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OCELLS DE VALLROMANES

Pica soques blau
(Sitta europea)

Ocell que s’alimenta d’insectes, larves i aranyes i glans. Grimpa pels troncs 
dels arbres tan ràpid com pot, i quan se sent descobert, canvia de costat 
de tronc ràpidament. Habita a les obagues i a la part alta de la riera de 
Vallromanes.
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Assistència a Plens extraordinaris
El Ple de l’Ajuntament de 19 de gener de 2017 va aprovar 
amb els vots a favor de MxV-ERC i PDECat i en contra 
d’iVall i GdV una modificació sobre la quantitat a perce-
bre en concepte d’assistència a òrgans col·legiats, per la 

Construcció de passos naturals a la BP-5002
entre Alella i Vilanova del Vallès

El Ple de 19 de gener de 2017 va aprovar per unanimitat 
una moció transaccional presentada pel grup munici-
pal Gent de Vallromanes per a l’estudi i construcció de 
passos naturals a la BP-5002, entre Alella i Vilanova del 
Vallès. Els acords aprovats són:

“1. Demanar un estudi a la Generalitat de Catalunya per 
tal de millorar la seguretat viària a la carretera BP-5002 

Altres punts

Proposta d’acord d’aprovació provisional de la 
Modificació Puntual núm. 9 del POUM del Pla de 
Millora Urbana núm. 1 Ajuntament, del Pla de 
Millora Urbana núm. 3 Cal Pirrot i del Pla Parcial 
Urbanístic núm. 4 El Llac i Carrer Vista Alegre.

Votació: A favor: MxV-ERC, PDECat . En contra: 
GdV. Abstenció: IVALL

Moció presentada pel Grup Gent de Vallroma-
nes per a augmentar la seguretat al municipi de  
Vallromanes, a la sessió plenària de 19 de gener 
de 2017. 

Votació:A favor: IVALL, GdV . En contra: MxV-ERC, 
PDECat. La moció queda rebutjada.

Moció presentada per IVALL, en relació a la 
col·locació de càmeres al municipi, a la sessió 
plenària de 19 de gener de 2017. 

Votació: A favor: IVALL, GdV . En contra: MxV-ERC, 
PDECat. La moció queda rebutjada.

qual cosa els regidors no percebran quantitat alguna per 
l’assistència a plens extraordinaris i continuaran perce-
bent 71,25€ per edil i sessió plenària ordinària. 

i les opcions per reduir la presència d’animals als seus 
marges i en el seu pas.

2. Comunicar aquest acord a totes les entitats ecologis-
tes i animalistes del municipi, als possibles propietaris 
afectats, a la Diputació de Barcelona, al departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, al Departament de 
Territori i Sostenibilitat i al Consell Comarcal.”

Sessió plenària extraordinària sol·licitada pels 
regidors dels grups municipals Independents de 
Vallromanes i Gent de Vallromanes, celebrada el 
19 de gener de 2017. Únic punt: Sol·licitud d’un 
estudi i protecció dels veïns contra la contamina-
ció acústica produïda a la Pista coberta. 

Votació: A favor: IVALL, GdV . En contra: MxV-ERC, 
PDECat. El punt queda rebutjat.

Sessió plenària extraordinària sol·licitada pels 
regidors dels grups municipals Independents  
de Vallromanes i Gent de Vallromanes, cele-
brada el 7 de desembre de 2016. Únic punt:  
Sortida de l’Ajuntament de Vallromanes del Con-
sorci Teledigital Mollet, Vallès Visió, i destinar 
els prop de 20.000 euros que s’aporten a aques-
ta televisió cada any a polítiques de millora de  
Vallromanes. 

Votació: En contra: MxV-ERC, PDECAT. A favor: IVALL, 
GdV. El punt queda rebutjat.

Més informació de les sessions plenàries municipals a www.vallromanes.cat i al Canal YouTube de l’Ajuntament.
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PRESSUPOSTOS

Pressupost Municipal per al 2017

El Ple de l’Ajuntament va aprovar al desembre el pressupost per al 2017, que es caracteritza per la seva con-
tinuïtat per a consolidar les actuacions de l’exercici 2016 i per destinar més recursos a foment de l’ocupació, 
la seguretat i la mobilitat.

El Ple va aprovar el 13 de desembre en sessió extraor-
dinària el pressupost municipal per al 2017 amb els vots 
favorables de l’equip de Govern (MxV-ERC i PDECAT) i amb 
els vots en contra d’iVall i GdV. La proposta econòmica 
manté anivellades les partides d’ingressos i de despeses: 
3.342.704,25€, la qual cosa suposa una reducció de des-
peses 242.001,72€ respecte al 2016. 

Ocupació
El pressupost planteja un augment dels recursos del 70,77% 
en Promoció Econòmica respecte al 2016 per fomentar 
l’ocupació. El document econòmic de 2017 preveu més de 
18.559,94€ al servei, cursos i programes d’ocupació.

Seguretat
La regidoria de Governació incrementa la despesa un 
17,33% respecte a l’any anterior. L’augment respon a més 
recursos destinats a material de seguretat i a la intensifi-
cació del servei de vigilància municipal. 

Mobilitat
Una altra regidoria que augmenta els recursos és la de 
Mobilitat (7,68%) per l’ampliació del nombre de freqüèn-
cies del servei d’autobús en direcció a Granollers.

Altres regidories que incrementen les despeses són: 
Esports (23,44%), per a activitats esportives; Joventut 
(14,29%), per la posada en marxa de l’espai jove Àrea51; 
Medi Ambient (7,70%), pel Pla de manteniment de camins, 
campanyes de recollida selectiva i mesures de sostenibili-
tat ambiental; i Serveis Socials (6,24%), pel Pla d’Igualtat 
ciutadana. La despesa de personal augmenta per la in-
corporació d’una persona per a la dinamització juvenil i 
d’altres cinc per al servei de neteja de les instal·lacions 
municipals arran de la gestió directa del servei (fins a 
2016 havia estat externalitzat).
 

Inversions
El pressupost de 2017, però, no conté inversions, ja 
que s’estan consolidant diverses actuacions iniciades el 
2015 i 2016.

DRETS SOCIALS 
(Ensenyament, Salut, Serveis socials i Gent gran i 

Mobilitat)

DESENVOLUPAMENT SOCIAL, 
CULTURAL I ECONÒMIC

(Comunicació, Cultura, Esports, Festes, Joventut, 
Noves Tecnologies, Turisme i Promoció econòmica)

TERRITORI
(Urbanisme, Obres i Serveis, Medi Ambient

i Governació)

2017
511.040 € 2016

501.840 €

2017
430.574,45 €

2017
687.823,74 €

2016
390.012,43 €

2016
615.223,72 €
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CALENDARI FISCAL

CONCEPTE DATES DE PAGAMENT 2017

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ - DOMICILIATS 02/05
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -1A FRACCIÓ 02/05 - 04/07
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIATS 03/07
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 3A FRACCIÓ - DOMICILIATS 02/10
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -2A FRACCIÓ 03/10 - 05/12
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 4A FRACCIÓ - DOMICILIATS 01/12
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 01/09 - 02/11
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 01/03 - 03/05
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 15/09 - 15/11
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 1A FRACCIÓ - DOMICILIATS 02/05
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 1A FRACCIÓ 02/05 - 04/07
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIATS 01/06
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 3A FRACCIÓ - DOMICILIATS 01/08
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 2A FRACCIÓ 03/10 - 05/12
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 4A FRACCIÓ - DOMICILIATS 02/11
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 1A FRACCIÓ - DOMICILIATS 02/05
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 1A FRACCIÓ 02/05 - 04/07
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIATS 01/06
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 3A FRACCIÓ - DOMICILIATS 01/08
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 2A FRACCIÓ 03/10 - 05/12
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 4A FRACCIÓ - DOMICILIATS 02/11
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS 03/04 - 06/06
ESCOLA BRESSOL - GENER 27/01 - 30/03
ESCOLA BRESSOL - FEBRER 21/02 - 24/04
ESCOLA BRESSOL - MARÇ 21/03 - 22/05
ESCOLA BRESSOL - ABRIL 21/04 - 22/06
ESCOLA BRESSOL - MAIG 22/05 - 24/07
ESCOLA BRESSOL - JUNY 21/06 - 22/08
ESCOLA BRESSOL - JULIOL 21/07 - 22/09
ESCOLA BRESSOL - AGOST 22/08 - 23/10
ESCOLA BRESSOL - SETEMBRE 21/09 - 22/11
ESCOLA BRESSOL - OCTUBRE 23/10 - 27/12
ESCOLA BRESSOL - NOVEMBRE 21/11 - 22/01
ESCOLA BRESSOL - DESEMBRE 21/12 - 22/02

Anunci de l’Ajuntament de Vallromanes

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vallromanes ha acordat en sessió de data 18 d’octubre de 
2016 aprovar inicialment el projecte de restauració ambiental i paisatgística del tram superior de la Riera 
de Vallromanes i Torrent de ca l’Agutzil.

Calendari fiscal 2017
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10 anys del Casal de Cultura

10 anys del Casal de Cultura, 10 anys del cor 
del poble. El 4 de febrer el Casal va celebrar el 
desè aniversari envoltat de centenars de vallro-
manins i vallromanines, que des del matí fins al 
vespre van participar en alguna de les activitats 
de la commemoració.

Al matí, la Plaça Can Poal es va convertir en escena-
ri de la mostra d’entitats del Casal, on una desena 
d’associacions van explicar des del seu estand l’activitat 
que desenvolupen a l’equipament cultural al llarg de 
l’any, des d’Amics de la Fotografia de Vallromanes, 
fundada el 1986, fins a les més noves, com En Clau de 
Gòspel Vallromanes o Valltocats Vallromanes (fundades 
el 2015), passant per l’Associació de Dones La Brúixola, 
l’Associació de la Gent Gran de Vallromanes, la Coral 
de Vallromanes, Vallromanes Escacs Club i la Colla Ge-
gantera de Vallromanes. “L’estem omplint [el Casal] de 
vida, d’activitat, d’aprenentatge”, assenyalava l’alcalde, 
David Ricart. Els visitants de la mostra també van poder 
participar en el taller de gòspel a càrrec de Moisès Sala, 
músic i compositor del grup Gòspel Viu, formació refe-
rent en l’àmbit nacional i europeu i que va participar en 
la inauguració de l’equipament fa 10 anys. 

Referència cultural

“És un casal de referència cultural de la comarca i 
això és gràcies a vosaltres, per la vostra implicació”, 
assenyalava la regidora de Cultura, Mariluz Muñoz, qui 
va agrair el treball de totes les persones que han fet i 
fan possible el funcionament de l’equipament cultural. 
A l’acte de celebració també va assistir l’actor Abel Folk, 
també present en la inauguració el 2007, qui va subrat-
llar que “la millor manera de tenir una bona cultura és 
tenir una cultura de proximitat (...), que permeti par-
ticipar-hi la gent i és el que el Casal fa a Vallromanes.” 

La companyia de teatre catalana Artristras, especialitzada 
en les arts de carrer, va protagonitzar l’acte central de la 
celebració amb un espectacle al voltant del Casal. Pos-
teriorment, Gòspel Viu va portar a la Plaça del Casal una 
actuació de ritme trepidant. La celebració va finalitzar amb 
un aperitiu popular a la terrassa del Bar del Casal.

Arbre de les 
felicitacions

Un arbre escultòric de 
quatre metres d’alçada 
a la Plaça del Casal va 
presidir la commemora-
ció durant una setmana, 
on vallromanins i vall-
romanines i alumnes de 
l’escola Els Tres Pins van 
penjar la seva felicitació 
escrita o dibuixada. 
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NOTÍCIES

Vallromanes i Vilanova posen en marxa
un servei conjunt de banc d’aliments 

Els ajuntaments de Vallromanes i Vilanova del Vallès van 
signar al desembre un conveni per prestar conjuntament 
un servei de distribució d’aliments entre les famílies 
necessitades dels dos municipis. L’Ajuntament de Vallro-
manes ha cedit gratuïtament al banc dels aliments, que 
es troba ubicat a l’espai reformat de l’antiga capella de la 
Mare de Déu de Montserrat de Vilanova del Vallès, una 
nevera i un congelador.

Els aliments del rebost solidari es distribueixen entre 
les famílies necessitades de Vallromanes i Vilanova del 
Vallès després de la valoració del personal tècnic de Ser-
veis Socials, que comparteixen els dos municipis. A més 
de les aportacions particulars, els dos ajuntaments dels 
dos municipis compren aliments frescos que, segons el 
criteri de Serveis Socials, es consideren necessaris.

Vallromanes i Vilanova signen un conveni per 
crear una àrea conjunta per al servei de taxi 

Vallromanes retira arbres afectats
per l’escarabat ‘Tomicus’

Les actuacions es fan en una superfície total d’11,23 
hectàrees i consisteixen a treure l’arbre sencer i el seu 
trasllat per a fer-ne biomassa. Dels treballs s’encarrega 
l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada 
Litoral Central. Des de l’Ajuntament i l’Associació de 
Propietaris Forestals de Vallromanes s’han realitzat les 
actuacions de detecció de les zones afectades i s’ha 
transmès la documentació a l’Associació de Propietaris 

El nou espai compta amb la dedicació de temps de diver-
sos voluntaris. Les persones interessades a col·laborar 
amb temps o aliments al rebost solidari s’han d’adreçar 
a l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Vallromanes i el de Vilanova el Vallès 
han signat un conveni que regula la prestació conjunta 
de servei de taxi, la qual cosa permet que els titulars 
de llicències de taxi dels dos municipis puguin operar 
indistintament en aquests dos termes municipals. Amb 
aquest conveni s’aplica una tarifa urbana unificada. Pel 
que fa als recorreguts intermunicipals el preu aplicable és 
el que determina amb caràcter general el Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Cada localitat manté la seva competència d’atorgament 
de les llicències per a prestar els serveis urbans de taxi 
corresponents al seu municipi. A Vallromanes hi ha dues 
llicències de taxi i a Vilanova, dues més.

de la Serralada Litoral Central per executar els treballs. 
Aquestes feines formen part d’una actuació a 24,5 hec-
tàrees distribuïdes entre el Vallès Oriental i el Maresme. Els 
treballs estan finançats per la Generalitat i per l’Associació 
de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral mitjançant 
el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona. 
Vallromanes és l’únic municipi del Vallès Oriental que s’ha 
incorporat en aquest pla.
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400 persones, als Tres Tombs

400 persones van celebrar el 29 de gener els tradicio-
nals Tres Tombs, organitzats per l’Ajuntament i la Co-
missió dels Tres Tombs. 

La festa va començar al camp de futbol amb una pas-
sejada de ponis, en què una cinquantena de nens i ne-
nes van poder provar l’experiència de muntar a cavall. 

Seguidament, va tenir lloc un doble 
espectacle eqüestre, amb Antoni Flu-
vià i Lluís Allende.

Aquest any, els Tres Tombs han tingut 
com a banderer a Èrik Romo i hi han 
participat 64 cavalls i ponis d’hípiques 
i de particulars de Vallromanes, Vila-
nova del Vallès, la Roca, l’Ametlla del 
Vallès, Parets del Vallès, Tordera, Mon-
tornès, Argentona i Vilassar de Dalt.

La festa, amenitzada amb la música 
de l’escola musical de Capellades, 
va coincidir amb el Mercat del Vi i el 
Formatge a la plaça de l’Església.
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Festa Major de Sant Vicenç 

La festa major de Sant Vicenç va tornar a oferir un programa molt variat, amb propostes per a totes les 
edats i gustos. El mal temps va obligar a canviar d’emplaçament alguns actes i a suspendre d’altres, com la 
cercavila gegantera. Una de les novetats d’aquest any ha estat el taller i la competició d’avions de paper.

En Clau deGospel i 
Gospel-Rock Granollers

Inflables i tallers infantils

Orquestra Martinganla

Melé de petanca

Taller d’avions de paper

Coral de Vallromanes i Palau Grup Vocal

Toni Albà amb l’espectacle Bufonant

Plantada de gegants

Aperitiu popular

Jornada LudicoArc
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‘Rhümia’

L’espectacle de pallassos guanyador del Gran Premi 
BBVA Zirkòlika de Circ 2016, Rhümia, va arribar al Casal 
de Cultura de Vallromanes el 22 de gener, dia de Sant 
Vicenç. Aquest guardó s’atorga a la Nit de Circ, coorga-
nitzada per Zirkòlika, la Fundació Antigues Caixes Cata-
lanes i BBVA CX, i té com a objectiu donar suport al circ, 
incentivar la creativitat de les companyies catalanes i 
reforçar la seva professionalització.El premi consisteix 
en una gira d’espectacles valorada en 16.000 euros (la 
dotació més important del país en la seva categoria) per 
diversos teatres d’arreu del territori català.

Rhümia, de la companyia Rhum& Cia, recorda la figu-
ra del pallasso Joan Montanyès “Monti” i és un cant a 
l’esperança, a la necessitat de riure i fer riure per sobre 
de totes les coses. L’obra està dirigida per Martí Torras 
i protagonitzada per Jordi Martínez, Joan Arqué, Pep 
Pascual, Roger Julià i Mauro Paganini.
 

XXI Concurs de pintura ràpida a l’aire lliure
Una vintena de pintors van participar en el XXI Concurs 
de pintura ràpida, celebrat en el marc de la Festa Major 

de Sant Vicenç. Aquest any, es van repartir prop de 
3.000 € en premis.

Els premiats han estat:

• Primer premi (750 €. Patrocinat per Sorea):  
Antonio Dàrias

• Segon premi (500 €. Patrocinat per Boquet):  
Lluís Puiggros

• Tercer premi (450 €. Patrocinat per Construc-
cions Duran): Joan Josep Català

• Quart premi (400 €. Patrocinat per Clece): Narcís 
Sala

• Cinquè premi (350 €. Patrocinat per Bisbal Casacu-
berta): Jordi Torrella

• Sisè premi (300 €. Patrocinat per Layret): Joan Rozas
• Setè premi (150 €. Patrocinat per Vallromanes 

Anglès): Joan Josep Pérez (aquest setè premi ha 
substituït en aquesta edició l’accèssit local).

Plantada de gegants
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Vallromanes 
Alella
Barcelona

644e19

HORARIS

Majoria de la flota amb servei de Wi-Fi gratuït. /
Mayoría de la flota con servicio de Wi-Fi gratuito.
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www.sagales.com - Tel. 902 13 00 14

DILLUNS A DIVENDRES FEINERS (EXCEPTE MES D’AGOST)

DISSABTES, DIUMENGES, FESTIUS I FEINERS DEL MES D’AGOST

Línia Línia e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 644

VALLROMANES
Avinguda de Can Galvany 6.30 7.00 - - - - 10.00 - - - 14.00 - - - - - 17.45 - 19.15 - 21.30

Ctra. El Masnou a Granollers - Camping El Vedado 6.32 7.02 - - - - 10.02 - - - 14.02 - - - - - 17.47 - 19.17 - 21.32

ALELLA

Rbla. d'Àngel Guimerà - Doctor Corbera 6.42 7.12 - - - - 10.12 - - - 14.12 - - - - - 17.57 - 19.27 - 21.42

Pl. dels Germans Lleonard 6.45 7.15 7.45 8.15 9.15 9.45 10.15 11.00 12.00 13.15 14.15 14.45 15.30 16.00 16.30 17.15 18.00 18.45 19.30 20.15 21.45

Charlie Rivel - Pg. Creu de Pedra 6.46 7.16 7.46 8.16 9.16 9.46 10.16 11.01 12.01 13.16 14.16 14.46 15.31 16.01 16.31 17.16 18.01 18.46 19.31 20.16 21.46

Riera Principal - Llorer 6.47 7.17 7.47 8.17 9.17 9.47 10.17 11.02 12.02 13.17 14.17 14.47 15.32 16.02 16.32 17.17 18.02 18.47 19.32 20.17 21.47

Av. dels Rosers - Camèlies 6.48 7.18 7.48 8.18 9.18 9.48 10.18 11.03 12.03 13.18 14.18 14.48 15.33 16.03 16.33 17.18 18.03 18.48 19.33 20.18 21.48

Av. dels Rosers - Av. Badalona 6.49 7.19 7.49 8.19 9.19 9.49 10.19 11.04 12.04 13.19 14.19 14.49 15.34 16.04 16.34 17.19 18.04 18.49 19.34 20.19 21.49

Ctra. El Masnou a Granollers - Can Torras 6.50 7.20 7.50 8.20 9.20 9.50 10.20 11.05 12.05 13.20 14.20 14.50 15.35 16.05 16.35 17.20 18.05 18.50 19.35 20.20 -

EL MASNOU Rei Amadeu l - N-ll - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.50

BARCELONA

Gran Via Corts Catalanes - Sardenya 7.08 7.38 8.23 8.38 9.38 10.08 10.38 11.23 12.23 13.53 14.38 15.23 15.53 16.23 16.53 17.53 18.23 19.23 19.53 20.38 22.08

Gran Via Corts Catalanes - Roger de Flor 7.10 7.40 8.25 8.40 9.40 10.10 10.40 11.25 12.25 13.55 14.40 15.25 15.55 16.25 16.55 17.55 18.25 19.25 19.55 20.40 22.10

Ronda de Sant Pere, 21-23 7.15 7.45 8.30 8.45 9.45 10.15 10.45 11.30 12.30 14.00 14.45 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.30 20.00 20.45 22.15

Línia Línia e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19

VALLROMANES
Avinguda de Can Galvany 7.30 - 9.10 10.15 10.40 - - 14.45 - - - - 18.15 - -

Ctra. El Masnou a Granollers - Camping El Vedado 7.32 - 9.12 10.17 10.42 - - 14.47 - - - - 18.17 - -

ALELLA

Rbla. d'Àngel Guimerà - Doctor Corbera 7.42 - 9.27 10.27 10.57 - - 14.57 - - - - 18.27 - -

Pl. dels Germans Lleonard 7.45 8.45 9.30 10.30 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.15 20.00

Charlie Rivel - Pg. Creu de Pedra 7.46 8.46 9.31 10.31 11.01 12.01 14.01 15.01 16.01 16.31 17.01 18.01 18.31 19.16 20.01

Riera Principal - Llorer 7.47 8.47 9.32 10.32 11.02 12.02 14.02 15.02 16.02 16.32 17.02 18.02 18.32 19.17 20.02

Av. dels Rosers - Camèlies 7.48 8.48 9.33 10.33 11.03 12.03 14.03 15.03 16.03 16.33 17.03 18.03 18.33 19.18 20.03

Av. dels Rosers - Av. Badalona 7.49 8.49 9.34 10.34 11.04 12.04 14.04 15.04 16.04 16.34 17.04 18.04 18.34 19.19 20.04

Ctra. El Masnou a Granollers - Can Torras 7.50 8.50 9.35 10.35 11.05 12.05 14.05 15.05 16.05 16.35 17.05 18.05 18.35 19.20 20.05

BARCELONA

Gran Via Corts Catalanes - Sardenya 8.08 9.08 9.53 10.53 11.23 12.23 14.23 15.23 16.23 16.53 17.23 18.23 18.53 19.37 20.23

Gran Via Corts Catalanes - Roger de Flor 8.10 9.10 9.55 10.55 11.25 12.25 14.25 15.25 16.25 16.55 17.25 18.25 18.55 19.40 20.25

Ronda de Sant Pere, 21-23 8.15 9.15 10.00 11.00 11.30 12.30 14.30 15.30 16.30 17.00 17.30 18.30 19.00 19.45 20.30

Línia == e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19

BARCELONA

Ronda de Sant Pere, 21-23 8.15 9.15 10.00 11.00 11.30 12.30 14.30 15.30 16.30 17.00 17.30 18.30 19.15 19.45 20.30

Gran via Corts Catalanes - Roger de Flor 8.18 9.18 10.03 11.03 11.33 12.33 14.33 15.33 16.33 17.03 17.33 18.33 19.18 19.48 20.33

Gran Via Corts Catalanes - Marina 8.20 9.20 10.05 11.05 11.35 12.35 14.35 15.35 16.35 17.05 17.35 18.35 19.20 19.50 20.35

ALELLA
Plaça dels Germans Lleonard 8.45 9.45 10.25 11.25 12.00 12.55 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 19.45 20.15 20.55

Rbla. d'Àngel Guimerà - Montserrat - 9.46 10.26 - - 12.56 - - - 17.31 - - - 20.16 20.56

VALLROMANES
Ctra. El Masnou a Granollers - Camping El Vedado - 9.55 10.35 - - 13.05 - - - 17.40 - - - 20.25 21.05

Avinguda de Can Galvany - 10.00 10.40 - - 13.10 - - - 17.45 - - - 20.30 21.10

Línia Línia e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 e19 644

BARCELONA

Ronda de Sant Pere, 21-23 7.15 7.45 8.30 8.45 9.45 10.15 10.45 11.30 12.30 14.00 14.45 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.30 20.15 20.45 22.15

Gran via Corts Catalanes - Roger de Flor 7.18 7.48 8.33 8.48 9.48 10.18 10.48 11.33 12.33 14.03 14.48 15.33 16.03 16.33 17.03 18.03 18.33 19.33 20.18 20.48 22.18

Gran Via Corts Catalanes - Marina 7.20 7.50 8.35 8.50 9.50 10.20 10.50 11.35 12.35 14.05 14.50 15.35 16.05 16.35 17.05 18.05 18.35 19.35 20.20 20.50 22.20

EL MASNOU 
Rei Amadeu l - Mare Nostrum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.38

Rei Amadeu l - Pl. Reina Maria Cristina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.40

ALELLA

Ctra. El Masnou a Granollers - El Molí - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.42

Ctra. El Masnou a Granollers - Can Torras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.43

Plaça dels Germans Lleonard 7.45 8.15 9.00 9.15 10.15 10.45 11.15 12.00 13.00 14.45 15.15 16.00 16.30 17.15 17.30 18.45 19.00 20.15 20.45 21.15 22.45

Rbla. d'Àngel Guimerà - Montserrat - - - - - 10.46 11.16 - - - - - - - 17.31 - 19.01 - - 21.16 22.46

VALLROMANES
Ctra. El Masnou a Granollers - Camping El Vedado - - - - - 10.55 11.25 - - - - - - - 17.40 - 19.10 - - 21.25 22.55

Avinguda de Can Galvany - - - - - 11.00 11.30 - - - - - - - 17.45 - 19.15 - - 21.30 23.00

La majoria de la flota adaptada. Truqui prèviament al 935 931 112 per a confirmar disponibilitat. / La mayoría de la flota adaptada. Llame previamente al 935 931 112 para confirmar disponibilidad. 

El compliment d’aquest horari està condicionat a la fluïdesa del trànsit. / El cumplimiento de este horario esta condicionado a la fluidez del tráfico.

l  Servei per N-ll i passa per El Masnou. / Servicio para N-II y pasa por El Masnou. e19   Servei Exprés per autopista. / Servicio Exprés por autopista.
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NOTÍCIES

4.700€ recaptats per a La Marató de TV3
Vallromanes va recaptar 4.726,05€ amb 
les diferents activitats organitzades al de-
sembre amb motiu de La Marató de TV3, 
aquesta edició dedicada a l’ictus i les le-
sions medul·lars i cerebrals traumàtiques. 
Entitats, associacions, les comissions 
Pro Marató de Vallromanes i de Festes i 
l’Ajuntament van treballar intensament 
per a la organització d’actes, que van 
comptar amb la participació de molts veïns 
i veïnes i la col·laboració d’establiments 
del municipi o vinculats amb Vallromanes. 

Dinar de la Gent Gran
L’associació Gent Gran de Vallromanes va organitzar el 10 de desembre al 
restaurant Mont-Bell el tradicional dinar de Pre-Nadal, que aquesta edició 
ha reunit 130 persones. En el decurs de la celebració, es va fer un sorteig 
d’un quadre pintat per Rosa Mogas i l’associació va obsequiar els assistents 
amb detalls de l’entitat i amb un DVD amb imatges de les sortides que ha 
fet el Casal de la Gent Gran durant el 2016. El DVD ha estat produït pel 
Casal de la Gent Gran, amb la direcció d’Alfonso Illescas i la col·laboració 
de Julio Santín (muntatge i fotografia), Arturo de Alba (fotografia), Ferran 
Martínez (narració), Antonia González (música), Mª de la Guia Tutusaus 
(traducció) i de l’Ajuntament de Vallromanes.

Els Tres Pins celebren el Dia de la Pau 
L’escola Els Tres Pins es va sumar als actes 
de celebració del Dia Escolar de la No-
Violència i la Pau el 30 de gener, data en 
què es commemora la mort del líder pa-
cifista Mahatma Gandhi. Durant els dies 
previs, els escolars han anat reflexionant 
i treballant a les aules el concepte “pau”, 
al voltant del qual han sortit pensaments 
i desitjos que van donar a conèixer el dia 
de la celebració i estan penjats en un es-
pai reservat al vestíbul de l’escola. El 30 
de gener, els alumnes es van col·locar al 
pati formant la paraula “PAU”.

• Associació de la Gent Gran: 422 €
• Club Petanca Vallromanes: 240 €
• Bingo solidari (Comissió Pro Marató Vallromanes): 548 €
• Paneres solidàries (Comissió Pro Marató Vallromanes): 1.000 €
• Esmorzar solidari (Comissió de Festes): 137,75 €
• Venda de plantes de Nadal (AMPA de l’escola Els Tres Pins): 228,70 €
• Caminada solidària (Club BTT Trinxacadenes): 737,60 €
• Agility (Club Agility Santa Quitèria): 1.040 €
• Representació d’ ‘El Trencanous’ (Ajuntament de Vallromanes): 372 €

Internet segura
L’Associació de Mares i Pares (AMPA) de l’escola Els Tres 
Pins va organitzar el 8 de febrer una xerrada per promoure 
la seguretat en l’ús d’internet i de les xarxes socials, a cà-
rrec dels Mossos d’Esquadra de l’Oficina de Relacions amb 

El detall de la recaptació és el següent:

Foto: Escola Els Tres Pins

la Comunitat de l’Àrea Bàsica Policial de Granollers. La 
Policia de la Generalitat va donar consells per protegir 
els menors i adolescents en aquest àmbit.
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SECCIÓ JOVES

Som ‘CRÍTICS’

El 3 de febrer, l’Àrea51, espai jove de Vallromanes no va 
tancar en el seu horari habitual. Des del CRITIC i l’Àrea51 
vam proposar als joves de Vallromanes una xerrada titu-
lada “APANTALLATS?” El mateix títol ja ens dóna una idea 
del que vam tractar i parlar a la xerrada. Però abans de 
parlar del contingut, us volem explicar que el CRÍTIC és el 
Servei  de prevenció en el consum de drogues, pantalles 
i riscos associats de la Mancomunitat del Galzeran que 
s’ha posat en marxa a finals del 2016 amb el suport de 
la Diputació de Barcelona i amb 5 municipis implicats: 
Montornès, Martorelles, Santa Maria de Martorelles, 
Vilanova del Vallès i Vallromanes. Fins a finals de 2016, 
Vallromanes havia comptat amb el Pla de prevenció de 
drogodependències, conjuntament amb el municipi de 
Vilanova del Vallès.  A partir d’ara, és a través del CRÍTIC 
i de la mà d’en Joan Barrero (de la cooperativa EINES), el 
tècnic que coordina aquest pla, que seguirem fent les ac-
cions de prevenció del consum i possibles addiccions a les 
drogues i a les pantalles. A les pantalles? Ens referim al mal 
ús o abús que en podem fer dels mòbils i altres dispositius 
i dels riscos associats con ara, les addiccions. Precisament 
aquest va ser el tema de la xerrada participativa en la qual 
van assistir 15 joves. Des d’exemples i experiències reals 
que podem trobar ara a les xarxes socials, els vídeojocs i 
els dispositius mòbils,  vàrem parlar de situacions que es 
donen sovint d’assetjament (cyberbulling), de sexisme, 
etc. darrera l’anonimat que ens permeten les xarxes so-
cials. També vàrem parlar del consum tecnològic i les seves 
conseqüències. Aquestes accions del pla es duran a terme, 

Joventut de Vallromanes                                       @vallromanesjove

principalment a l’INS Vilanova que és on es troben la ma-
joria dels joves de 12 a 17 anys, però també a l’escola de 
primària Tres Pins i accions adreçades directament a les 
famílies i als tècnics municipals.  Us anirem informant de 
les properes!

Aquestes accions tenen la finalitat d’empoderar-nos amb 
informació i sempre des d’un sentit CRÍTIC però... compte! 
tampoc tot és negatiu a les xarxes socials i, els mòbils ja 
formen part de la nostra vida quotidiana en molts àmbits. 
De fet, en l’article d’aquest mes també us volem explicar 

amb imatges fetes i compartides pels mateixos joves a 
l’INSTAGRAM, com ha anat l’Esquiada Jove 2017. Les 
imatges parlen per elles mateixes, no cal que us expli-
quem gran cosa, només dir-vos que les inscripcions de 
l’esquiada es varen omplir en només una setmana i això 
ens fa replantejar als organitzadors l’activitat de cara 
l’any vinent, oferint més places d’autobús per que cap 
jove se’n quedi sense.
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ESPORTS / AGENDA

Escacs
En aquesta posició de la 
partida Feller-Forestier 
(França 2001), la delica-
da situació del rei negre 
permet al conductor de 

El CB Vallromanes
visita Badalona

Una cinquantena de persones del CB Vall-
romanes van assistir el 29 de gener al Palau 
Municipal Olímpic de Badalona per veure 
un partit de lliga professional, disputat en-
tre el Divina Seguros Joventut i MoraBanc 
Andorra. L’encontre esportiu va acabar 
amb una victòria per a la Penya (74-59).
En aquesta sortida, els més petits del club 
vallromaní van poder fer-se una foto amb 
els jugadors del primer equip. A més, el 
CB Vallromanes i l’Hotel Can Galvany van 
obsequiar els jugadors vallromanins amb 
una samarreta tècnica amb el número 9, 
en reconeixement del padrí del CB Vall-
romanes, Sergi Vidal, jugador i capità del 
primer equip del Divina Seguros Joventut. 
D’altra banda, el CB Vallromanes recorda 
que es poden obtenir ajudes econòmiques 
per a activitats esportives a través de Ser-
veis Socials de l’Ajuntament, inclòs dins els AGENDA

Foto: Divina Seguros Joventut / Foto facilitada per CB Vallromanes

programes d’ “Atorgaments d’ajuts econòmics de l’Ajuntament de Vallro-
manes per activitats culturals, esportives i de lleure per a infants i joves“. 
Del 10 al 13 d’abril organitzarà el campus de bàsquet de Setmana Santa.

L’Electe, amb Ramon Madaula 
i Roger Coma 

Dissabte 11 de març, 20.30 h 
Joves i adults

Preu: Anticipada : 12€ / Mateix 
dia: 15€ / 50% de dte. per a 

majors de 65 i menors de 30 anys.

TEATRE
Ai rateta, rateta. Cia El replà.

Dissabte 18 de març 18 h.
Tots els públics

Preu: 6€ /Menors de 4 anys 
gratuït

TEATRE MUSICAL

peces blanques rematar la partida amb una seqüència tàctica de mat.

Solució: 
24. Dh8 +; Re7. 25. Ag5+; f6.  26. Dxg7+; Re8.  27. Dg8+; Re7. 28. Axf6 ++ 

VALLROMANES ESCACS CLUB
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L’ENTREVISTA

José Luis Paz Fo:
“Gran part de la meva obra ha sortit de Vallromanes”

Autodidacta, expressiu i oïdor de les seves emocions. José Luis Paz Fo (1977) es va iniciar amb 8 anys en el 
dibuix i la pintura i d’una forma fluïda, molt natural, es va anar introduint en el món artístic compaginant 
l’art amb altres disciplines, com la sanitària i delineació en la construcció. En aquest recorregut, va decidir el 
2002 establir el seu lloc de treball a Vallromanes, des d’on s’ha gestat gran part de la seva obra.

-Vallromanes és per a un artista...
- ... un lloc molt tranquil. Ja conei-
xia el poble quan era estudiant de 
radiologia, el 1998. Venia al Casal a 
estudiar, en part atret per les corbes 
de la carretera des del Masnou. A 
Vallromanes és on estic pràcticament 
totes les hores, des d’on ha sortit 
gran part de la meva obra. 

-El lloc de treball condiciona el resul-
tat de l’obra?
-Les dimensions de l’espai de treball 
condicionen el format de l’obra. Tot i 
així, en aquest estudi, que no és molt 
gran, he fet peces de 2x2 metres. 
M’agrada treballar en formats grans. 

-Recentment, ha obtingut l’accèssit 
del LIV Premi Internacional de 
Dibuix Ynglada-Guillot amb Memo-
rabilia. Els números és un element 
molt freqüent a la seva obra, com a 
Números rojos.
-Sí, els números apareixen freqüent-
ment a la meva obra; potser en part 
per la relació amb la rellotgeria (el 
meu pare i el meu avi eren rellotgers) 
i també per la precisió que tenen les 
disciplines en què m’he format, la ra-
diologia i la delineació. Memorabilia 
és un compendi de records, de nú-
meros, que simbolitza que una cosa 
no desapareix malgrat voler fer-la 
desaparèixer.

-Són seqüències de números corre-
latives.
-Sí, pot haver-hi alguna excepció, 
però la seqüència comença en el 0 
i acaba en el 9. Per mi els números 
comencen en el 0 i no en l’1.

-Per primera vegada ha format 
part del jurat del Premi de Pintura 
ràpida a Vallromanes. Com ha anat 
l’experiència?
-Ser jurat és difícil. És complicat de-
cidir que una obra és millor que una 
altra, però ho has de fer en funció de 
les bases de la convocatòria del Pre-
mi. Hi havia molt bona qualitat.

-El vent i el mal temps va afectar en 
la qualitat de l’obra?
-No, les dificultats meteorològiques 
pot influenciar positivament l’hora de 
pintar. Hi va haver qui va buscar un 
racó, es va ficar en un bar... Els partici-
pants van buscar-hi una solució.
 
-Ha viscut i treballat a Canàries i 
Roma. Hi ha un abans i després en 
tornar a Catalunya?
Roma marca un canvi bastant impor-
tant en la meva vida artística i perso-
nal. A Roma puc viure pràcticament 
100% de l’art. En tornar de Roma 

faig un retir per recarregar piles i 
decideixo deixar d’exposar. Canàries 
també va ser un altre lloc important 
en la meva trajectòria professional ja 
que allà faig les primeres escultures 
amb sorra, els replecs.

-Cap a on es decanta actualment la 
seva obra?
-Ara estic centrat en l’escultura i di-
buix i en la unió d’ambdues: retrats 
de l’escultura.

-Ha participat en exposicions indi-
viduals i col·lectives, tant nacionals 
com a l’estranger. Què destacaria de 
cadascuna de les modalitats?
-Els dos tipus d’exposicions són im-
portants per a un artista, tot i que la 
individual té més força, pot expressar 
més a consciència el treball. La pròxi-
ma mostra que tinc programada és 
individual, a l’Espai Altell d’ÀMBIT 
Galeria d’art de Barcelona, a mitjan 
mes d’abril i fins a mitjan maig.

Foto: Divina Seguros Joventut / Foto facilitada per CB Vallromanes

Foto: José Luis Paz Fo
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 El radicalisme del govern de Vallromanes

Si, tenim un govern cada vegada més a prop de l’extrema esquerre, un govern on el radicalisme d’ERC 
porta a enfrontaments amb el seu soci de govern, CDC, per tal d’obrir l’ajuntament de Vallromanes el 
dia de la constitució i fer treballar els funcionaris.
Si, tenim un govern on el radicalisme d’ERC anti-policía i anti-uniforme, es nega a implementar mesures 
de seguretat pels vallromanins davant l’onada de robatoris que està patint Vallromanes. Per aquest 
motiu, IVALL va portar en el passat Ple Municipal la subvenció d’un 30% per part de l’Ajuntament 
de Vallromanes en totes aquelles urbanitzacions que sol.licitin col.locar elements dissuasoris com 
càmeres de seguretat. ERC i CDC van votar en contra.
Davant aquesta negativa posteriorment hem demanat un Ple Extraordinari (sense cobrar) perquè 
almenys totes aquelles urbanitzacions o nuclis del poble que vulguin instal·lar càmeres de seguretat 
o vigilància privada puguin fer-ho encara que sigui sense aportacions de l’Ajuntament. Actualment 
es necessita l’autorització de l’Ajuntament per poder-ho fer. Doncs el govern d’ERC i CDC s’ha negat 
a realitzar aquest ple, incomplint la llei un altre cop. I nosaltres ens preguntem, perquè cada vegada 
més pobles estan instal·lant sistemes de vídeo vigilància i el govern de Vallromanes s’hi nega? L’últim 
ha estat Alella. Doncs la incompetència d’aquest govern municipal porta a que Vallromanes tingui un 
360% més de robatoris que la mitjana de Catalunya i un 390% més que la mitjana de l’estat espanyol.
Això si, mentre l’oposició es dedica a treballar i portar propostes per la millora del dia a dia dels 
vallromanins, el govern va portar a l’últim Ple que l’oposició no rebi cap retribució en tots els plens 
extraordinaris, com el de Pressupostos o el d’ordenances fiscals. En canvi, sabeu quan cobra cada 
membre del govern municipal per una reunió de 20 minuts cada dimarts? 200 euros. No cal afegir 
res més, així anem.
Nosaltres seguirem treballant en positiu i aportant propostes com hem fet aquests anys amb el Casal 
de Joves, el Centre de dia de la gent gran, la municipalització de l’aigua o la rebaixa de l’IBI del 5%.

BENVINGUTS LLADRES! 30 ROBATORIS AL GENER? quan són en un any 28? 

Vallromanes està patint una constant de robatoris. Els veïns es senten desprotegits per part del Govern 
i és per això que GENT DE VALLROMANES va presentar davant el ple varies propostes per augmentar la 
seguretat i ampliar els sistemes dissuasoris i de control per un bé comú com:
• Instal·lar càmeres de seguretat.
• Autoritzar contractar vigilància privada.
• Autoritzar instal·lar barreres a les urbanitzacions
• Ampliar plantilla de Policia Local
• Tenir en condicions i a ple rendiment els dos cotxes de la policia local, tant en reduir les averies com en 

constant de moviment.
• Més controls i més col·laboració amb els Mossos. 
El Govern, no troba alarmant la situació, i va rebutjar totes les propostes. Incloent la urgència per tractar 
aquesta situació en un ple extraordinari per dotar de millores en la seguretat al municipi. Volem un govern 
RESPONSABLE. La situació és molt greu. Entren estan dins de casa ja sigui dinant, sopant o fent coses quo-
tidianes; quan no estàs; etc. La població vol estar segura i estarà més agraïda invertint en seguretat, que no 
pas en altres despeses no urgents. Ens podem permetre fer inversions a Vallromanes per què sigui un poble 
més segur i més tranquil? Nosaltres diem SI!
FELICITATS GENT DE VALLROMANES !! DOS ANYS!!!
Fa dos anys un grup de veïns i veïnes de Vallromanes van decidir crear un grup, que anés més enllà dels 
colors polítics, per defensar el municipi i projectar la construcció d’un futur al poble. Vam fer historia a 
Vallromanes i en tres mesos vam treure dos regidors. En aquest temps, hem estat fidels als nostres valors i 
principis; hem presentat propostes i projectes; som un grup de proximitat que està al costat de les persones; 
portem davant l’Ajuntament les inquietuds que ens presenteu; i molt més!
GENT DE VALLROMANES està obert a tothom. És a dir, a persones com TÚ! Si tens cap pregunta, si vols for-
mar part, si et sents desprotegit, si vols contar alguna cosa... Nosaltres et podem ajudar. Mail de contacte: 
gdv.vallromanes@gmail.com
Vosaltres i Nosaltres...SOM VALLROMANES!
Més info: GENT DE VALLROMANES (FACEBOOK). Mail: carrillobd@diba.cat – David Carrillo / Portaveu GDV



GRUPS MUNICIPALS EN EL GOVERN

Parlem de robatoris

L’ajuntament no té competències en seguretat, aquesta competència és de la Generalitat de Catalunya que l’exerceix 
a través dels Mossos d’Esquadra. Malgrat això, i com en moltes d’altres qüestions, l’ajuntament hi destina recursos.
 
En el cas de seguretat hi destinem un total de 340.245,75€ previstos en el pressupost de 2017, la major part d’aquests 
més de tres-cents mil euros corresponen a les nòmines dels vuit agents. 

En els darrers anys hem incrementat la formació i el material dels nostres agents. Gràcies a la seva bona feina hem 
pogut evitar nombrosos robatoris i diversos intents d’ocupacions d’habitatges. La col·laboració ciutadana també ha 
estat clau en molts dels casos. 

La tendència general d’increment dels robatoris ens dóna dades com aquestes: a Sant Cugat del Vallès un increment 
del 53% de 2015 a 2016, però també ens dóna que a Vallromanes aquest increment ha estat només del 7%.

A Vallromanes tenim 30 quilòmetres de carrers i 30 quilòmetres de camins, amb una tipologia d’habitatge majoritària-
ment unifamiliar, això fa molt difícil garantir la seguretat i encareix qualsevol mesura que vulguem aplicar. Per això 
cal destinar els recursos als mecanismes que més resultat donen, i aquests són sens dubte incrementar la presència 
al carrer de la nostra policia local.

La normalitat continua sent el més revolucionari

Voldríem agrair totes les mostres de solidaritat i suport que ens heu fet arribar aquests dies molts ciuta-
dans de Vallromanes amb motiu del judici del 9-N, a l’ Expresident Artur Mas i les Conselleres Irene Rigau 
i Joana Ortega. Voldríem recordar que el PDECAT és  sempre favorable a posar urnes i que la gent pugui 
decidir lliurement el seu futur.
Tenim molts reptes des del Govern Municipal. Volem augmentar la seguretat de les persones i la sensació 
de seguretat ciutadana. Dediquem moltes hores a estudiar mesures de prevenció que siguin efectives. 
Augmentarem la presència policial als carrers i hem de trobar solucions per fer més estreta la col·laboració 
ciutadana. Però tot això ho farem des del treball diari i sense demagògia perquè volem ser efectius en 
aquest tema en benefici de tots.
El Casal de Cultura de Vallromanes ha fet 10 anys (2007-2017) i ho hem celebrat amb una gran festa el 
passat dia 4 de febrer on la participació ha estat massiva, tant en la Mostra d´Entitats del Casal, com en els 
tallers, i en el concert a càrrec de Gòspel Viu. En aquests 10 anys el “Casal” s’ha convertit en el veritable 
cor del nostre poble. Tot l´èxit és gràcies a vosaltres!!!
No ens conformen amb els èxits obtinguts amb mobilitat i transport públic. La línia d’ autobús Vallro-
manes/Granollers té servei des de les 7,10h del matí a les 21,20h del vespre i la línia cap a Barcelona via 
Alella ha augmentat els viatges de 3 a 7 serveis. Estem a punt de tancar un acord per millorar el servei  
d’ autobús Vallromanes/Montmeló.
Vull destacar l’estreta col·laboració que mantenim des de l’ Ajuntament amb els equips directius de les 
nostres escoles. Tant per millorar per millorar la qualitat dels edificis, com per impulsar tot allà que creiem 
positiu en l’ educació dels alumnes. L’educació no és una despesa sinó una inversió en el futur del nostre 
poble. Estem desenvolupant un projecte d’educació integral com és “Els Espais de Debat Educatiu”. Us 
encoratjo a participar hi.
Els regidors del PDECAT volem ser la veu de tots vosaltres. Volem escoltar-vos per governar amb vosaltres 
i per vosaltres, amb eficàcia i responsabilitat, sense cridòria i demagògia, només amb vocació de servei 
públic allunyada de plantejaments dogmàtics. La nostra màxima és preocupar-nos per solucionar els pro-
blemes de les persones que sou vosaltres els veïns de Vallromanes. Estem sempre al vostre servei!!
Twitter: @CdCVallromanes / Facebook: CdC Vallromanes
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ADF Vallromanes           695 16 16 15
Ajuntament           93 572 91 59
Bibliobús            609 77 35 35
CAP de Montmeló           93 544 44 40
CAP de Montornès del Vallès          93 572 03 03
CAP de Vallromanes           93 572 98 05
CAP de Vilanova del Vallès          93 845 84 75
Casal de Cultura           93 572 81 74
Casal de la Gent Gran          93 572 97 85
Centre d’atenció continuada          93 568 35 37
Creu Roja (Granollers)          93 879 30 32
Deixalleria mòbil (2on dissabte de mes)   93 840 52 70
Deixalleria Montornès del Vallès        93 568 48 00
Emergències / Bombers          112
Escola Bressol           93 572 80 20
Escola Els Tres Pins           93 572 94 84
Farmàcia Vallromanes                 93 572 90 80
Funerària Cabré Junqueras          93 861 82 30
Hospital de Granollers                        93 842 50 00
Informació Ciutadana (Generalitat)                    012
Institut Vilanova del Vallès                  93 845 63 74
Jutjat de Pau           93 572 91 72
Mossos d’Esquadra          112
Parc de la Serralada Litoral                 656 99 95 95
Parròquia Sant Vicenç          93 572 91 74
Policia Local (emergències 24 hores)      659 00 00 05
Ràdio Vallromanes           93 572 90 05
Recollida de mobles           93 572 92 31
Sanitat respon           902 11 14 44
Servei de recollida selectiva          902 11 33 13
Treballadora social i educadora          93 572 79 41
Zona Esportiva Municipal          93 572 96 49

Amics de la Fotografia          649 88 03 65
AMPA Escola Tres Pins     www.ampaels3pins.com
Associació Arrel Verda          661 85 72 80
Associació de dones La Brúixola         676 82 86 31
Associació de Veïns de Can Palau       626 25 06 40
Associació Gent Gran Vallromanes    93 572 97 85
Associació Oh Babies!          690 93 68 28
Associació Vincles Protecció Gossos  696 17 10 78
CB Vallromanes     cbvallromanes@gmail.com
Club Arquers de Vallromanes          660 82 47 63 
Club de Petanca de Vallromanes        686 25 82 37
Colla Gegantera: gegantsvallromanes@gmail.com
Coral de Vallromanes          93 572 91 15
En Clau de Gospel            93 572 81 69
Gats Vallromanes           644 45 30 66
Grup de BTT Trinxacadenes          93 572 95 74
Grup d’ecologia de Vallromanes         606 90 41 32
Grup de Teatre Xerrameca          93 572 93 58
Junta Local de L’AECC          93 572 94 48
Vallromanes Escacs Club          649 77 09 51

Advocats
  Susanna Blasco Lebrero            685 11 12 35
  José Miguel López Comas            609 42 83 05

Agència de Publicitat i Marketing
  Marc Barranco ®                 93 572 81 98

Agricultura Ecològica
  Finca Coll de Clau             627 56 31 36

Alimentació
  La Boutique del Peix            93 572 95 40
  Queviures Guàrdia-Cal Barber            93 572 92 51
  Rostidoria “Tens Gana..?”            93 572 98 58
  Vallromanes 2000 S.L            93 572 96 32

Allotjaments 
  Càmping el Vedado             93 572 90 26
  Casa Rural Vista Hermosa            93 572 92 06
  Hotel Can Galvany             93 572 95 91
  Hotel Mas Salagros - Eco Resort         93 565 60 60

Arquitectura 
  Estudi d’arquitectura i interiorisme   93 572 95 29
  DMAC Arquitectura i Disseny              629 35 25 80

Art 
  Estudi D’art Pilar Masip            93 572 93 47

Artesania 
  Fil x Fil                        93 572 97 01

Assesoria-Gestoria-Assegurances 
  Serraclara&Asociados            93 572 80 68
  Xavier Hernández Griñó            649 93 13 35

Climatització
  Clima 22 Sl             605 90 41 32
  Joyma Serveis. Electricidad y fontanería      607 66 63 91

Clubs Esportius 
  Club de Golf Vallromanes            93 572 90 64
  P&P Vallromanes             93 845 61 63

Construcció 
  Bestué Obres i Serveis            653 68 50 04  
  Construccions Duran S.A            93 870 84 53
  Construccions Giró Méndez  S.L         93 572 92 36
  Girdisseny Construccions  S.L            93 572 96 25

Disseny Gràfic 
  Estudi Gràfic Vicenç Prims S.L            93 572 95 74
  Josep Bosch (FotoGraphicDesigner)  677 64 87 78

Escoles d’idiomes 
  Eduka Academia de Inglés             617 32 88 75
  Grup Àgora Recursos Lingüístics         93 572 81 73
  Vallromanes Anglès             638 05 02 92

Estanc 
  Estanc de Vallromanes            93 572 93 58

Farmàcies 
  Farmàcia Guanter             93 572 90 80

Fisioteràpia
  Ecare Fisioteràpia i Rehabilitació        93 572 98 02

Forn 
  Forn de Pa Maria                       661 39 88 85  

Gasolineres 
  Comercial Vallromanes S.A            93 572 80 02

Hípiques
  Club Hípic Vallromanes            93 572 90 10
  Hípica Cal Fuster             609 41 98 51

Immobiliàries 
  Finques La Riera             93 572 96 25
  NC Grup Gestor             93 572 80 45

Jardineria 
  Jardineria Carlos Mani            669 31 71 41
  Jardineria El Gorg             687 50 61 13
  Jordi Arahuete i Guàrdia            605 24 71 04
  Projectes i Jardins del Vallès S.L          607 89 43 93
  Punter Jardineria             607 26 13 48
  Vallromanes Verd S.L               93 572 93 90
  Jardins Vallromanes             670 22 68 08
  Joan Alba             600 50 73 95
  Green Jardiners             687 92 34 89

Moda i Complements 
  Blue Moon             679 08 98 96
  Cotton&Co             699 98 76 63

Neteja 
  Bisbal Casacuberta SL            93 572 92 31
  Tractament i eliminació de “grafitis” 617 38 04 09

Perruqueries-Estètica 
  JG Perruquers             93 572 97 64
  Perruqueria Jordi             93 572 81 05
  Sissi Perruqueria             93 572 90 07

Pintura-Decoració 
  Fco. Javier Escalante Revels            678 45 15 28
  Josep Pericas i Guàrdia            607 26 15 50

Premsa-Papereria 
  Cafè La Plaça (Premsa)            93 572 98 70

Restaurants-Bars 
  Restaurant Can Gurguí            93 572 90 20
  Restaurant Can Matias            93 572 90 27
  Restaurant Can Poal            93 572 94 34
  Restaurant La Noguera            93 572 90 00
  Restaurant Espais Mont-Bell                93 572 81 00
  Sant Miquel Restaurant            93 572 90 29
  Restaurant Sauló             93 572 95 91
  Bar Restaurant La Granja            93 572 97 99
  Bar Cafè La Plaça             93 572 98 70
  Bar Casal              93 572 79 73
  Bar de la Zona Esportiva (piscines)    93 572 96 49
  Bar Frankfurt El Racó            93 572 98 37
  Restaurant 1497             93 565 60 60
  Bar Restaurant Granja Salagros          93 565 60 60

Taller Mecànic
  Vallromanes Motors            93 572 91 16

Taxis 
  Gibert Bus S.L             670 81 99 16
  Manuel Soro             607 21 17 11

Transports 
  Joan Casacuberta Solé            679 45 60 45

Veterinàries
  Bitxos Vallromanes                         93 572 99 89
  Consultori Veterinari La Riera              93 572 98 75

Vídeo Club 
  Vídeo Espai             93 572 98 48

Empreses de Vallromanes (classificades per sector professional)

Contacte d’entitats

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

-
8 a 14 H 

Dra. Arroyo
Dolors Palacin

- -
8 a 14 H 

Dra. Arroyo
Dolors Palacin

- - - - -

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

-
8 a 14 H 

Dra. Solsona
Dolors Palacin

8 a 14 H 
Dra. Solsona

Dolors Palacin
-

8 a 14 H 
Dra. Solsona

Dolors Palacin

14 a 20’30 H 
Dra. Solsona

Dolors Palacin
- -

14 a 20’30H 
Dra. Solsona

Dolors Palacin
-

Serveis sanitaris
Metge de familia / Infermera

Pediatra

Telèfons d’interès

Si necessiteu que us atenguin fora d’aquests horaris, podeu 
trucar al CAP de Montmeló on us n’informaran i adreçaran al 

centre de referència. CAP Montmeló: 93 544 44 40Per a consultar els horaris dels autobusos: www.sagales.com


