajor, actualment deficients.

Iniciarem un estudi a fons, per a la pacificació del trànsit en el sector 
pròxim a l’escola Torre Roja, contemplant les diferents opcions com 
l’obertura d’un nou accés vial.
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Promourem una oferta extra escolar real i atractiva, en els àmbits cultural i 
acadèmic, amb l’objectiu de augmentar el nivell competencial dels nostres 
joves en llengües estrangeres, prioritzant l’anglès.

Treballarem per a la igualtat d’oportunitats dels més joves en concepte de 
beques de material, menjador i transport que, tot hi necessitar-ho, no 
s’hagin pogut acollir a les beques del Consell Comarcal i la Generalitat. 

Generarem una oferta d’activitats extraescolars de caràcter formatiu, 
cultural, lúdic i esportiu, puntuables, en horari no lectiu i en períodes 
vacacionals.

Farem que les escoles siguin un veritable punt de trobada familiar i ciutadà 
i siguin l’eix recuperador de les tradicions, festes i aplecs tradicionals de 
Sant Pere.

Desenvoluparem cursos formatius d’alfabetització, per a majors d’edat i per 
a nouvinguts, amb especial incidència en la immersió lingüística.

Turisme:

Elaborarem un projecte turístic responsable, innovador i actualitzat, a partir 
dels recursos naturals, culturals, patrimonials i econòmics existents. Sempre 
respectant la conservació del nostre entorn i la Carta Europea de Turisme 
Sostenible.

Farem una aposta decidida de l’activitat cultural lligada al patrimoni històric 
com a model turístic de la població. Impulsarem estudis específics per a
conèixer més profundament el patrimoni actualment desconegut.

Gestionarem amb la Diputació per potenciar el Parc Natural (patrimoni 
fonamental del nostre municipi) i afavorir una activitat econòmica 
sostenible lligada a la natura, proposant rutes de BTT, senderisme i zones 
de lleure. 

Impulsarem les noves tecnologies com a eines de promoció i difusió 
turística, per mitja d’una aplicació que reculli el patrimoni històric, les 
possibles rutes de senderisme i les activitats a l’aire lliure. 
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Promoció Econòmica:

Apostarem decididament per la millora de l’activitat econòmica cercant 
noves vies de desenvolupament i farem un Pla Director de Promoció 
Econòmica, sempre respectant els criteris de proximitat, racionalitat i 
respecte per el nostre entorn.

Buscarem la millor manera d’afavorir l’activitat empresarial, promocionant 
especialment els joves emprenedors. Agilitzarem els tràmits burocràtics i 
adequarem un espai municipal infrautilitzat que pugui acollir un viver 
d’empreses. L’actitud del grup d’Esquerra Republicana envers dels 
emprenedors sempre ha estat i serà pensar com ajudar a la creació 
d’activitat i no en dificultar-la més.

Publicarem a la web municipal la relació d’empreses i professionals del 
municipi, que ho sol·licitin, amb la descripció de la seva activitat i/o serveis 
que ofereixen, com a via per generar sinèrgies i projectes conjunts.

Farem unes jornades econòmiques per apropar professionals Vilamajorencs 
de diferents àmbits per tal de crear sinergies i reduir la taxa d’atur.

Millorarem l’eficiència del servei d’ocupació per posar en contacte oferta i 
demanda laboral d’una manera més àgil.

Consolidarem i promourem el Mercat Setmanal.

Joves i Festes:

Buscarem la complicitat dels Joves, perquè puguin desenvolupar les seves 
idees i inquietuds, mitjançant els centres educatius i espais públics 
adequats. Farem que els joves siguin el veritable motor organitzatiu de les 
seves activitats.

Farem del Vilamagore Medieval l’eix central per desenvolupar activitats 
culturals, fent partícip al conjunt dels ciutadans, les escoles, les entitats i 
associacions.
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Promourem la coordinació entre la Comissió de Festes, Associació de 
Joves i l’Ajuntament, per tal de tenir una Festa Major més participativa i 
millor.

Revitalitzarem les festes tradicionals i aplecs, prenent com a punt de 
trobada les escoles, per difondre de manera transversal a totes les famílies 
la informació històrica dels esdeveniments. 

Esports:

Fomentarem la pràctica de l’esport i els hàbits saludables, amb 
l’organització de torneigs municipals d’esports populars

Farem de Sant Pere la seu anual d’una activitat esportiva de ressò 
comarcal.

Potenciarem l’associacionisme cultural i esportiu.

SALUT

Informarem als ciutadans dels serveis domiciliaris oferts per el Servei Català 
de la Salut.

Promourem l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de 
la salut.

Dotarem d’aparells desfibril·ladors els locals municipals garantint que el 
servei sigui present en tots els barris.

Impulsarem el control dels animals domèstics i plagues modernes. 

Promourem la creació d’espais d’esbarjo per a animals domèstics.
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MEDI AMBIENT

Farem una prova pilot posant un contenidor de reciclatge orgànic vegetal, 
paral·lel a la recollida porta a porta d’aquest reciclatge amb les bosses que 
es venen a l’ajuntament. 

Ens comprometem a baixar la Taxa d’Escombraries si en els primers dos 
anys de la legislatura la Recollida Selectiva és més eficient per part dels 
ciutadans. 

Controlarem els abocaments massius en els nostres punts de recollida 
d’escombraries realitzats per els veïns d’altres municipis, evitant la saturació 
del servei de recollida de deixalles. 

Promourem l’ús de Biomasa provinent de la neteja de boscos i gestió 
forestal sostenible per al subministrament energètic de les instal·lacions 
municipals.

Protegirem les activitats agràries i ramaderes i les prioritzarem per damunt 
de la pressió urbanística i els nous usos urbans.
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Nascuda a El Masnou el 1973, casada i té tres 
fills, resident a Can Derrocada des de fa 14 
anys, sempre ha estat vinculada a Vilamajor 
perquè la seva família és d’aquí. Llicenciada 
en Turisme.  S’ha dedicat a la gestió i 
administració d’empreses. 

PRESENTACIÓ CANDIDATS

1.  Pamela Isus i Saurí

Fa 13 anys és membre de l’Ampa de l’Escola 
Torre Roja i actualment és la Presidenta. Li 

agraden els reptes de crear nous projectes i creu fermament en el treball en  
equip.
Es presenta a aquesta candidatura com a Independent.

“Estic engrescada per formar part d’aquesta Candidatura i orgullosa que hagin 
confiat en mi com a cap de llista. Entre tots volem crear un poble on tothom s’hi 
senti ben acollit, on tothom pugui realitzar el seu projecte de vida, on tothom hi 
tingui cabuda. 
Volem ser al capdavant a l’Ajuntament per construir un nou país, farem tot el
que calgui per tenir un poble millor que ens porti a tenir un país millor.”

2. Joan Garcia i Medrano

Nascut a Barcelona el 1968, casat i amb 
quatre fills. Resident a Can Derrocada. Té una 
empresa de construcció de motllos per a la 
injecció de plàstic.
Ha estat secretari de l’Associació de veïns de 
Sant Pere, és tresorer de l’associació Sant 
Pere Decideix, coordinador a les consultes per 
la independència, membre de l’ANC, ha 

participat en diferents comissions del Consell del Poble i sempre ha estat 
implicat en la vida cultural del poble.
Actualment és regidor de promoció econòmica, turisme i participació ciutadana.

“Orgullós de la feina feta, de recuperar la Fàbrica, de posar seny a la gestió 
municipal, de Dinamitzar la festa del Vilamagore, de potenciar el nostre 
patrimoni natural i històric. Vàrem dir que ho faríem i ho hem fet. Ho tornarem a 
fer i serà des dels ajuntaments que farem un nou país.”
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3. Joan Bruguera i Gras

Nascut a Cal Gall, de Sant Pere de Vilamajor el 
1954, casat, dos fills i resident a Can Ribes.
Va estudiar arquitectura a la ETSAB i desprès es va 
incorporar a l’empresa familiar agrària.

Afiliat a la Unió de Pagesos de Catalunya. 
Membre i Secretari de l’ADF-Agrupació de Defensa Forestal Sant Pere de 
Vilamajor-Cardedeu-Sant     Antoni de Vilamajor.
Militant d’ERC des de 1993.

Regidor entre 1995 al 2003
Alcalde entre 2003 i 2007
Actualment Regidor d’Obres i Serveis Municipals

“El treball a les masies i l’esforç de generacions de pagesos, ramaders i 
bosquerols han modelat el paisatge rural que tenim. Aquest patrimoni natural, 
històric i cultural, únic, és un llegat que volem respectar i preservar per al futur.”

4. Raquel Salcedo i Ramos

Nascuda a Sant Feliu de Codines el 1971. 
Resident al nucli de Sant Pere de Vilamajor 
des de l’any 2000. Especialista en Disseny 
Gràfic i Fotografia formada a l’Escola 
Massana. Experta en Prevenció de Riscos 
Laborals. 

Té una empresa de disseny i publicitat. Treballa com a monitora a l’escola Torre 
Roja. Col·labora activament a l’Associació Vilamagore Medieval.

“Dissenyar un bon futur, per un gran Poble, es comença en el present entenent 
les seves arrels i cercant el camí per ampliar-les i millorar-les.”
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5. Esteve Parés i Sánchez

Nascut a Granollers el 1970. Resident a Sant 
Pere de Vilamajor, al barri de Les Faldes del 
Montseny, des de l’any 1998. Està casat i té 
dues filles. És mestre industrial i enginyer de 
qualitat. Treballa en un laboratori com a tècnic 
analista d’assaig en una 
empresa multinacional. 

Militant d’ERC des de 2014. President de la secció local d’ERC de Sant Pere de 
Vilamajor. Membre actiu de l’ANC. És membre de la colla de Diables de 
Canovelles. Aficionat a l’esport en general. És una persona entesa en el món de 
l’economia i la indústria.

“Sóc molt feliç de presidir a un grup de bones persones totalment transparents i 
implicades en un projecte local i humà comú, amb l’objectiu final de vetllar pel 
poble de Sant Pere i per la felicitat i el benestar dels seus conciutadans. Per 
últim, no ens oblidem que amb el nostre esforç aconseguirem, tots plegats, 
crear la República Catalana. Visca Sant Pere de Vilamajor i visca Catalunya 
lliure!”

6. Pol Bayés i Brunell

Nascut a Sant Pere de Vilamajor el 1994. 
Estudiant de tercer  d’economia a la 
Universitat Autònoma de Barcelona.
És membre d’Òmnium Cultural.

“ Hem sento orgullós de poder aportar 
quelcom per el meu poble. Als 21 anys, em veig totalment capacitat per encarar 
aquest projecte. Per a mi, i la meva família, hi ha valors innegociables com són: 
la serietat, la feina ben feta i el compromís total amb el poble i el país. Prenc la 
determinació de fer un pas endavant, per que sento que porto un cognom que 
en el nostre municipi va lligat al compromís i la feina ben feta. Per això vull 
agafar el testimoni. Amb el suport de tots els companys de llista, tornarem a 
donar un impuls definitiu al poble i posar-lo en el lloc on es mereix.” 
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7. Montserrat Ventura i Lloreda

Nascuda a Granollers el 1991,amb parella, 
resident a Sant Pere de Vilamajor des de fa 10 
anys a Can Ram i és mestra d'Educació 
Primària. Ha estat cap de Colla dels Geganters 
de la Garriga durant 5 anys i actualment forma 
part dels Grallers dels Geganters de la Garriga.

Ara fa vuit anys que és militant de les JERC, ha estat portaveu de la secció local 
de Vilamajor, ha ocupat els càrrecs de secretaria de finances comarcal, 
secretaria d’organització comarcal i regional i portaveu comarcal del Vallès 
Oriental, actualment és la Portaveu Regional de les JERC Vallès.

"Volem que Sant Pere sigui un poble que construïm entre tots i els joves hi 
tinguem un paper clau per posar els pilars del futur. Cal que els joves ens 
impliquem amb el nostre poble i formem part de la construcció d'aquest."

8. Carles Blanch i Mur

Nascut a Barcelona el 1966. Resident a Sant 
Pere des de l’any 1993, està casat i té dues 
filles. Treballa com a epidemiòleg a una 
empresa multinacional i és professor associat a 
la Universitat de Barcelona i a la Universitat 
Internacional de Catalunya. 

Creu fermament en els valors que defensa aquesta candidatura. Té aficions 
culturals i esportives. 
President de l’Associació musical “la Clau de mi bemoll”. 
Els darrers 4 anys ha estat Secretari de l’agrupació territorial de l’ANC. 
Es presenta en aquesta candidatura com a independent. 

“Estic molt orgullós de formar part d’un equip de persones compromeses amb el 
seu poble, que volen dedicar la seva vida laboral i personal a treballar per al bé 
comú. La situació actual de la nostra comunitat requereix que tots estiguem 
disposats a donar una part del nostre temps a construir un país millor.”
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9. Maite Poy i Pallarès

Nascuda a Barcelona l’any 1959, té dos fills, 
resident al Barri de Can Vila.
Empresària i administradora de l’empresa 
LAUS de Sant Pere de Vilamajor.
Independent i simpatitzant d’ERC. 

“Sempre he estat implicada en la Independència del nostre país. Ho tenim a les 
nostres mans i vull treballar el meu poble hi sigui present. 
També vull ajudar a tenir un poble millor, més participatiu, més social, poder 
plantejar un futur als nostres fills més prometedor.”

10. Joaquim Balanyà i Marti 

Nascut a Castellvell del Camp el 1960, casat 
amb 2 filles i 2 néts, resident a Faldes del 
Montseny des de l’any 2000. És autònom 
exercint d’Agent d’Assegurances.

Militant d’ERC des de l'any 2006 i Secretari 
de Finances d’ERC de Sant Pere de 
Vilamajor. 

“Us desitjo un futur amb salut i república catalana”
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11. Cristina Romero i Bruguera

Nascuda a Sant Pere de Vilamajor l'any 
1974, casada i té un fill, resident al barri 
de Can Derrocada. 
Empresària, Gerent de l’empresa Vending 
el Cafetó, S.L., en la que coordina la 
logística, serveis, tresoreria i recursos 
humans.

Militant d’esquerra des del 1994 ,Secretaria d’Organització de la secció local 
d’ERC Sant Pere de Vilamajor.
Regidora a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor en la legislatura 2007-
2011. 

“Tinc la il·lusió i el deure de treballar per al meu poble, mirant cap al futur, 
sense renunciar a les nostres arrels.”

1r. Suplent. Carla Blasco i Elvira

Nascuda a Barcelona l’any 1996. Resident a 
Can Vila des de l’any 2001. És estudiant, ha 
cursat els seus estudis de Primària a l’Escola 
Torre Roja i de Secundaria a l’INS Vilamajor.
És gegantera i balla gitanes a la Colla 
Giola de Llinars. 

Actualment és militant de les JERC a la secció local de Vilamajor, on té el 
càrrec d’organització i comunicació.

“Tinc tot el meu futur per endavant i vull lluitar per construir un Sant Pere 
millor.”
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2n. Suplent. Josep Maria Serra i Puig

Nascut a Sant Pere de Vilamajor el 1980, 
resident a Can Vilorda. Va participar a
l’associació de joves de Sant Esteve de 
Palautordera durant 12 anys, des dels 4 anys 
balla amb el grup de Gitanes de Sant Esteve. 
Membre de la Junta de la Societat de 
Caçadors

També ha col·laborat en diferents entitats culturals de la Vall del Montseny i
algunes ONG. Empresari de la construcció. Durant 10 anys ha estat 
simpatitzant d’ERC, militant des del 2013.

“Estic content de poder aportar el meu granet de sorra, en aquest projecte i 
en el magnífic grup de persones que l’integren, per millorar el nostre poble i el 
futur dels nostres fills”

3r. Suplent.  Laia Salamó i Vázquez

Nascuda a Barcelona el 1961, casada, dos 
fills i resident al nucli de Sant Pere de 
Vilamajor des de fa 21 anys.
Va ser membre de l’Ampa de l’Escola Torre 
Roja i de l’IES Vilamajor. També va ser 
coordinadora de monitores de menjador de 
l’IES Vilamajor.

Es presenta en aquesta candidatura com a Independent.

“Defenso la igualtat social per tothom per poder accedir als serveis bàsics: 
educació, sanitat, cultura, comunicació ...”

Web: https://locals.esquerra.cat/santperedevilamajor
Facebook: https://www.facebook.com/esquerra.santperedevilamajor
Twitter: www.twitter.com/ErcStPere






