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OCELLS DE VALLROMANES

Pit roig, Rupit
(Erithacus rubecula)

Ocell que s’alimenta d’insectes, larves i aranyes. Molt territorial, capaç  
de defensar el seu territori d’altres ocells. Ens segueix quan fem feines  
al jardí, per si pot arreplegar algún cuc que deixem al descobert del terra.  
A Vallromanes el trobem als nostres jardins i a les clarianes del bosc.
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Digitalització de les actes del Ple

Han finalitzat els treballs de digitalit-
zació de la desena convocatòria del 
programa de Digitalització d’Actes 
municipals de 79 ajuntaments del 
programa de manteniment d’arxius 
de l’Oficina de Patrimoni Cultural de 
la Diputació de Barcelona. Les actes 
tractades abasten la cronologia des 
de 1933 a 2006 i corresponen a 
4.297 cares de documentació.

L’empresa Artyplan ha portat a terme 
la digitalització de les acte plenàries, 
que són una font d’informació es-
sencial en relació a la vida política, 
econòmica i social dels municipis.

Rètol sobre l’adhesió
de Vallromanes a l’AMI

S’ha instal·lat a l’entrada del municipi un rètol que indica que el municipi 
de Vallromanes està adherit a l’Associació de Municipis per la Independèn-
cia. La proposta per a la seva col·locació va ser sol·licitada per l’ANC i va 
ser debatuda en el ple del 16 de març de 2017. Va comptar amb els vots 
favorables de MxV-ERC i un regidor de PDECat i amb l’abstenció d’IVALL, un 
regidor de PDECat i GdV.

Control de les 
males herbes a 
la via pública

Properament es lliuraran les actes del ple digitalitzades a l’Ajuntament i es 
podran consultar online des d’una pàgina de la Diputació de Barcelona.

L’Ajuntament està treballant per 
buscar una alternativa a l’ús dels 
herbicides que contenen glifosat i 
substituir-los per altres tècniques,  
la qual cosa afecta el manteniment 
de les voreres i vials municipals. La 
recerca d’altres mètodes per contro-
lar les males herbes a la via pública  
es produeix arran d’estudis que aler-
ten del possible efecte negatiu del gli-
fosat sobre la salut i el medi ambient.
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PLE MUNICIPAL - NOTÍCIES

Ple de 18 de maig de 2017

Ordenança reguladora de la taxa per a l’ús de la Pista 
coberta.  Estableix una quota tributària per a les activitats 
organitzades a la Pista coberta: per a les entitats i forma-
cions polítiques de Vallromanes inscrites al registre muni-
cipal serà gratuït; les entitats sense afany de lucre pagaran 
27,84 €/dia (mitja pista) o 50 €/dia (pista sencera); per 
a activitats de caràcter comercial es pagarà 83,51 €/dia 
(mitja pista) o 150 €/dia (pista sencera); i per a activitats 
socioculturals organitzades per organitzacions o perso-
nes físiques, amb caràcter privat, es pagaran 55,67 €/dia 
(mitja pista) o 100 €/dia (pista sencera). Aquestes tarifes 
inclouen l’ús dels serveis sanitaris i s’incrementaran quan 
sigui necessari el servei de personal municipal.
Votació: A favor:  MxV-ERC, PDECat. Abstenció:  IVALL, GdV

Adhesió a la Taula per al desenvolupament econòmic i 
l’ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança. 
Té com a objectiu treballar de forma conjunta i consen-
suada per detectar les necessitats, coordinar, planificar 

i pactar les corresponents polítiques que assoleixin una 
major eficàcia de gestió i optimització de recursos, i 
que millorin la qualitat de l’ocupació i la competitivi-
tat de l’economia al Vallès Oriental. La representant de 
l’Ajuntament a la Taula és la regidora Mònica Fernández.
Votació: s’aprova per unanimitat

Més informació: vallromanes.cat

S’activa el PAM en prealerta
L’Ajuntament va activar el 18 de juliol 
la fase de prealerta del Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) per l’incendi de 
vegetació que es va originar al muni-
cipi de Teià. Aquesta fase permet un 
seguiment proper de l’actuació i la 
transmissió ràpida de la informació 
entre els diferents operatius per fer 

front de forma ràpida a l’emergència i 
establir les mesures més adequades. 
L’ADF de Vallromanes, la Guàrdia 
Municipal i personal de l’Ajuntament, 
amb la col·laboració de veïns, van 
treballar coordinadament i van 
donar suport a tasques dels serveis 
d’emergència i cossos de seguretat. 

Anunci oficial

Aprovat definitivament el Reglament municipal 
regulador del servei de guàrdies municipals de 
l’Ajuntament en no presentar-se al·legacions durant 
el període d’informació pública.
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Nous horaris d’autobús
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S’amplien els horaris de bus en direcció a Granollers

L’horari d’autobús de la línia 596 (Vallromanes-Vilanova del Vallès-Grano-
llers) s’amplia els dissabtes i també els dies feiners del mes d’agost.

A partir de l’1 d’agost, els dissabtes feiners també sortiran autobusos a la tarda 
des de la parada de Can Galvany, fins a les 20.20 h. Fins ara, el servei s’oferia fins 
a les 14.20 h. D’aquesta manera, els vallromanins que vulguin anar a Vilanova o a 
Granollers els dissabtes feiners podran fer-ho des de les 8.20 h fins a les 20.20 h.

També a partir de l’1 d’agost, hi haurà dos serveis nous a la franja de primera 
hora de la tarda dels dies feiners d’agost, que quedava desatesa, concreta-
ment a les 15.20 h i a les 16.20 h en direcció a Granollers.

Increment de viatgers

El setembre de 2016 es van ampliar els horaris d’aquesta línia i es va passar 
a tenir un viatge cada hora entre les 7.10 h i les 21.20 h en direcció a Gra-
nollers. Al mateix temps s’establia que la primera expedició del dia s’aturés 
a la parada de l’Hospital de Granollers. Aquest horari es referia als dies 
laborables amb excepció del mes d’agost.

Espai de debat 
educatiu

La convivència i l’autonomia personal 
han estat els eixos temàtics de l’espai 
de debat educatiu desenvolupat des 
del passat mes de novembre, un pro-
jecte impulsat per la Diputació de Bar-
celona i la regidoria d’Ensenyament  
de l’Ajuntament de Vallromanes en 
què famílies i professionals reflexio-
nen sobre criteris d’actuació educativa.

Els temes seleccionats responen a 
l’interès de les famílies per la pèrdua 
de valors relacionats amb la socialit-
zació i el respecte envers els altres. 
A partir d‘aquí, s’aniran dissenyant i 
planificant accions en col·laboració 
amb els mitjans de comunicació mu-
nicipal de Vallromanes, entre ells la 
pinya. L’objectiu és consensuar criteris 
d’actuació per millorar la coherència 
educativa.

A les sessions han participat edu-
cadors, mestres, l’AMPA, entitat, 
veïns i personal tècnic i polític de 
l’Ajuntament.

13è Ral·li fotogràfic
16 fotògrafs de Vallromanes, Montornès del Vallès, Gelida i Sant Cugat del 
Vallès van participar en el 13è ral·li fotogràfic, organitzat per l’associació 
Amics de la Fotografia de Vallromanes. Els participants havien de fer ins-
tantànies entorn a tres temes seleccionats per l’organització: el número 3, 
portes i finestres i ball en línia.

Els sis guanyadors van ser: Paco Romero, Francesc Alasa, Laura Pérez, Ra-
quel Sánchez, Chari Pérez i Àlex Blanco. El premi va consistir en un dinar per 
a dues persones en cap de setmana al restaurant La Noguera.

Des de setembre de 2016 fins al maig 
de 2017 hi ha hagut 11.092 viatgers 
més respecte al mateix període 
de l’any anterior, per la qual cosa 
l’Ajuntament de Vallromanes i el 
de Vilanova del Vallès han sol·licitat 
més serveis els dissabtes feiners i 
els dies feiners del mes d’agost.
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ESPORTS

Estiu jove

Enguany la regidoria d’Esports ha 
estrenat el programa Estiu jove, en 
el qual han participat una vintena de 
joves de 13 a 16 anys. La primera ac-
tivitat ha estat una caminada de tres 
dies seguint el GR92 al Cap de Creus, 
des de Colera fins a Cadaqués. La se-
gona han estat sortides d’un dia per 
fer Pàdel Surf, BTT i Bosc Vertical. 
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Rècord d’inscripcions al campus
esportiu municipal

El campus esportiu municipal ofereix 
enguany activitats des de l’última 
setmana de juny fins a mitjan mes de 
setembre. En tancar aquesta edició, 
el nombre d’inscrits era de 167, amb 
una mitjana d’un centenar de nens 
i nenes per setmana, una xifra que 
quadruplica la de fa quatre anys quan 
l’Ajuntament va assumir la gestió di-
recta de la Zona esportiva municipal.

Amb el títol Viu l’estiu a l’aire lliure, 
s’ha dissenyat un programa d’activitats 
molt variades, amb esports indivi-
duals, col·lectius i aquàtics, jocs, pisci-
na, tallers i la festa de l’aigua. Un equip 
de monitors, amb experiència i forma-
ció en l’àmbit de l’esport, l’educació i 
lleure, han conduït les sessions. Amb 
la voluntat de conèixer el paisatge de 
Vallromanes, els divendres del mes de 
juliol s’ha fet una sortida per l’entorn 
com una excursió en BTT i una altra a 
la Roca Foradada. També s’ha fet una 
sortida a l’Illa Fantasia i la tradicional 
acampada al camp de futbol. Una de 
les novetats d’aquest any ha estat el 
curset de natació al matí, de tres ho-
res, amb una mitjana d’una quarante-
na de nens i nenes per setmana.

Més activitats
La zona esportiva municipal ha acollit 
moltes més activitats al juliol com 
una sessió de submarinisme amb 
Unisub Granollers o el torneig de 
pàdel masculí, femení i mixt amb 
la participació de 28 parelles i amb 
premis gràcies a la col·laboració 

de l’Hotel Can Galvany, els restau-
rants Can Poal i Sant Miquel i el Bar 
Frankfurt El Racó. També hi ha hagut 
un torneig de futbol infantil i un altre 
jove de futbol sala i solidari, en què 
s’han recollit 160€ destinats a l’ONG 
Proactiva Open Arms. Una altra 

activitat solidària ha estat el Mulla’t 
per l’esclerosi múltiple, en què s’han 
recaptat prop de 600€ en entrades, 
que han estat destinats a la Fundació 
Esclerosi Múltiple. També aquest any 
hi hagut un espai de jocs d’aigua per 
als més petits.

Foto: Unisub Granollers
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Èxit d’inscripcions al tercer 3x3 de bàsquet nocturn

15 equips amb una setantena de jugadors han participat en 
el tercer 3x3 nocturn de bàsquet, organitzat pel CB Vallro-
manes amb la col·laboració de comerços de Vallromanes, 
Vilanova del Vallès i Montornès del Vallès, de l’Associació 
de Veïns Can Palau i de l’Ajuntament de Vallromanes. Se-
gons els organitzadors, aquest any “s’ha assolit un rècord 
històric d’inscripcions superant totes les expectatives i hem 
tingut sis equips en llista d’espera. Hi ha hagut jugadors 
de categoria EBA, COPA, veterans i aficionats procedents 
de diferents municipis. Hi ha jugadors que el consideren el 
millor 3x3 nocturn del Vallès Oriental.”

Juliol de bàsquet
a Vallromanes

El Club de Bàsquet Vallromanes ha realitzat al juliol el seu 
segon campus d’estiu. Els infants han gaudit, entre altres, 
del bàsquet amb jocs molt diversos amb pilota, treballant 
tècnica individual, en equip, valors i disciplina esportiva; 
d’una sortida a la Roca Foradada i d’una altra en bicicleta; 
de piscina i jocs d’aigua per reduir la calor; de classes de bàs-
quet en anglès i de partits i han visitat Ràdio Vallromanes. 
En una de les sessions, els ha acompanyat Sergi Vidal, capità 
del primer equip del Divina Seguros Joventut de Badalona.

Escola de bàsquet
El CB Vallromanes programa per al curs 2017-2018 una 
escola de bàsquet, adreçat a infants de 5 a 12 anys. Els 
entrenaments es faran a l’escola Els Tres Pins dos dies a la 
setmana amb la previsió de començar els partits al febrer. 
Les inscripcions estan obertes.

Més info: cbvallromanes@gmail.com o 630923722

El torneig, que es celebrar el 8 de juliol a la Pista cober-
ta, es va dividir en tres grups, dels quals van sortir vuit 
equips per disputar els quarts de final. La final, que es va 
poder seguir en directe per Facebook del CB Vallroma-
nes, va donar com a equip guanyador a Cuonefo i com a 
subcampió, Winsmen. Els premis, valorats en 200 euros, 
van consistir en un menú per a cadascun dels jugadors 
dels dos equips al restaurant Can Maimó, una sessió 
d’spà a l’Hotel Can Galvany, zona VIP a les carpes Bora 
Bora/Boom Granollers, cava per gentilesa de la benzine-
ra BP Vallromanes, trofeu i medalles.

Fotos: CB Vallromanes
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Àvia centenària
L’alcalde, David Ricart; la primera 
tinent d’alcalde, Mariluz Muñoz; i el 
regidor de Serveis Socials i Gent Gran, 
Josep Maria Garcia, van lliurar l’1 de 
juny a la vallromanina Rosa Virgili 
un ram de flors i la medalla comme-
morativa de la Generalitat per haver 
complert 100 anys. La medalla del 
govern català està personalitzada, 
gravada amb el nom de la persona 
homenatjada i l’any de celebració 
dels 100 anys. Rosa Virgili és l’única 
àvia centenària de Vallromanes.

Sant Joan
250 persones van celebrar la revetlla de Sant Joan a la Pista coberta. Un any 
més, els assistents van poder triar entre portar-se el sopar de casa o comprar 
un penjat d’embotits. Al camp de futbol es va encendre la tradicional foguera, 
que va donar pas al ball de festa amb el Dj. Sinho.

Sopar de Can 
Palau

L’Associació de Veïns Can Palau va 
organitzar el passat 15 de juliol el 
tradicional sopar a la fresca, que 
aquest any ha comptat amb una 
vuitantena d’assistents. El sopar va 
anar acompanyat de música amb 
disco mòbil amb la col·laboració del 
veí vallromaní Toni Lizancos.

Mostra virtual ‘1936-1939: Uns altres refugiats’
L’arxiu de l’Ajuntament de Vallromanes 
participa a la mostra virtual 1936-
1939: Uns altres refugiats amb dos 
documents sobre despeses: un de 
manutenció  i un altre, de farmàcia. 

Foto: AAVV Can Palau

En aquesta exposició, organitzada per la Xarxa d’Arxius Municipals de la 
Diputació de Barcelona, es visualitzen 144 documents procedents de 41 
arxius d’ajuntaments de municipis menors de 10.000 habitants, gestionats 
pels arxivers itinerants d’aquesta corporació.

Es tracta d’una mostra visual que a partir de la documentació dels arxius mu-
nicipals vol acostar-nos les vivències dels refugiats a la rereguarda catalana 
durant la Guerra Civil, i que connecta amb els refugiats de conflictes actuals 
en ple segle XXI.

A partir dels documents datats en el període cronològic propi del conflicte 
que va de l’any 1936 al 1939 es mostren diferents aspectes relacionats amb 
l’impacte social de l’arribada dels refugiats a municipis de la demarcació de 
Barcelona, com el control administratiu, econòmic, polític per part dels Ajun-
taments i de la mateixa Generalitat de Catalunya o la gestió dels recursos 
bàsics subministrats com l’assistència sanitària, aliments, roba i allotjament.

Visita la mostra a: https://www.diba.cat/es/web/exposicio-refugiats-guerra-civil-espanyola



NOTÍCIES

12

Neteja de boscos 

Una dotzena d’adults i 8 nens i nenes van participar el 18 
de juny en la primera neteja de boscos organitzada per 
l’associació Arrel Verda. Al llarg del matí, es van recollir 
1.400 litres de brossa. L’acció es va desenvolupar entre el 
Coll de Can Rabassa i el torrent de Can Maimó i a la zona de 
corriol compresa entre l’escola Els Tres Pins, Mas Morera, 
la riera i el centre del municipi.

D’altra banda, l’associació Arrel Verda va organitzar el 17 
de juny un taller de ratafia amb una dotzena de persones. 
Prèviament, els participants van fer una sortida per la riera 
per reconèixer i collir algunes plantes per fer el taller.

8è torneig de petanca 
Baix Montseny

El Cub Petanca Vallromanes va recollir el 8 de juliol el 
4t premi del 8è torneig de petanca Baix Montseny. El 
lliurament de premis es va fer a Vallgorguina.

Viatge a la Toscana 

Una cinquantena de socis de l’Associació de la Gent Gran 
han viatjat a la regió de la Toscana (Itàlia). El recorregut ha 
passat per Florència, Montecatini, Lucca, Pistoia, Cortona, 
Siena, San Gimignano, Pisa, Vall de Chianti i Prato.

Rosa Pons, reelegida 
presidenta de 

l’associació de dones
La Brúixola 

Rosa Pons ha estat reelegida per unanimitat presidenta 
de l’Associació de dones La Brúixola per un període d’un 
any. Pons n’ocupa la presidència des de fa cinc anys.

L’assemblea es va celebrar el 22 de juny. Posteriorment, 
es va celebrar al Casal de Cultura una xerrada amb el 
músic i locutor de Catalunya Ràdio Joan Vives, organit-
zada per l’associació de dones La Brúixola. Els assistents 
van destacar la gran capacitat de Joan Vives per enco-
manar la passió per la música.

Foto: Daniel González / Club Petanca Vallromanes

Foto: Associació de la Gent Gran

Foto: Associació de dones La Brúixola

Foto: Associació Arrel Verda
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Juliol musical al Casal de Cultura

El passat 1 de juliol va iniciar-se l’estiu musical al Casal. Cicles com les Nits Musicals de Vallromanes que 
arriben a la seva 33ª edició o els Freevendres, els concerts de proximitat a la fresca que s’organitzen des del 
2013, sense oblidar els matins que han tingut un marcat contingut musical amb el Casal d’estiu de les arts 
escèniques, fan de l’estiu a Vallromanes la temporada més musical de l’any.

L’espectacle familiar Òpera for kids va 
obrir les Nits Musicals, un espectacle 
lúdic i alhora didàctic creat amb la 
intenció de donar a conèixer als in-
fants (i segurament a molts adults) els 
conceptes crucials sobre el món de 
l’òpera. Això ha fet que s’hagi assolit 
un objectiu que tenia la Regidoria de 
cultura des de fa temps: apropar les 
Nits Musicals a totes les edats. Frag-
ments d’òperes com: La Traviata de 
Verdi  o La Flauta Màgica de Mozart 
van entusiasmar als espectadors que 
omplien el teatre del Casal.

El 8 de juliol Claudi Arimany, conside-
rat un dels flautistes-solistes catalans 
de més prestigi amb una important 
trajectòria de gran projecció interna-
cional, ens va apropar música clàssi-
ca (Mendelssohn, Mozart i Doppler) 
i jazz, amb peces de Claude Bolling.
Els dos darrers concerts van estar 
encapçalats per la gran pianista 
Alba Ventura, per una banda, i per 
l’altra per l’Orquestra de Cambra del 
Penedès, acompanyats de la mezzo-
soprano Anna Alàs que van delectar 
als assistents amb El Amor Brujo de 
Manuel de Falla.

Agraïment de l’Associació de la lluita contra 
el càncer de Vallromanes

La Junta Local de Vallromanes de l’Associació de la lluita contra el càncer vol 
donar les gràcies a l’Ajuntament de Vallromanes per l’aportació de 417 € fruit 
de la recaptació de la primera nit musical d’aquest any.

Els concerts van tenir una extraor-
dinària acollida voltant el 80% 
d’ocupació del teatre de mitjana, i han 
estat més solidaris que mai, donant el 
100% de la recaptació del primer con-
cert a l’Associació espanyola contra el 
càncer amb qui col·laboren  les volun-
tàries de l’associació de lluita contra el 
càncer de Vallromanes.

Des del 7 de juliol i fins al divendres 28 
s’han dut a terme els Freevendres a la 
terrassa del Casal. Jazz os vale, que en-
tre d’altres compta amb la presència 
del vallromaní Albert Pocurull;  Mario 
Muñoz, que va presentar el seu darrer 
disc: Libre; Àlex Thomas & Blubend 
que van apropar un bon blues, funk, 
pop, rock i soul,  i el grup Dr. Jones & 
The stars of the other dimension que 
van  actuar amb una recopilació de 
temes d’estil folk rock anglosaxó, van 
posar les notes musicals a les nits de 
divendres a la fresca.

I la música també ha estat molt pre-
sent al Casal d’estiu de les Arts Escèni-
ques, amb més de 115 infants i joves 
inscrits, ha esdevingut una de les 
edicions més exitoses. Les visites de 
professionals amb el grup jove, com 
els A Grup Vocal o Cristóbal Garrido i 
les setmanes dedicades als playbacks 
o al teatre musical, han arrodonit 
aquest juliol musical al Casal. 
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SECCIÓ JOVES

Joventut de Vallromanes                                       @vallromanesjove

Un centenar de persones fan propostes per al nou 
Pla Local de Joventut

Un centenar de persones han participat en el procés de diag-
nosi per elaborar el nou Pla Local de Joventut de Vallromanes 
per al període 2018-2021. La participació s’ha desenvolupat 
mitjançant una enquesta online, tallers participatius i ses-
sions de treball amb joves, entitats i personal tècnic i polític.

Aquest estiu torna el bus Verbenero!!
Els joves de Vallromanes i de Vila-
nova del Vallès podreu gaudir de la 
Festa Major de Granollers deixant 
el cotxe aparcat a casa o anar-hi, de 
forma autònoma, sense dependre 
dels pares. Per tercer any consecutiu, 
les regidories de joventut de Vallro-
manes i Vilanova del Vallès posen a 
disposició dels joves de 16 a 29 anys, 
el Bus Verbenero, per poder anar a la 
Festa Major de Granollers, minimit-
zant el risc a la carretera. Enguany les 
nits de festa seran les del divendres 

El procés de diagnosi, iniciat al maig, ha estat gestionat per 
l’entitat Kàtedra Cultura i ha comptat amb la col·laboració 
d’un grup motor format per joves de l’espai jove Àrea51, 
que han donat suport en l’acompanyament de recepció 
d’aportacions procedents de diferents àmbits i edats. En 
les sessions i accions de recollida de propostes han partici-
pat els alumnes de 6è de primària de l’escola Els Tres Pins, 
els joves de 1r d’ESO de l’Institut de Vilanova, les entitats 
vallromanines, personal tècnic i polític de l’Ajuntament de 

1 i dissabte 2 de setembre. El bus 
sortirà de Vallromanes a les 23:00 i 
tornarà de Granollers a les 5:00h. Els 
bitllets es podran comprar a l’Àrea51, 
l’espai jove de Vallromanes, del 21 
al 31 d’agost, el preu d’anada i tor-
nada serà de 3€ (2€ amb el carnet 
d’usuari/a de l’Àrea51).
I seguim parlant de Festa Major,... per 
que com bé sabeu la de Vallromanes 
arriba a finals de setembre per acabar 
l’estiu. Pel jovent vallromaní, tenim 
tres propostes ben engrescadores, la 

3a Survival Zombie, la Holi Solidària  o 
Festa dels Colors -amb l’organització 
i col·laboració dels mateixos joves- i 
el “Va parir Tour” la Festa de Ràdio 
Flaixbac que enguany comptarà amb 
la Vela de Salut del CRÍTIC, el Programa 
de prevenció de consum de drogues, 
pantalles i riscos associats de la Man-
comunitat de Galzeran. Es tracta d’un 
estand informatiu ubicat a la Pista co-
berta amb l’objectiu d’oferir informació 
i pautes preventives i de reducció de 
riscos en relació al consum de drogues.

Vallromanes, veïns, el Consell Comarcal del Vallès Orien-
tal i la Direcció General de Joventut de la Generalitat.

Oci i esport, prioritat per als participants

El 56% dels participants consideren que l’oci i l’esport 
són els àmbits estratègics a prioritzar en els propers 
quatre anys; el 49%, la festa i la cultura; el 48%, el pla 
de dinamització juvenil mitjançant l’Àrea51 i el 42%, la 
igualtat; el 37%, l’educació; el 34%, la informació juvenil 
i el 30%, la mobilitat i el territori, el treball i l’habitatge. 
Amb aquestes conclusions s’inicia la fase de redacció 
del document del Pla Local de Joventut, previsiblement 
a la tardor.

Els àmbits estratègics del nou projecte es van donar 
a conèixer en una actuació teatralitzada el 8 de juliol, 
coincidint amb la celebració del primer aniversari de 
l’Àrea51. A l’acte va actuar la cantautora Maria Cambray, 
una de les joves que ha format part del grup motor.

En el marc de la celebració es va inaugurar la Chill-
Àrea, la nova zona exterior de l’Àrea51, construïda de 
manera sostenible per una vintena de joves amb la 
direcció del grup d’arquitectes Globus Vermell i amb 
la col·laboració de la brigada municipal. Les empreses 
Vallromanes Verd, Hidralair S.L., Construccions Duran, 
Giró construccions i Serralleria Nadal hi han aportat 
desinteressadament el material.
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NOTÍCIES

Borsa de Treball
de Vallromanes

Es posa en marxa la Borsa de Treball de Vallromanes, 
un servei d’assessorament laboral per a les persones en 
recerca de feina del municipi de Vallromanes i una eina 
per a la gestió de recursos humans de les empreses que 
necessitin incorporar personal.

És un servei que posa en contacte les persones que bus-
quen feina amb les ofertes de treball de les empreses del 
territori, establint un itinerari ocupacional personalitzat, 
eines per la millora en la recerca de feina, formació ocu-
pacional i orientació laboral.

A les empreses que necessiten personal se’ls ofereix la pos-
sibilitat de publicar les ofertes de feina, preselecció de candi-
dats i informació en matèria de contractació i subvencions.

Si busques feina:
Per inscriure’s a la Borsa de Treball has de dema-
nar cita prèvia per a la realització d’una entrevista 
ocupacional. Mitjançant la primera entrevista, re-
collim la teva sol·licitud de feina i passes a formar 
part de la Borsa de Treball.
Per concretar dia i hora d’entrevista a l’Ajuntament, has 
de contactar amb Sara Rivera al telèfon 93 572 91 59  
o per e-mail riverams@diba.cat.

Si busques treballadors:
Contacta amb Sara Rivera al telèfon 93 572 91 59 o 
per e-mail riverams@diba.cat.

Horari d’atenció: 
Els dijous de 9.30 a 13.30h a l’Ajuntament de Vall-
romanes.

Vallromanes Escacs Club,
Premi Vallès Visió Vallromanes

L’alcalde, David Ricart va lliurar el 28 de juny el Premi 
Vallès Visió Vallromanes a l’entitat Vallromanes Escacs 
Club. El lliurament va tenir lloc al Teatre Municipal de Can 
Gomà, a Mollet del Vallès, en el marc de la celebració de 
la 7a festa de lliurament de premis de la cadena televisiva 
Vallès Visió.

Aquest guardó té com a finalitat distingir aquelles per-
sones o entitats de la localitat que han destacat en el 
darrer any per la seva tasca realitzada, trajectòria o 
portar el nom del municipi més enllà de les seves fron-
teres. Aquest any, Vallromanes Escacs Club ha aconseguit 
l’ascens a Primera.

Vallromanes, amfitriona del
premi Vallesà de l’Any 

El Casal de Cultura va acollir el 19 de 
maig el premi Vallesà de l’Any, orga-
nitzat pel diari El 9 Nou. El guardó va 
recaure en Víctor Martínez Vicario, 
president del grup Salerm Cosmetics, 
en reconeixement a la seva trajectòria 
empresarial. La gala va cloure amb 
l’actuació del grup vallromaní En Clau 
de Gòspel davant de 150 assistents.
 

Autoritats i personalitats del teixit 
econòmic, social i cultural dels dife-
rents municipis de la comarca es van 
reunir al Casal de Cultura per celebrar 
el lliurament del guardó. L’alcalde, 
David Ricart, va destacar que amb 
aquest esdeveniment Vallromanes es 
convertia per una tarda en “la capital 
del Vallès Oriental”.
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AGENDA - ESCACS

FESTA MAJOR
DE SANT MIQUEL

AGENDA

Escacs

Avui portem el bonic final de la partida entre Ariel Sorin i Devcic 
Marcos disputada a la localitat argentina d’Acasusso l’any 1991. 
Aprofitem per celebrar l’ascens del club a primera i haver guanyat 
el campionat de campions de grup amb el 100% de victòries a la 
temporada.

Solució:  35. fxg7+   Txg7 ; 36. Df8+   Tg8 ;  37. Dh6 ++

VALLROMANES ESCACS CLUB

 

28, 29, 30 de setembre 
i 1 d’octubre

Actes previs

22, 23 i 24 de setembre
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L’ENTREVISTA

Antonio Barroso:
“Moltes persones s’han interessat en la meva col·lecció

a partir de l’exposició al Casal”

El destí va voler que Antonio Barroso nasqués fa 73 anys en una casa situada al carrer Estación del 
municipi Peñarroya (Còrdova), a pocs metres d’una estació de trens. Allà va començar la seva passió 
pel món del ferrocarril que l’ha acompanyat al llarg dels anys i que ha volgut ensenyar en una exposició 
al Casal de Cultura.

De petit jugava...
.... a empènyer els vagons que 
deixaven en vies mortes. Ens en-
ganxàvem als estreps dels cotxes 
de viatgers i intentàvem aguantar 
el màxim de temps. Com vivia a 
prop de l’estació, hi anava molt 
sovint amb els amics.

Amb 16 anys va arribar a Barcelo-
na. El viatge el va fer en tren?
Sí, el recordo perfectament. Vaig 
sortir de Còrdova a les 17 h del 
10 de març de 1961 i vaig arribar 
a Barcelona a les 20 h de l’11 de 
març. Des de llavors, el tren ha 
evolucionat moltíssim.

Li agrada viatjar en tren?
M’encanta. Moltes vegades vaig 
de Vallromanes a Montmeló en co-
txe i agafo el tren cap a Barcelona 
simplement pel fet d’anar en tren. 
Considero que és un mitjà ràpid, net, 
que permet apropar-te al centre de la 
ciutat. Tot i que reconec que hauria 
d’haver-hi més trens.

Quan va començar la seva passió per 
col·leccionar trens?
Amb 25 anys, vaig començar a 
col·leccionar trens en miniatura. Hi 
anava a botigues especialitzades en 
el sector per comprar-ne models.  
I encara continuo amb aquesta afició. 
Quan viatjo, per exemple quan vaig a 
Andorra amb l’Associació de la Gent 
Gran, miro de comprar-ne algun. Allà 
on he anat, si he vist algun tren que 
m’ha agradat, l’he comprat.

Recentment, ha exposat al Casal 
part de la seva col·lecció. Quantes 
peces té actualment?
Està formada per 90 composicions 
de trens a escala H0 (1:87), que és 
l’escala de modelisme ferroviari. 
Al Casal vaig exposar-ne una part 
i a partir d’aquí moltes persones 
s’han mostrat interessades per la 
col·lecció i han vingut al local per 
veure-la sencera. Amb aquesta 
exposició volia acostar el món del  
ferrocarril als nens, ja que encara 
n’hi ha que no han viatjat mai en 
tren, que només van en cotxe.

Hi ha alguna peça de la col·lecció 
que recordi especialment?
Les peces de la col·lecció són totes 
boniques. Hi ha trens de Barcelona, 

Còrdova, Andorra... i dels Estats 
Units... Tenia familiars vivint als Es-
tats Units i quan em visitaven, em 
portaven algun tren.

Encara li continuen regalant trens?
Sí, i encara m’hi fa molta il·lusió.

Ara viu en un municipi que no té 
estació de tren.
Conec Vallromanes des de l’any 
1963, quan venia a jugar a futbol. És 
un municipi encantador; tranquil i 
petit. Tot i que m’hauria agradat que 
hagués tingut tramvia.

Si hagués treballat en el camp ferro-
viari...
... hauria estat conductor de trens.
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 Govern, netegeu els boscos
La feina o la missió que té el principal partit de l’oposició de Vallromanes és la de controlar i vigilar el que 
fa el govern municipal i aportar solucions als possibles problemes dels vallromanins. Aquest és l’objectiu 
amb el que tot el grup municipal d’IVall estem treballant durant els últims anys.
Humilment creiem que ho estem aconseguint: Vam ser els primers en donar resposta al Casal de joves 
proposant la seva ubicació a la zona esportiva, vam ser els primers en recolzar el centre de dia i casal de 
la gent gran de Vallromanes, hem aconseguit rebaixar l’IBI portant cada any la proposta al Ple i l’última 
acció que hem realitzat ha estat la negativa total a que els vallromanins paguin gual com vol el govern.
És per tot això, que ara demanem al govern més accions: Sisplau netegeu els boscos de Vallromanes. 
Fa temps que ho hem sol·licitat per Ple, però ara després de l’últim incendi que va haver-hi a Teià, hem 
de conscienciar al govern que tingui molta més cura dels boscos i camps de Vallromanes de propietat 
municipal, que molts d’ells estan deixats i bruts. No val això de preocupar-se i netejar el nostre poble 
únicament en l’any d’eleccions.
El nostre grup municipal sempre ha tingut clar que hi ha d’haver diàleg entre el govern i l’oposició, i per 
això ho hem intentat diverses ocasions. Ara, però ens hem adonat que no es pot dialogar amb aquell que 
no vol. Amb els radicalismes no es pot dialogar i per això hem estès la mà a l’altre partit del govern amb 
el que si es pot arribar a acords i es pot dialogar.
A iVall com molts sabeu, som gent que estem en política però no vivim de la política com els altres 
partits. Cadascú de nosaltres té la seva vida professional i estem aquí perquè estimem i volem col·laborar 
amb el nostre poble, mirant únicament per Vallromanes.
Per últim volem denunciar un fet que diversos veïns i veïnes ens han fet arribar: Amb el canvi d’il·luminació 
al poble, hi ha menys llum al poble i això vol dir també menys seguretat. Ara a l’estiu no és tant important, 
però a l’hivern que a les 5 de la tarda és fosc si. Sol·licitem al govern de Vallromanes que implanti la 
mateixa potència que teníem anteriorment. No val fer-se trampes al solitari, si estalviarem tants diners 
amb la nova Il·luminació és perquè s’ha reduït molt la potència. 

ELS INCENDIS : UNA AMENAÇA REAL
El 18 de juliol hem estat molt a prop d’un incendi que es va iniciar a Teià i es va poder aturar al marge 
amb Vallromanes. Va existir molta inquietud i preocupació. Alguns veïns es van quedar sense llum. No 
sabien què fer. No sabien com actuar. Altres improvisaven i mentrestant, els mossos apareixien entre 
moltes dotacions d’unitats mòbils per posar en alerta i avisar per estar preparats en cas d’evacuació. 
No és el primer incendi en el que algun dels nostres membres ha participat en les tasques de coor-
dinació, extinció i inspecció de l’incendi. Altres incendis d’anys enrere com a l’Hípica o Font de Cera 
ens han posat en alerta vàries vegades. Si ara sumen, que el Govern està permetent deixar les restes 
de les tales (branques, troncs, etc) al sotabosc després de talar els boscos, què podria haver passat si 
l’incendi hagués arribat a Vallromanes i als seus boscos? Hem de millorar el sistema de comunicació 
que no arriba a tothom al igual, que millorar els sistemes d’actuació. 

Agraïments al cos de Bombers, ADF, voluntaris, Policia Local i Mossos d’Esquadra per l’esforç i treball 
en l’ extinció, control de l’incendi i sobretot en la protecció de les persones.

SORTIR DE VALLÈS VISIÓ
Hem tornat a presentar una moció per sortir de Vallès Visió. Una televisió pública parcial, que no 
respecta la pluralitat i pensem que no serveix als interessos del municipi. Una TV que no permet 
escoltar totes les opinions ni garanteix la qualitat de la informació, que no sigui de qui governa. És per 
això que volem destinar els prop de 18.000 euros anuals a millores del municipi i no pas a un servei 
“individualista dels qui governen”.

L’EXPROPIACIÓ DE LA CAMBRA AGRÀRIA 
Tenim un govern que no crea diàleg ni vol un poble tranquil. La Cambra Agrària està en “peu de 
guerra” contra el Govern com a conseqüència de la insistència en expropiar aquest edifici. 
GENT DE VALLROMANES US DESITJA UNES BONES VACANCES!
Més info: GENT DE VALLROMANES (FACEBOOK). Mail: carrillobd@diba.cat – David Carrillo / Portaveu GDV
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Les decisions justes no sempre són les més aplaudides

La regularització de la taxa de guals ha generat nombroses crítiques, en som coneixedors i de fet n’érem conscients 
abans d’aprovar-la. 
Sovint les decisions justes no sempre són les més aplaudides. Però no per això s’han de deixar de prendre. 
Ens han arribat mostres de disconformitat i les entenem, però també ens han arribat mostres de suport per part de 
nombrosos veïns, d’aquells que fa anys que paguen la taxa de guals, i veien com molts no la pagaven. Molts veïns 
han aplaudit que finalment algú s’atrevís a posar ordre i aplicar el principi d’equitat també en aquesta qüestió.
Perquè, com hem explicat; A Vallromanes, la taxa de guals es paga des de 1993, tots els habitatges amb entrada i 
sortida de vehicles estan subjectes a pagar la corresponent taxa de guals. I també hem explicat els dos conceptes 
que el regulen i els tornarem a explicar tants cops com convingui; Aquesta taxa es paga per l’ús privat que es fa 
d’un espai públic, és a dir; el pas públic dels vianants es veu alterat per l’entrada i sortida de vehicles provinents de 
l’espai privat dels habitatges. Amb la placa indicativa de gual - que és optativa- es paga la reserva de l’espai per a 
garantir que ningú hi aparqui.
Fins ara tothom havia de pagar el mateix import, hi entrés un vehicle o quinze vehicles. Els canvis que hem aprovat 
fan més justa aquesta taxa, perquè ara es paga en funció dels metres del gual i del nombre de vehicles. 
La finalitat d’aquesta decisió no ha estat mai recaptatòria, sinó de justícia.

Continuem caminant

El nostre mèrit és no cedir un pam en les nostres conviccions perquè en tot moment volem ser radi-
calment democràtics, per defensar l´ètica i la transparència a l’ acció política i a la gestió municipal. 
Prioritzant el bé de Vallromanes per sobre de qualsevol altre interès. Només volem continuar sent 
útils als nostres veïns. Volem anunciar-vos que el proper 26 de Juliol el PDECAT ( Partit Demòcrata) 
quedarà constituït formalment a Vallromanes, perquè pensem que el pluralisme polític és la base de 
la convivència.

Els regidors del PDECAT tenim una enorme vocació de servei públic, per això entre dues persones por-
tem 7 de les 18 regidories  que hi han al Govern Municipal. Però tota aquesta feinada seria impossible 
sense posar en valor, la gran tasca que realitzen tots els treballadors de l’ Ajuntament de Vallromanes. 
Els hi volem agrair de tot cor.

Els èxits de la Regidoria de Mobilitat són inqüestionables. Des del mes de setembre la línia d’autobús  
Vallromanes/Granollers té servei sense interrupcions des de les 7,10h del matí fins a les 21,20h del 
vespre. I la línia  cap a Barcelona via Alella ha passat de 3 a 7 serveis diaris. Volem informar-vos que a 
partir de l’1 d’agost tindrem el servei de festius en ple funcionament igual que els dies feiners durant 
tot el dia.

El Casal de Cultura ha programat amb gran èxit la 33ª edició de les Nits Musicals, la 5ª edició dels 
Freevendres i el Casal d’Estiu de les Arts Escèniques. Voldríem destacar el 1er aniversari del Espai Jove, 
Àrea 51,amb la seva Chill-Àrea. Ens agrada governar amb vosaltres i per vosaltres perquè sou la nostra 
màxima preocupació i volem fer-vos la vida una mica més fàcil.

Estem sempre al vostre servei. Bon estiu!!!  
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
Arrel Verda                arrelverda@gmail.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        661 34 73 91
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
Valltocats            658 09 45 56

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                        616 73 78 92

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             619 16 51 58

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

Subministraments industrials
  Steam Valves,SLU (vàlvules i accessoris)   664 37 22 71

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


