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La crisi sanitària i econòmica 

El 15 de juny de 2019 s'iniciava el present mandat, a través d'un pacte entre MxV-ERC i 

IVall. En pocs mesos, el març de 2020 ens esclatava una crisi sanitària, la Covid-19, Vam 

haver de gestionar una crisi que ens arribava sense precedents ni manual d'instruccions. 

Al principi vam haver d'improvisar segons les indicacions que anàvem rebent i vam 

coordinar una xarxa de persones que de forma voluntària es van posar a fer mascaretes, 

bates i gorres pels hospitals i a repartir-les pels domicilis de Vallromanes. 

Aquesta crisi sanitària també ens ha portat una crisi econòmica a la que hem respost 

amb ajuts econòmics a les persones que ho necessitaven i amb ajuts als establiments 

afectats pel tancament. 

La crisi sanitària no són només els mesos de confinament, també és la nostra resposta, 

la flexibilitat i la capacitat d'adaptació per solucionar els reptes que anaven sorgint. 

 

Malgrat la crisi hem aconseguit convertir Els Tres Pins en institut escola, hem estrenat 

la nova oficina de correus, hem obert el Centre de Dia, hem acabat les obres 

d’urbanització de Can Corbera, hem fet uns casals esportius i culturals i hem obert la 

piscina quan el més senzill era tancar-la. L'agenda cultural s'ha mantingut prou bé. Hem 

continuat fent-ho tot, amb teletreball, protegint els treballadors, protegint els ciutadans 

(netejant carrers i desinfectant i amb el personal de guàrdia municipal, brigada i neteja 

al peu del canó). Hem estat ràpids a tancar l'escola bressol quan va sortir un positiu, i 

valents en obrir al juny l'escola bressol i ens va servir per posar en marxa tots els 

protocols que han fet que no haguem tingut cap més cas des de l'inici de curs. Hem 

tancat parcs i equipaments de manera ràpida i preventiva quan els casos pujaven i els 

hem obert quan tocava. 

 

La crisi política 

La pandèmia ens va ensenyar el millor i el pitjor de les persones, mentre cinc membres 

del govern vam combatre aquesta pandèmia, el primer tinent d'alcalde no va respondre 

a les responsabilitats que la crisi sanitària ens exigia. Aquesta actitud i la seva negativa 

a ampliar el govern, van propiciar una reformulació del govern, que es va concretar amb 

la sortida d'un regidor d'Ivall, la decisió valenta del regidor Carles Ortiz i la 

responsabilitat del regidor Jordi Madaula de Junts per Vallromanes d'entrar a govern. 

Aquests mesos han estat més complicats que mai per la crispació i l'acció destructiva de 

l'oposició, sobretot de GDV i d'IVall, arribant a uns nivells de faltes de respecte, 

acusacions infundades, falsedats i assetjament com mai havíem vist a Vallromanes. 

 



 

Revisió del Programa de Govern 

Fa dos anys vam signar un pacte de govern amb un programa format per 71 actuacions. 

Ara, quan ens queden dos anys de mandat, i amb la incorporació de JxV al Govern, és un 

bon moment de revisar les actuacions fetes i les que queden per fer. 

De les 71 actuacions previstes, ja n'hem complert 24, i 17 actuacions més estan en fase 

de complir-se en els propers mesos, 41 en total, que representen el 60% de les 

actuacions previstes al Programa de Govern.  

 

Un futur esperançador 

Després d'aquests dos primers anys durs, per la pandèmia i per la crispació política, ara 

s'albiren dos anys molt esperançadors. 

Els propers anys seran els de la culminació de molts projectes que la crisi sanitària ens 

ha endarrerit, i també de plasmació de totes les inversions aconseguides durant aquests 

primers mesos de govern: Farem la substitució de les canonades antigues de la xarxa 

d'aigua per acabar amb els talls de subministrament, renovarem tots els parcs infantils, 

instal·larem carregadors per a vehicles elèctrics, farem les franges perimetrals contra 

incendis, ara que ja tenim el mapa de franges fet, farem la nova vorera a Torre 

Tavernera, la reforma de la zona esportiva, la zona d'esbarjo per a gossos, farem el 

projecte de carril bici i de vianants cap a Vilanova, i moltes més millores a la via pública 

i als equipaments. 

Continuem treballant per a millorar Vallromanes. 
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