
ASSEMBLEA GENERAL 

ASSOCIACIÓ VILAMAGORE MEDIEVAL 

 
 

Dia: 20 de gener de 2023 a les 20:00 hores. 

Lloc: La Fabrica – Sant Pere de Vilamajor. 

Membres de la Junta presents:  

Sra. Martha Garcia i Vives (Presidenta de la Junta), Sra. Laura del Rio i Martínez (Secretaria de 

la Junta), Sra. Roser Rodríguez i Ruiz (Vocal de la Junta) i Sra. Axelle A. Scaillet i Houberechts 

(Vocal de la Junta). 

La Sra. Pilar Donat i Safont (Tresorera de la Junta) no pot assistir. 

 

Persones presents de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor: 

Sra. Lola López i Ávalos (Regidora).  

 

Associats presents: 

Assisteixen a l’Assemblea uns 22 Voluntaris i Voluntàries. 

 

 

 

Es dona inici a la reunió aprovant tots els assistents l’Acta de l’última Assemblea celebrada el 

19 de juny de 2022, que es va fer arribar en el seu moment a tots els socis i sòcies de 

l’Associació Vilamagore Medieval. 

A continuació pren la paraula la Presidenta de la Junta (Sra. Martha García i Vives) per seguir 

amb l’Ordre del Dia establert per l’Assemblea actual: 

 

1.-EDICIÓ 2022 

a) Valoracions rebudes 

b) Estat de Comptes 

 

Un cop finalitzada la darrera edició del Vilamagore Medieval, la Junta va decidir enviar a tots 

els associats un Formulari/Enquesta de Valoració per conèixer la seva opinió i millorar la Festa 

envers properes edicions. 

Dels gairebé 400 Voluntaris i Voluntàries, només s’han rebut 69 respostes. D’aquestes: 

- 57 han valorat el o els Taller(s) on han participat. Un 75,4% ha puntuat amb un 5 (del 1 

al 5), mentre que un 3,5% s’ha queixat de que el Taller de Danses no era prou didàctic. 

- 65 respostes han fet referència al Menjador de Voluntaris. Un 83,1% l’ha utilitzat 

mentre que un 16,9% no l’ha fet servir. Només 54 persones han fet una valoració al 

respecte i ha estat força positiva. Tan sols un 1,9% ha comentat que el menjar ofert 

era d’escola i un altre 1,9% que no era prou variat. 

- 65 respostes també han fet referència a la Taverna. Un 96,9% l’han fet servir. 



La valoració ha estat força positiva. De les 63 rebudes, un 49,2% han puntuat amb un 5 

(del 1 al 5). Només un 1,6% ha comentat que la cervesa era molt cara i un 6,3% han 

trobat a faltar el tomàquet en el pa i que les botifarres veganes eren millorables. 

- 68 persones han fet una valoració global de la Festa i el resultat ha estat molt 

satisfactori. Un 60,3% han valorat amb un 5 (del 1 al 5) la Festa. Un 5,9% creu que han 

hagut massa Espectacles, poques Parades i en general ha estat massa Comercial. Un 

altre 5,9% opina que havien poques Parades de Menjar, la Crema del Castell s’havia 

avançat i que ha hagut poca implicació del Voluntariat. 

La Junta opina que ha estat una edició exitosa, sobretot a l’àrea de Taverna i que tot es pot 

millorar, sent aquest l’objectiu per la propera edició. El document amb les Valoracions rebudes 

es publicarà al Web perquè tothom tingui accés. 

 

Respecte al tema de l’Estat de Comptes, la Presidenta excusa la no assistència de la Tresorera 

de la Junta (Sra. Pilar Donat i Safont) per motius personals i s’informa que l’Estat de Comptes 

es comunicarà a tots els Associats tant bon punt es tinguin preparats.  

Tot i així es posa en coneixement dels assistents que els beneficis finals obtinguts en la darrera 

edició del Vilamagore han estat gairebé els mateixos que en altres edicions, però amb la 

diferència important que el seu èxit ha permès assumir despeses importants que en altres 

edicions no eren possibles i gràcies a les quals s’ha aconseguit millorar la Festa. 

 

 

2.-ORGANITZACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ VILAMAGORE MEDIEVAL 

a) Junta, Coordinadors i Àrees 

b) Voluntariat i Contractació 

 

La Presidenta de la Junta recorda una vegada més com està organitzada l’Associació. 

Per dur a terme tota la infraestructura de la Festa és necessària l’existència d’una Junta que 

organitzi i coordini. Tanmateix, la figura dels Coordinadors és clau per poder gestionar els 

Voluntaris i Voluntàries de cada Àrea/Taller, sempre en contacte amb la Junta. 

Tampoc s’ha d’oblidar la important col·laboració de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

que és part imprescindible per la preparació del Vilamagore Medieval. L’Associació, com a tal, 

no té la suficient solvència per fer front a totes les despeses que genera el desenvolupament 

d’aquesta Festa. 

Es fa una crida als assistents a l’Assemblea per formar part de la Junta. Es recorda que la 

propera edició del Vilamagore és molt important degut a ser el 30è. Aniversari del Vilamagore 

Medieval i per tant la Festa hauria de ser molt més lluïda. Això implicarà molta més feina a tots 

els nivells i la Junta actual consta de pocs membres per poder fer front amb comoditat a 

aquest gran esdeveniment. Es necessiten més Voluntaris per reforçar la Junta actual. Cap dels 

assistents accepta ser membre de la Junta. 

 

 

3.-EDICIÓ 2023:  30ena. EDICIÓ 

Pren la paraula la Regidora de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor (Sra. Lola López i Ávalos) 

per fer una breu explicació de les novetats que es desitja es puguin dur a terme per la propera 

edició. 



- En primer lloc, ja estarà obert i accessible el Pont que està en obres i que permetrà 

més mobilitat i ampliar les Parades. 

- L’any passat, finalment no va ser possible dur a terme l’animació a l’antiga Porta 

d’entrada al poble. Enguany s’intentarà recuperar aquest tema per poder-ho 

desenvolupar. 

- A partir de les Valoracions rebudes de l’anterior edició, hi ha l’interès de millorar les 

diferents àrees. 

- Davant l’èxit obtingut a la Taverna l’any passat, es vol seguir reforçant-la dissabte a la 

nit amb l’objectiu de que segueixi funcionant molt bé. 

- Fent referència a l’Animació de Carrer, es treballarà perquè hagi més figures que 

surtin. 

- Hi ha el desig d’impulsar un projecte per implicar en el Vilamagore alumnes de l’Escola 

Torre Roja i de l’Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor. 

- Enguany no hi haurà Director Artístic però la figura del Coordinador recaurà en el 

Regidor o Regidora de Cultura que surti escollit o escollida en les Eleccions Municipals 

del mes de maig.  

 

 

4.-PRECS i PREGUNTES 

- Es comenta entre els assistents que han hagut Voluntaris (sobretot infants) que han volgut 

participar a la darrera edició del Vilamagore però no han pogut perquè es van limitar les places 

dels Tallers. Es respon que es tracta d’una mesura per facilitar les classes, l’espai, el material i 

el vestuari. De totes maneres, és un tema a millorar. 

- Una Voluntària proposa fer torns en el Taller de Danses donat que hi ha molta gent que es vol 

apuntar en aquest Taller. S’explica novament el tema del vestuari i que pot provocar 

problemes en el moment d’establir els horaris d’actuació. 

- El Voluntari MagNel fa vàries queixes personals informant que se l’està encasellant a fer les 

seves actuacions en un espai físic concret en lloc de fer una actuació de carrer, com sempre 

feia. També informa que no troba bé haver tingut que anar muntant i desmuntant 

personalment el seu attrezzo, situació que li va afectar a la seva esquena. Afegeix a més que 

s’hauria de donar més protagonisme als Artistes Voluntaris de dins, abans de contractar gent 

forana. La Junta procurarà estudiar les seves demandes. 

-  Sobre el tema del Menjador de Voluntaris i concretament fent referència a la manca 

d’implicació per part del Voluntariat en col·laborar en aquesta àrea, alguns dels assistents 

proposen eliminar el Menjador de Voluntaris i oferir entrepans des de la Taverna. Aquest 

replantejament queda en estudi per la Junta. 

 

 

Sense cap més tema a tractar, es dona per finalitzada l’Assemblea General de l’Associació 

Vilamagore Medieval. 

 

Sant Pere de Vilamajor, 20 de gener de 2023 

 

Presidenta       Secretaria 

MARTA GARCIA i VIVES      LAURA DEL RIO i MARTÍNEZ 


