
YOLANDA PAJARES  

No ho sóc de naixement, però sóc “sant vicentina” de cor.  

El meu nom és Yolanda Pajares Furnó, tinc 45 anys, casada i mare de tres 

nenes. 

En aquest racó tan bonic del Maresme, va començar la meva història amb els 

meus avantpassats, ja que la meva besàvia ( filla dels Comtes de Bofarull de 

Reus), ja venia a passar les vacances per aquest paratge, entre Sant Vicenç i 

Llavaneres, i així va continuar la tradició d’avis, pares i ara jo. 

Entre Sant Vicenç i Caldes d’Estrac varen transcórrer els millors anys de la 

meva vida, la infantesa, l’adolescència i ara actualment com a mare, i si Déu 

vol també com àvia. 

Ja fa uns 10 anys vaig tenir la necessitat d’implicar-me més en el teixit 

associatiu del poble, i sense adonar-me’n vaig crear una associació de dones 

pel municipi, amb ajuda i col·laboració de la junta i de l’Ajuntament, amb el nom 

de DONACTIVA. 

Varem iniciar aquest projecte degut al creixement de la població i com a 

DONES varem creure que era important per totes les dones,  i així varem 

començar a fer activitats, aprofitant la creació del Centre Cívic, espai municipal 

cedit sempre per l’ajuntament. 

DONACTIVA, durant els primers vuit anys va ser una de les entitats més 

reconegudes del poble, amb més de 300 sòcies, fent activitats culturals, de 

dansa, relaxació, xerrades, exposicions, festes per a nens i adults, trobades, 

menjars populars, i moltes coses més. 

I així l’ajuntament ens ho va reconèixer a la mostra  d’entitats donant-nos una 

placa commemorativa, reconeixent l’esforç  i la valentia per tirar en davant el 

projecte. 

Una part més de la meva història al poble, va ser l’orgull de servir al municipi 

des de la vessant política, tot i que vaig estar treballant des de l’oposició, per a 

mi ha estat un creixement personal molt important. Vaig aprendre moltes coses 

però el més interessant va ser escoltar a la gent que realment té necessitats i 

intentar ajudar-les . 

Però per un motiu força important (ser mare de la meva tercera nena), vaig 

deixar la política, però ara ja han passat vuit anys, però mai se sap potser algun 



dia torni a ficar-me, tal i com sóc que sempre intento donar més que rebre, 

podria ser que algun dia faci el pas. 

També he col·laborat amb altres entitats sempre des de l’ombra, aportant idees 

i projectes, i actualment com no tinc prou, també estic al Club de patinatge de 

Sant Vicenç, col·laborant. 

I això és una petita memòria d’una dona de Sant Vicenç , que ha fet i farà 

coses pel seu poble. MOLTES GRÀCIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


