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CAGA TIÓ170
Vine a fer Cagar el Tió
DISSABTE 23      Desembre
al Teatre del Casal a partir de 
     18:00h
i després de picar ben fort...
berenar per a tothom !!

de

les

ARRIBA EL CASAL DE NADAL! 
Tallers, danses, jocs i molt més! 

De P3 a 6è curs. Vine a inscriure’t al Casal de Vallromanes

Benvolguts/des,
Des del Casal de Vallromanes i la Regidoria de Cultura us volem informar que 
aquest Nadal arriba la vuitena edició del CASAL DE NADAL.  Un espai de lleure i 
cultura pensat pels més menuts, adaptat a les teves necessitats, i amb un preu 
increïble.

-> POTS INSCRIURE AL TEU FILL/A ELS DIES QUE VULGUIS DE MANERA  
INDEPENDENT.

DATES I PREUS DEL CASAL DE NADAL 2017
Dies ofertats:  27, 28 i 29 de desembre.
Horari: De 9h a 13:30h amb acollida matinal gratuïta a les 8:30h.
> Preu per dia: 10€ 
10% de descompte per a famílies nombroses, monoparentals o 2n germà.
Recordeu que cal un mínim d’inscrits per iniciar l’activitat i les places són limi-
tades.
   
Edats: Infants de P-3 a 6è curs.  
Inscripcions a Casal: Del 12 al 16 de desembre de 16:00h a 21:30h.
Descarrega’t la fitxa d’inscripció al web municipal  www.vallromanes.cat 

Què farem al CASAL de NADAL?
Cada dia hi haurà un espai reservat als jocs i a diferents tallers temàtics per 
potenciar la creativitat com:
Cuina, danses, pessebre nadalenc, concert de Nadales, decoracions per  
l’arbre de Nadal i com no, tallers de maquillatge i perruqueria de fantasia.

 Vallromanes, desembre 2017

Casal de Vallromanes   Tel: 935728174   Mail: casal.vallromanes@diba.cat
Facebook: Casal de Vallromanes         Instagram: Casal de Vallromanes

Mariluz Muñoz Rodríguez
Regidora de cultura de l’Ajuntament de Vallromanes

Atentament

Cavalcada

de Reis

5 de gener
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Gran Recapte 
d’aliments

Vallromanes i Vilanova del Vallès van 
recollir 3,2 tones d’aliments en el 
Gran recapte que es va celebrar de 
l’1 al 3 de desembre, impulsat a Vall-
romanes per l’associació Arrel Verda. 

Els aliments s’han portat al banc 
d’aliments, situat a Vilanova del Vallès, 
un servei que comparteix l’Ajuntament 
de Vallromanes amb el consistori vila-
noví per ajudar les famílies més neces-
sitades de les dues localitats.

10 anys de l’arrossada de la Gent Gran
L’Associació de la Gent Gran ha cele-
brat la desena edició de l’arrossada, 
una de les cites més destacades del 
calendari de l’entitat. 

Per segon any, la Coral de Vallroma-
nes va participar en aquesta trobada. 
Els assistents van poder gaudir d’un 
suculent arròs, preparat pel Bar 
Cafè La Plaça i el Dj. Pocurull va ser 
l’encarregat de fer ballar els assistents 
en finalitzar el dinar. A la celebració va 
assistir l’alcalde, David Ricart.

En aquests 10 anys, l’entitat ha expe-
rimentat un gran increment de socis: 
de la seixantena del 2008 als 200 del 

Neteja de boscos

L’associació Arrel Verda, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i de l’ADF La Conreria, va organitzar el 19 de 
novembre la 2a neteja dels boscos de Vallromanes. Els 
voluntaris van recollir 200 quilos de ferralla, 80 quilos de 
vidres i 6 m3 de residu general.

La neteja es va dur a terme al torrent de Can Prat, la zona 
del torrent del Padró a Vista Alegre, els camps al voltant 
de la Riera i a l’entorn de l’escola Els Tres Pins.

Viatge a Andorra

Una de les activitats tradicionals al calendari de l’Associació de la Gent Gran 
és el viatge a Andorra, que aquest any es va celebrar el cap de setmana del 
14 i 15 d’octubre.

2017. Al llarg de l’any, l’entitat organitza nombroses activitats. Una destacada al 
desembre és el Dinar de Pre-Nadal, que en el moment de tancar aquesta edició 
estava previst que se celebrés el 16 de desembre al restaurant La Noguera.

Foto: Associació  Arrel Verda

Foto: Associació  de la Gent Gran
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PLE MUNICIPAL

Ordenança municipal sobre tinença d’animals

El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el 16 de 
novembre l’Ordenança sobre tinença d’animals, que 
actualitza la de 1996. El text vetlla pel benestar dels 
animals i regula la conducta dels seus propietaris o 
posseïdors per garantir una millor convivència ciuta-
dana. El text va comptar amb els vots favorables de 
MxV-ERC i PDeCAT, l’abstenció d’IVALL i els vots en 
contra de GdV.

El text, amb 74 articles, recull les obligacions dels pro-
pietaris vers els animals en diferents aspectes, entre 
altres: atenció higiènica i sanitària, identificació amb 
microxip i inscripció en el registre censal municipal.

Garantir la tranquil·litat i higiene

L’ordenança estableix mesures perquè la tranquil·litat 
dels veïns i veïnes no es vegi alterada pel comportament 
dels animals domèstics. Entre altres, prohibeix deixar-
los sols des de les 22 h fins a les 8 h en patis, terrasses,  
galeries, balcons o altres espais oberts. Aquesta 

prohibició s’estén a hores diürnes per als gossos 
que es manifestin amb insistents bordats.

El text també prohibeix deixar les deposicions fecals 
dels gossos, cavalls i altres animals a la vies públi-
ques i que els animals orinin en els parcs infantils, 
zones d’esbarjo i façanes d’edificis, voreres i/o mo-
biliari urbà. Amb l’ordenança no es permet l’accés 
d’animals a les zones de jocs infantils i en aquells 
llocs expressament senyalitzats i que beguin aigua 
en contacte als brolladors o a les fonts públiques.

El text aprovat inicialment compta amb apartats 
centrats en gossos potencialment perillosos, animals 
exòtics i altres animals no considerats de companyia 
i l’abandonament. També estableix un règim de  
sancions.

L’ordenança aprovada inicialment estarà en expo-
sició pública fins al 19 de gener, període durant el 
qual s’hi poden presentar al·legacions.

Declaració institucional per demanar la llibertat 
de les persones empresonades

El Ple va aprovar per unanimitat el 16 de novembre una 
declaració institucional presentada pel grup municipal 
PDeCat per “exigir l’excarceració immediata de totes 
les persones empresonades que ho són malgrat haver 
actuat sempre pacíficament i democràtica, d’acord 
amb el mandat sorgit a les urnes” (es pot consultar el 
text íntegre a www.vallromanes.cat). El text va ser in-
corporat al punt 4 de l’ordre del dia, prèvia aprovació 
per unanimitat de la urgència de la declaració.

En aquest punt de l’ordre del dia també es va deba-
tre la declaració institucional “per la llibertat de les 
preses i presos polítics”, presentada per MxV-ERC 
(es pot llegir el text íntegre a www.vallromanes.cat). 
PDeCat, IVALL i Gent de Vallromanes van votar-hi en 
contra, per la qual cosa aquesta declaració no va 
prosperar.
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ACTES DE LA MARATÓ

Vallromanes solidària

Sopar de cabàs, bingo solidari  
i música
Sopar de cabàs acompanyat d’un 
bingo solidari amb premis per a la 
línia i el bingo (pernils i ampolles 
de cava). Aquest any, com a nove-
tat, hi haurà un bingo infantil. El 
sopar serà amenitzat amb una se-
lecció de peces musicals dels anys 
80, a càrrec del Dj El Buidapistes.
Dia: 9 de desembre
Hora: 21 h
Lloc: Casal de Cultura

Open agility
Activitat organitzada pel Club Sant 
Quitèria.
Dia: 16 de desembre
Hora: matí
Lloc: Camp de futbol

Caminada solidària
El grup dels Trinxes organitzen 
una caminada popular de 7,5 km 
per corriols i camins de muntanya 
d’una dificultat baixa per obrir 
l’activitat a tots els públics.
Dia: 17 de desembre
Hora: 9.30 h
Lloc de sortida: Pista coberta
Lloc d’arribada: Plaça de l’Església
Preu de la inscripció: 5 €

Esmorzar solidari
La Comissió Pro Marató, amb la 
col·laboració de la Comissió de Fes-
tes, organitza un esmorzar solidari 
amb delícies culinàries dels veïns, 
on les persones donen la voluntat 
per tastar-les.
Dia: 17 de desembre
Hora: matí
Lloc: Plaça de l’Església

Sorteig de paneres solidàries
Sorteig de quatre paneres soli-
dàries elaborades amb aportacions 
d’establiments de Vallromanes o 
vinculats amb el municipi. Organit-
za la Comissió Pro Marató.
Dia: 17 de desembre
Hora: matí
Lloc: Plaça de l’Església
Preu: 5 € / tira de 10 números

Casal de la Gent Gran 
Venda d’articles artesans i manua-
litats elaborats per les dones del 
Casal de la Gent Gran.
Dia: 17 de desembre
Hora: matí
Lloc: Plaça de l’Església

Club de Petanca
Sorteig d’una espatlla de pernil. 
Activitat organitzada pel Club Pe-
tanca Vallromanes.
Dia: 17 de desembre
Hora: matí
Lloc: Plaça de l’Església

Gòspel
Actuació del grup En Clau de Gos-
pel.
Dia: 17 de desembre
Hora: 18 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu de l’entrada: 3 €

Vallromanes torna a mostrar la seva cara solidària amb diverses activitats destinades a recaptar fons per a La Marató 
de TV3. L’edició d’enguany, la 26a, està dedicada a les malalties infeccioses.

La Comissió Pro Marató de Vallromanes, impulsora d’aquesta iniciativa al poble, i entitats s’impliquen activament 
en l’organització d’actes per aconseguir fons per a aquest projecte solidari. Les activitats es concentraran el 17 de 
desembre, el dia de La Marató, tot i que comencen dies abans amb el sopar de cabàs i bingo solidari.

A l’hora de tancar aquesta edició, les 
activitats previstes són:
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Pla d’igualtat de gènere
L’Ajuntament de Vallromanes ha 
començat a treballar en l’elaboració 
d’un Pla d’Igualtat de Gènere, amb 
el suport de la Diputació de Barcelo-
na, fruit de l’acord plenari del 15 de 
setembre en què es va aprovar per 
unanimitat una moció per a la defen-
sa del dret de les dones al treball en 
igualtat d’oportunitats.

La primera part del Pla ha consistit 
a fer una diagnosi de l’estat actual 

Dia Internacional contra la violència masclista
L’Ajuntament es va sumar als actes 
contra la violència masclista amb la 
projecció de la pel·lícula Te doy mis 
ojos, d’Itziar Bollaín, i el posterior 
anàlisi des de la perspectiva de gè-
nere. 

Amb aquesta activitat, impulsada 
des de la regidoria de Serveis Socials, 
es pretenia identificar els orígens 
d’una situació de violència masclista 
a partir d’escenes del film, els dife-
rents tipus de maltractament (físics, 
psicològics, sexuals, econòmics i so-
cials) i el cicle de la violència.

Vallromanes i Vilanova lliuren als taxistes el distintiu 
d’identificació de prestació conjunta del servei

Els ajuntaments de Vallromanes i Vilanova del Vallès han 
lliurat als taxistes dels dos municipis els adhesius que 
identifiquen la prestació conjunta del servei de taxi.

El desembre de 2016, els dos consistoris van signar un 
convenir que permet que els titulars de llicències de 
taxi dels dos municipis puguin operar indistintament 
en aquests dos termes municipals. Aquest acord ha re-
presentat una millora del servei de taxi per als usuaris 
en augmentar-ne l’oferta.

Cada localitat manté la seva competència d’atorgament 
de les llicències per a prestar els serveis urbans de taxi 

de la situació i context, que s’ha dut 
a terme del 20 de novembre al 3 de 
desembre amb un qüestionari onli-
ne amb 27 preguntes tancades. En 
aquest període s’han rebut 116 qües-
tionaris. Amb aquesta fase es pretén 
detectar necessitats del municipi des 
de la perspectiva de gènere.

Una vegada analitzada la informació 
obtinguda amb les enquestes, es 
començarà a programar sessions 

presencials amb les entitats del mu-
nicipi i la ciutadania i trobades amb 
personal tècnic i representants de les 
diferents formacions polítiques amb 
representació a l’Ajuntament.

A partir d’aquí, es crearà una comis-
sió de treball amb personal tècnic i 
polític i veïns i veïnes per dissenyar 
la política d’igualtat de gènere per 
als propers anys, fixant els objectius i 
accions a realitzar.

Lectura del manifest

L’acte es va iniciar amb la lectura 
del manifest institucional del Dia 
Internacional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones, a càrrec 
de la presidenta de l’Associació de 
Dones La Brúixola, Rosa Pons. La 
vallromanina Mª Rosa de Alba va 
lliurar a l’entitat un gravat.

En el marc de l’acte, l’alcalde, David 
Ricart, va presentar als assistents 
l’inici del Pla d’igualtat, llavors en 
fase de recollida de qüestionaris.

corresponents al seu municipi. A Vallromanes hi ha dues 
llicències de taxi i a Vilanova, dues més.



8

NOTÍCIES

Proposta marc per al desenvolupament 
urbanístic a El Llac-El Castanyer

L’Ajuntament ha presentat als veïns 
i veïnes d’El Llac-El Castanyer la 
proposta marc que ha de servir 
per desenvolupar aquest sector. El 
plantejament de l’equip de Govern 
pren com a base la modificació pun-
tual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal (POUM) de suprimir la 
construcció dels 72 pisos al camp de 
futbol que preveia el POUM i recu-
perar els terrenys com a equipament 
públic. Els habitatges eliminats al 
camp de futbol es distribueixen en-
tre Cal Pirrot, El Llac-El Castanyer i 
el carrer Vista Alegre i es manté els 
sostre d’edificabilitat del planeja-
ment urbanístic vigent en aquesta 
àrea, 140. La modificació urbanística 
es basa en un estudi sobre les neces-

S’activa un nou servei de gestió d’ofertes
de feina al web municipal

A través de la web de l’Ajuntament de Vallromanes, 
a l’apartat ofertes de treball (que se situa dins de la 
pestanya “actualitat” del menú superior) podeu accedir 
a les ofertes de feina del municipi i a més teniu l’opció 
de rebre les novetats en temes de formació i ofertes de 
treball  a través de correu electrònic. Per tal de tramitar 

Formació ocupacional a Vallromanes
Al mes d’octubre es van realitzar 
dues formacions per a persones en 
recerca de feina, inscrites al Servei 
Local d’Ocupació de Vallromanes. 

sitats d’habitatge a 
Vallromanes, rea-
litzat el 2014 per la 
Diputació de Barce-
lona. Aquest treball 
constatava que el 
POUM, del 2008, 
no donava resposta 
a les demandes 
d’habitatge en de-

l’alta en el servei podeu demanar cita a través del  
correu electrònic riverams@dibat.cat.

El Servei Local d’Ocupació de Vallromanes és un servei 
gratuït per a les persones en recerca de feina del 
municipi.

Vuit alumnes van participar en la 
formació d’atenció al client, un curs 
de 20 hores de durada amb l’objectiu 
de desenvolupar habilitats i conei-
xements per millorar l’atenció i la 
comunicació amb el client. 

També a l’octubre, més de 20 perso-
nes van participar en la formació de 
manipulació d’aliments i higiene ali-
mentària, al Casal de Cultura de Vallro-
manes, on els participants van obtenir 
el carnet de manipuladors d’aliments.

D’altra banda, al novembre es va rea-
litzar un curs de carretons elevadors. 
A l’hora de tancar aquesta edició, 
estava previst per als dies 13 i 14 
de desembre un taller de coaching 
adreçat a aquelles persones inte-
ressades a identificar o reorientar la 
seva trajectòria professional.

Aquestes formacions es desenvo-
lupen dins el marc del conveni de 
formació signat amb l’Ajuntament de 
Vilanova del Vallès.

terminades tipologies (plurifamiliar, 
dimensions reduïdes, assequible...) i 
per això proposava modificacions en 
diferents sectors.

A la zona d’El Llac-El Castanyer, el 
Govern municipal planteja 89 habi-
tatges plurifamiliars (el POUM del 
2008 hi previa 43 unifamiliars) i pre-

servar l’exemplar del castanyer, que 
es troba en propietat privada. A més, 
proposa que la zona reservada per 
normativa a equipaments es destini 
a aparcament públic gratuït.

A la sessió informativa, alguns veïns 
van proposar que la zona verda esti-
gui al voltant del bloc de pisos actual.
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Es presenta el projecte d’urbanització
de Can Corbera

L’Ajuntament ha presentat el projecte d’urbanització 
de Can Corbera, que millora l’anterior, sense culminar,  
de 2009.

El nou treball introdueix una sèrie de modificacions 
que comporten una reducció d’un 20% en el cost de les 
obres. El Consistori també preveu una rebaixa del 20% en 
l’adjudicació del projecte, adjudicant-lo per 1,8 milions 
d’euros, la qual cosa representa 700.000 euros menys que 
l’inicial, que era de 2,5 milions d’euros.

El nou projecte preveu una amplitud constant per a la ca-
lçada i variable per a la vorera d’un mateix carrer, a diferèn-
cia del que recollia el document de 2009. La modificació 
pretén augmentar la seguretat viària, ja que les variacions 
d’amplitud a la calçada en un mateix tram pot augmentar 

Projecte d’urbanització i reparcel·lació
de Can Rabassa

El document contempla situar en un mateix nivell (plata-
forma única) la calçada i la vorera als carrers Sant Andreu, 
Sant Lluís i Can Rabassa. En canvi, n’hi haurà un nivell di-
ferenciat al carrer Sant Ramon, ja que l’amplitud d’aquesta 
via ho permet.

Amb la finalitat d’augmentar la seguretat, s’instal·laran 
tres plataformes elevades de reducció de velocitat a les in-
terseccions del carrer Sant Ramon amb Sant Andreu, Sant 
Lluís i Can Rabassa.

El projecte també preveu una xarxa única d’aigües 
pluvials i residuals amb dipòsit decantador, la qual 
cosa redueix el cost total dels treballs, xifrat en 2,18 
milions d’euros (IVA inclòs), 120.000 euros menys que 
els previstos en la proposta de 2009, que no va prospe-
rar. També l’Ajuntament preveu una rebaixa en el preu 
d’adjudicació, que es farà, previsiblement, a l’abril de 
2018. La previsió és que les obres puguin començar al 
maig de 2018.

el risc de sortida de via dels cotxes. El nou estudi de-
termina que a la urbanització hi ha quatre amplades 
de carrers. El pas dels vehicles en els més estrets serà 
alternatiu.

El document s’ha adequat a la normativa sobre accessi-
bilitat de l’any 2010, per la qual cosa amb el nou treball 
les voreres se situen al mateix nivell que el de la calçada.

El projecte presentat també contempla la construcció de 
canonades per a la recollida de les aigües pluvials, que ara 
passen per superfície, i que les voreres siguin de formigó.

El calendari amb el qual es treballa és que les obres es 
puguin adjudicar al març de 2018 i que estiguin finalit-
zades a principis de 2019.
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Exposició de pessebres de Bofill Herrero

Barroso exposa un pessebre a la Plaça Can Poal

El vallromaní Antonio Barroso 
exposa per tercer any consecutiu 
un pessebre amb peces dissenyades 
per ell mateix i amb figures de 21 
centímetres adquirides en fires 
nadalenques. 

El pessebre té unes dimensions de 
3,80 metres de llargada i 1,30 metres 
d’amplada i cada any incorpora 
alguna novetat. Aquest any Barroso 
hi ha  introduït una escola, amb 
mestre i alumnes.

El pessebre, que se situa al local 
número 4 de la Plaça Can Poal, 
està orientat a l’exterior perquè els 
vallromanins puguin veure’l des de 
la vidriera. A la nit, queda il·luminat. 

El Casal de Cultura acull fins al 13 de gener una exposició 
de pessebres de la col·lecció privada de l’artista Josep Bo-
fill Herrero. La mostra consta de nou diorames dissenyats 
entre els anys 1950-1970, que han estat exposats a la casa 
de la Pia Almoina (Barcelona) i també de forma individual 
a diversos països, entre ells Itàlia i França.

Entre les peces que s’exhibeixen al Casal, hi ha una amb 
figures de l’escultor Josep Bofill (fill de Bofill Herrero), que 
va fer quan tenia 18 anys, en els seus inicis artístics. Es 
tracta d’una obra de gran component emotiu, on es pot 
veure la família Bofill, els pares i els tres fills, i membres 
de l’Associació de Pessebristes de Barcelona. El pessebre 

es converteix en el fil conductor del diorama amb una 
escena real: els tres fills portant el pessebre al massís de 
Les Agudes (Montseny).

Una altra peça destacada és la que exhibeix “Per Nadal 
cada ovella al seu corral”, on el pessebre és un recurs 
dins del diorama (se situa en una escena de la dreta).

Les figures de vuit dels nou diorames són obra de 
l’escultor Martí Castells.   
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La quota mensual de l’escola bressol, més
baixa que la mitjana de la comarca i de la

demarcació de Barcelona
En el curs 2016-2017 la quota mensual de l’escola bres-
sol de Vallromanes ha estat de 150,70 € mentre que la 
mitjana al Vallès Oriental ha estat de 177,94 €. Aquestes 
dades es recullen a l’informe “Panel sobre l’escola bressol 
municipal a la demarcació de Barcelona” que realitza la 
Diputació de Barcelona. 

La quota mensual mitjana de l’escola bressol  municipal 
continua sent més baixa que la mitjana comarcal malgrat 
l’increment al curs 2016-2017. El 2016 l’Ajuntament va 
actualitzar-ne la tarifa, que es mantenia congelada des 
de 2010, atenent l’evolució a l’alça dels preus de consum 
a Catalunya i l’equitat redistributiva (el servei s’hauria 
de finançar principalment per les quotes dels usuaris 
del servei i no pels impostos dels ciutadans del municipi 
que no en gaudeixen). Amb l’actualització, l’Ajuntament 
també va determinar aplicar una bonificació del 5% per 
als alumnes empadronats a Vallromanes.  

Transport escolar a l’institut de Vilanova
9 famílies d’alumnes de Batxillerat s’han acollit al servei de 
transport escolar no obligatori a l’institut de Vilanova del 
Vallès, que ofereix el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
i amb el qual l’Ajuntament de Vallromanes té signat un 
conveni de col·laboració. 

Espai de debat educatiu

Al novembre s’han reprès les sessions de l’espai de de-
bat educatiu, una iniciativa de la Diputació de Barcelona 
amb la col·laboració de l’Ajuntament que pretén ser un 
escenari de reflexió sobre l’educació en valors infantil 
i juvenil. El projecte implica activament les escoles, les 
famílies i el territori.

El debat de les properes trobades se centrarà en la con-
vivència, concretament en dos aspectes: les habilitats 
socials i el valor del grup. Els participants en aquest espai 

Tallers d’anglès
L’escola Els Tres Pins, amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
realitza tallers d’anglès adreçats a l’alumnat per millorar 

A l’estudi “Panel sobre l’escola bressol municipal a la de-
marcació de Barcelona” han participat 30 ajuntaments 
de la comarca del Vallès Oriental.

El cost del servei (323,10 € per curs i alumne) inclou 
monitor/a i assegurança i és assumit per l’Ajuntament 
i les famílies (161,55 € l’Ajuntament i 161,55, les famí-
lies).

han posat sobre la taula la necessitat de tenir habilitats 
socials per poder viure en societat i relacionar-se amb 
respecte amb les persones i la importància del grup 
com a responsable del benestar dels seus membres. 
El grup ha de tenir habilitats i recursos per aconseguir 
gestionar els conflictes i que es vagin resolent a mida 
que es van produint. 

Amb aquests dos eixos, s’elaborarà una sèrie d’accions 
per garantir la convivència.

les competències escrites i orals de la llengua anglesa. 
Les sessions es fan en horari lectiu.



ENTITATS

12

XXI Concurs de Fotografia
Premi Sant Miquel

El 3 de novembre es van lliurar els 
XXI premis del Concurs de Fotografia 
Premi Sant Miquel, que aquest any 
s’ha celebrat fora del marc de la 
festa major, tot i que ha estat pre-
sent entre els temes a escollir: Festa 
major de Sant Miquel de dia, Festa 
Major de Sant Miquel de nit i Jorna-
des Gastronòmiques de Tastets.

La Brúixola, a La Pobla 
de Lillet i Bagà  

L’Associació de Dones La Brúixola va organitzar una excur-
sió a La Pobla de Lillet i Bagà, on va iniciar un recorregut al 
passat industrial de la zona amb la visita d’una exposició 
de trens. La sortida va incloure un viatge amb el Tren del 
Ciment, una visita al Museu del Ciment (on les visitants van 
conèixer els inicis de la fàbrica Asland), als Jardins Artigas 
(obra d’Antoni Gaudí) i al poble de Bagà.

A l’hora de tancar aquesta edició, l’associació tenia pre-
vist fer el Dinar de Nadal el 13 de desembre al Restaurant 
Sant Miquel amb un sorteig de regals nadalencs entre les 
assistents.

Els guanyadors han estat:

Jornades Gastronòmiques  
de Tastets
1r premi: Pere Sabatés
2n premi: Meritxell Garcia
3r premi: Teresa Sirera
4t premi: Ariadna Bofill

Festa Major de Sant Miquel  
de dia
1r premi: Pere Sabatés
2n premi: Francesc Alasà
3r premi: Rosa Maria Costa
4t premi: Margarita Pujadas

Festa Major de Sant Miquel  
de nit
1r premi: Teresa Sirera
2n premi: Rosa Maria Costa
3r premi: Francesc Alasà
4t premi: Margarita Pujadas

El certamen, organitzat per Amics 
de la Fotografia de Vallromanes, 
ha comptat amb 16 participants 
que han presentat una seixantena 
d’instantànies de “molt bona qua-
litat”, segons ha subratllat el presi-
dent de l’associació organitzadora, 
Artur de Alba.

Els premis han consistit en 200 euros 
(1r premi) i un àpat per a dues per-
sones en un restaurant o un servei 
d’spà (per a la resta de premis).

Foto: Associació  de Dones  La Brúixola
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El Casal premia els seus abonats per la fidelitat

El Casal de Cultura va organitzar el passat dissabte 25 
de novembre, un reconeixement als seus abonats amb 
una experiència cultural mantinguda en secret fins al 
mateix dia.

El format Escenari Secret és una proposta de l’Oficina 
de Difusió Artística de Cultura de la Diputació de Bar-
celona per premiar la fidelitat del públic dels teatres 
municipals i crear nous públics. Amb aquest programa, 
els teatres conviden els seus espectadors més fidels 
que poden anar acompanyats d’una altra persona que 
sigui públic poc habitual. Les actuacions tenen lloc fora 
de la programació teatral en espais no convencionals 
i poc habituals, en aquest cas els espais escollits van 
ser l'Àrea51 i el magatzem del Casal de Cultura. La 
cloenda es va realitzar al propi teatre del Casal i a la 
sala d’exposicions, on els assistents van poder descobrir 
les novetats de programació per al 2018, com l’exitòs 
espectacle Impro Show per al 21 de gener o La mirada 
del otro programat el 17 de febrer.

L’experiència sorpresa al Casal va comptar amb dues 
peces de microteatre del Festival Píndoles, Happy Birth-
day Jamie Love i Yamazaki, i l'espectacle de dansa Dis-
connect, del ballarí Diego Sinniger. Els assistents van fer 
una valoració molt positiva d'aquesta iniciativa. Els amics 
del Casal enguany han superat la cinquantena d’abonats, 
que s’han pogut beneficiar de descomptes d’entre el 16% 
i el 50% de descompte a les entrades dels espectacles i 
entrada gratuïta per a les Nits Musicals, a més d’altres 
promocions durant la temporada teatral. 

Els abonaments es venen durant tot l’any al Casal i te-
nen una validesa de 12 mesos des del mes de la seva 
adquisició.

La Colla Gegantera de Vallromanes busca voluntaris per por-
tar en Vallis i la Sai! Si vols participar en les sortides, envia un 

correu electrònic a gegantsvallromanes@gmail.com
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SALUT

Grip o refredat?

Febre, mal de coll, malestar general, congestió nasal, mucositat, cansament, irritació dels ulls... 
Sabries diferenciar si estàs patint una grip o un refredat? 

Per tractar tant la grip com del refredat podem prendre una sèrie de mesures (de sentit comú) per alleugerir-
ne els símptomes: 

• Reposar, descansar...

• Beure aigua, sucs, brous o in-
fusions abundantment. Ajuden a 
fluïdificar la mucositat i calmar el 
mal de coll.

• Prendre analgèsics o antitèr-
mics (si no existeixen contraindi-
cacions).

• Evitar fumar.

• Per respirar millor a la nit i 
aconseguir que no s’assequi 
tant el coll i us provoqui tos, es 
pot utilitzar un humidificador o 
posar un got d’aigua damunt del 
radiador.

   GRIP   REFREDAT

       Inici brusc  SÍ   NO 

       Febre alta  SÍ, pot ser superior a  Generalment sense febre 
   38ºC  durant 3 o 4 dies o poc elevada

       Mal de cap  SÍ i fort   OCASIONALMENT

       Dolor muscular SÍ, forts   NO o lleus

       Esgarrifances  SÍ   NO

       Pèrdua de la gana SÍ   NO

       Fatiga  SÍ   NO/UNA MICA

       Secreció nasal NO   SÍ, a vegades abundant

       Dolor de gola  POC FREQÜENT  SÍ

       Tos seca  SÍ   NO

       Irritació ocular RARAMENT  FREQÜENT

       Complicacions PROBABLE  POC PROBABLE

D’altra banda, és important seguir unes bones pràctiques higièniques per evitar-ne la  transmissió. Per exemple:  
rentar-se les mans, tapar-se la boca en tossir, procurar no reutilitzar mocadors, etc.

Dolors Palacín i Feixa -  Infermera

Al fred li ha costat arribar, però finalment ja és aquí i 
ha vingut per quedar-se. I amb ell  es multipliquen els 
casos de refredats i de grip, dues de les malalties més 
freqüents en la nostra vida quotidiana.
Totes dues infeccions respiratòries presenten símptomes 
comuns, per tant és habitual confondre-les.
La grip estacional  és una malaltia respiratòria vírica 

(virus influenza). És d’inici brusc, i cursa amb febre alta, 
mal de cap i dolor muscular. Els símptomes poden durar 
d’una a dues setmanes.
A Catalunya, la grip  arriba la majoria de vegades a partir 
de finals de desembre, s'incrementa habitualment durant 
les primeres setmanes de gener  i encara hi ha algunes 
infeccions les primeres setmanes de febrer.



15

JOVENTUT

Norma...què?, visita dels 1ers d’ESO de l’Ins
Vilanova a l’Àrea51 i Masterclass de Teatre

Com bé sabeu, l’Àrea51, l’espai dels 
joves de Vallromanes ja fa un any 
llarg de la seva inauguració, al juliol 
de 2016. Després d’aquest període de 
funcionament i d’ observar les dinà-
miques del dia a dia, hem valorat que 
és un bon moment per elaborar un 
marc normatiu de l’equipament.

Un reglament intern de l’Area51 per 
definir  i consensuar amb els ma-
teixos joves usuaris uns drets, uns 
deures i uns límits, així com uns mí-
nims de respecte i cohesió entre els 
mateixos usuaris i entre els usuaris i 
els responsables de l’equipament. 

El dimarts dia 5 de desembre va ser 
el primer dia que es va començar a 
treballar la normativa amb usuaris 
de l’espai jove. Des de la regidoria de 
joventut hi ha la voluntat i la decisió 
d’incloure la veu dels i les joves en 
la majoria dels processos i projectes 
que es desenvolupen. 

El Servei del Crític, amb el Joan i la 

Blanca, una estudiant d’Educació 
Social que està fent les pràctiques a 
l’Àrea51 ens acompanyen i ajuden en 
aquest procés de creació de la Nor-
mativa que abraça temes com la uti-
lització de la playstation i altres jocs, 
l’adeqüació dels videojocs segons 
l’edat, el respecte entre els usuaris, 
el respecte de l’espai i el material, el 
respecte als professionals, la regu-
lació del consum de tabac, alcohol 
i altres tòxics a la part exterior de 
l’Àrea51, etc. Les normes no sempre 
agraden però desitgem que amb 
aquest procés i amb aquest norma-
tiva interna, l’Àrea51 esdevingui un 
espai més obert, tolerant, empàtic i 
respectuós.

Durant aquest mes també hem tingut 
la visita de 5 grups de 1ers d’ESO de 
l’INS Vilanova del Vallès a l’Àrea51, 
com bé sabeu l’Àrea51 s’adreça a 
joves a partir dels 12 anys, cursant ja 
la ESO. Més de 120 nois i noies acom-
panyats dels seus tutors han passat 
per l’espai jove els dies 11,13 i 14 de 

desembre per conèixer l’espai i les 
activitats i projectes que s’hi duen a 
terme. Aquest any hem volgut donar 
més contingut a la visita i hem aprofi-
tat per a que coneguin un altre recurs 
municipal: la Ràdio de Vallromanes, 
que des de joventut l’utilitzem com a 
recurs educatiu amb el projecte taller 
de ràdio i el programa Ona Jove, un 
programa realitzat per joves.

Però al desembre també toca parlar 
de la Masterclass de teatre, adreçada 
a nois i noies a partir dels 13 anys, en-
guany, la cinquena edició es va dur a 
terme els dies 2 i 3 al Casal de Cultura 
i a l’Àrea51 on els nois i noies hi van 
passar la nit. Llegim, a continuació, el 
que ens explica una de les monitores 
en finalitzar aquesta edició.

Un any més, la Masterclass de Vallromanes ha estat un èxit! Un intensiu 
de Teatre on es fomenta  la formació escènica i la convivència entre joves; 
un espai on trobar-nos com Artistes i compartir amb d’altres!

Cada any renovem temàtica. Enguany hem proposat ampliar el ventall més 
enllà de la interpretació. Així, hem treballat escenes de cinema, exercicis 
de direcció d’escena i direcció actoral, com preparar un càsting i com dur 
a terme un guió i la seva posada en escena. Tot això complementat amb 
un entrenament actoral idoni per estar sempre a punt per sortir a escena.

Aquesta 5a edició de la Masterclass ha estat formada per un grup de jo-
ves d’allò més motivat, implicat i generós, que va demostrar un alt nivell 
creatiu, moltes ganes i passió per les Arts Escèniques, un gran companye-
risme i bon rotllo.

Una experiència, sens dubte, molt enriquidora!
Laura Maria González, professora de la Masterclass.

Joventut de Vallromanes                                       @vallromanesjove
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ESPORTS

Escacs

JUGUEN BLANQUES I GUANYEN.
Partida disputada l’any 2001 a Alameda de Osuna entre Jorge 
Blanco i Juan Camarero. Les blanques obtindran la victòria de 
forma ràpida  pel mètode del desviament.

VALLROMANES ESCACS CLUB prepara les seves forces per una 
nova temporada. Aquest any a la difícil categoria de primera 
provincial amb vuit taulers al primer equip. Com sempre ens ani-
ria molt bé comptar amb més jugadors i jugadores per ampliar 
els nostres equips. Si  estàs mirant aquest problema t’agraden 
els escacs. Vine a veure’ns, estem al Casal, a quatre passes de 
casa teva.

Solució: 30. Dh8 + ; Rf7  31. T x d7 + ; T x d7  32. Df8 ++ 

Vallromanes Escacs Club

Classes d’escacs per als infants
Vallromanes Escacs Club ha posat en marxa un taller 
per als infants de 7 a 14 anys que vulguin iniciar-se en 
els escacs o consolidar el seu joc. Les classes es fan tots  

els dimarts de 17.30 h a 19 h al Casal de Cultura. El preu 
és de 10 € al mes. 
Més informació: miquel@natsnus.com

Entrenaments de bàsquet
El CB Vallromanes organitza entrenaments de bàsquet 
adreçats als infants de 5 a 12 anys. L’activitat es realitza 

els dilluns de 17 a 18.30 h a la Pista coberta.
Més informació: cbvallromanes@gmail.com / 630 92 37 22

Vine a acomiadar l’any a la piscina de Vallromanes 

      30 de desembre – 12:00 del migdia. 
Piscina de la Zona Esportiva de Vallromanes. 
 

ENTRADA LLIURE. Vestuaris, dutxes i una bona tassa de brou calent!. 
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L’ENTREVISTA

Manel Cascante:
“Vallromanes té un clima bastant privilegiat”

Encertar el temps a Vallromanes és 
difícil?
És un repte. Fer la previsió del temps 
en un context tan petit és molt més 
difícil que fer-la en una gran extensió. 
A més, Vallromanes té un microclima 
molt complicat. Té la influència del 
Maresme, del clima de costa, però 
també del Vallès. Les temperatures al 
poble són molt diferents a les de les 
parts altes de les urbanitzacions. Les 
tempestes de la costa arriben ben bé 
a les carenes de Vallromanes i en can-
vi te’n vas cap a Granollers o Vilanova 
i no hi plou. És un repte detectar això.

Què li atreu més de la meteorologia 
de Vallromanes?
La inversió tèrmica; que faci molt 
més fred a la Riera, a la part baixa del 
poble, que a les zones més altes. Vall-
romanes té un clima molt privilegiat. 
Les nits de l’estiu són fresques, molt 
més que al Masnou, per exemple, i 
els dies no són tan calorosos com a 
Vilanova. A l’estiu, durant el dia, tens 
la marinada, que arriba a Vallroma-
nes; i a les nits, la fresca del Vallès. 
Les temperatures mínimes de Vallro-
manes sovint són més baixes que les 
de la ciutat de Berga, al Prepirineu.

Cada cop necessitem menys peces 
de molt abric als hiverns.
En el context general, els hiverns 
cada cop són més suaus i més irre-
gulars; les entrades i els episodis de 
fred duren pocs dies i tenim molt de 
contrast; passem de dies molt freds 
a temperatures de 20 graus en ple 
mes de gener. Tot i que a Vallromanes 
fa fred i pot glaçar-hi, si féssim una 
estadística amb dades històriques, 
veuríem possiblement que cada cop 
són menys freqüents les glaçades.

De petit baixava a Vallromanes des de Bagà per passar-hi l’estiu. D’aquí va néixer un vincle sentimental 
amb el poble que el va portar a fixar-hi la residència el 2012. Un entorn ideal per a un biòleg i l’home del 
temps a Ràdio Vallromanes, el diari Ara i Betevé. 

Quines coses podem fer contra el 
canvi climàtic?
Estalviar el màxim d’aigua, sobretot 
a nivell d’usuari, i si tenim opcions, 
aprofitar les energies alternatives, el 
sol que té Vallromanes molts dies a 
l’any. Evitem sempre que puguem l’ús 
del vehicle privat. Els nous horaris de 
bus que connecten Vallromanes amb 
Barcelona i amb altres municipis del 
Vallès són una molt bona alternativa 
a tenir en compte.

Acostuma a mirar el cel?
Per fer la previsió del temps s’han de 
seguir els mapes, però mirar el cel 
ens dona molta informació, moltes 
pistes. A Vallromanes, amb aquest 
entorn i amplitud, treure el cap per la 
finestra pot ajudar-hi molt.

Els homes del temps s’avorreixen si 
no passen coses?
Volem fred i neu a l’hivern. Ens 
avorrim quan només hi ha anticicló, 
tot i que a Vallromanes té al·licient 
perquè és el que dona inversions 
tèrmiques i glaçades a la vall.

Vostè és d’aquells que es descuida el 
paraigua a casa els dies de pluja?
[riu] Sí, el dia que has dit a tothom 
que plourà, et deixes el paraigua 
a casa. I el meu entorn més proper 
també ho pateix.

Recorda alguna situació especial 
com a home del temps?
Els homes del temps ens exposem a 
situacions on hi ha moviment. Quan 
hi ha tempestes, sortim a buscar 
fotos i fer vídeos. Recordo el 14 de 
desembre de 2001, quan va haver-
hi una nevada molt gran i general a 
Catalunya. No es va avisar la pobla-
ció amb suficient antelació perquè 
llavors no hi havia prou mecanismes 
o mitjans per poder preveure-ho 
com avui dia, i va quedar molta gent 
atrapada a la carretera. Jo sabia 
que no era recomanable desplaçar-
se, però tot i així, com volia anar a 
Bagà a veure la nevada, vaig decidir 
agafar el cotxe. Vaig trigar més de 
10 hores per arribar al poble des de 
Barcelona! 

Foto: Manel Cascante
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Per a què serveix IVALL?
Ivall, principal partit de l’oposició a Vallromanes, està demostrant un cop més la importància de 
tenir una bona oposició al nostre poble. Tal i com vam fer a l’anterior legislatura on des de l’oposició 
per exemple vam donar solució a l’ubicació del Casal de Joves, també vam ser els primers a recolzar 
el Centre de dia i Casal de la Gent Gran, o el fet d’aconseguir una rebaixa del 5% de l’Ibi. Aquest 
cop la nostra feina i insistència ha convençut al govern municipal de posar càmeres de seguretat 
en algunes urbanitzacions tal i com nosaltres vam portar a Ple. Ara el nostre objectiu es posar-ne a 
totes les urbanitzacions.
Però la feina no s’acaba aquí, una de les nostres prioritats és la retirada del nou impost del gual 
que van aprovar Erc i Pdecat. En els propers dies, sino ho heu rebut ja, rebreu una carta del govern 
municipal notificant l’obligació d’aquest pagament i sino ho feu s’embargarà aquesta quantitat del 
vostre compte bancari. Aquest impost és abussiu i no té cap mena de sentit, sino el fet de fer pagar 
al ciutadà una mala gestió del govern municipal. Estem segurs que entre tots aconseguirem no 
pagar-lo.
Una altra de les nostres demandes i que sovint als plens ho sol.licitem, és la neteja del nostre 
poble. Ja fa una bona temporada que el nostre poble està deixat i brut, sembla que el govern ens ha 
escoltat i hi posaran remei en els propers mesos.
També voliem portar al Ple d’ordenances fiscals una rebaixa de l’IBI per l’any 2018 però 
sorprenentment i sense motius el govern va cancel.lar el Ple d’Ordenances fiscals, fet que va 
provocar no poder rebaixar cap impost.
Per altra banda estem contents que els 20.000 euros que es destinaven anualment a Vallès Visió ara 
serveixin per a comprar una màquina de neteja pel poble, que no en tenim, o per a recursos per a 
la gent gran i també per aquella gent que ho necessita més.
Queden moltes coses per a fer i des d’Independents de Vallromanes seguirem treballant per millorar 
el nostre poble i fer una bona política municipal.

L’OPRESSIÓ DEL GOVERN CONTRA LA POBLACIÓ: BENVINGUTS PRESSUPOSTOS IMPOPULARS
Sembla ser que es comença a caure la màscara al Govern. Per primera vegada no hi ha Ple d’Ordenances 
Fiscals. És a dir, no hi ha proposta per reduir impostos. El pròxim 2018, els pressupostos municipals passa-
ran dels “normalment” 3,4 milions als prop 5,5 milions d’euros. Aquesta diferència ve donada entre moltes 
altres : amb l’ imposició de fer pagar 2,4 milions d’euros al veïns de CAN RABASSA; cobrament del GUALS; 
l’augment de la despesa sobre el Centre de Dia i Casal de la Gent Gran, que ha passat de 285.000 als prop 
700.000 euros (i encara queden dos fases que pujaran fins al MILIÓ d’euros); etc.

L’ ORDENANÇA SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS: RECAUDATORI I ANTI-ANIMAL
El Govern ( Mxv-ERC + PDCat ) va aprovar al novembre la nova ordenança per la tinença d’animals. GENT DE 
VALLROMANES (GDV) va tractar abans amb les entitats animalistes del poble aquesta ordenança, que des-
coneixien completament. GDV va proposar al consistori, retirar del Ple aquest punt a l’ordre del dia per què 
abans es parlés amb les entitats i entorn civil. I després, presentar-la amb el consens al proper ple de gener. 
El Govern no ho va acceptar. Aquesta Ordenança es recaptatòria i limita molt el poder tenir segons quins i 
quants animals. GDV va votar en contra per la falta de sensibilitat cap els animals i, per falta de diàleg amb 
les entitats i societat civil. No estem en contra de tenir una ordenança, però si estem en contra d’aquesta 
ordenança recaptatòria i anti animals. Què hauran de fer els veïns que no compleixin les especificacions de 
l’ordenança? Pagar i fins i tot, sacrificar els seus animals?

EL GUALS
Paguem molts impostos a Vallromanes. Paguem per tindre serveis de qualitat. Però a sobre que no tenim 
qualitat el Govern ens imposa noves taxes? Existeix una mala gestió municipal i el poble ha de pagar aques-
ta incompetència?. La taxa de guals ha ser voluntària i mai impositiva. Som un poble tranquil i civilitzat que 
respectem els espais privats i públics. 
MOLT BONES FESTES I FELIÇ ANY NOU 2018 !!!
 Mail: carrillobd@diba.cat / FACEBOOK: GENT DE VALLROMANES o DAVID CARRILLO BARÓN
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Responsabilitat, coherència i lleialtat

La responsabilitat, la coherència i la lleialtat són valors necessaris en tots els àmbits de la vida, i en l’acció política no 
només són necessaris, també són imprescindibles.
Les actituds responsables són aquelles que es produeixen després de valorar la idoneïtat d’una decisió, considerant 
els seus inconvenients i les seves avantatges, i sobretot, avaluant les conseqüències que pot comportar aquella decisió.  
La coherència es demostra cada dia fent un exercici molt senzill; que els fets succeïts es corresponguin amb les pa-
raules pronunciades.
La lleialtat es practica dia a dia amb la teva gent i amb les persones i els projectes amb els que t’has compromès.

El 21D tornarem a omplir les urnes

L’1 d’octubre la democràcia va guanyar, més de dos milions de persones vam votar malgrat les amenaces i la por. 
Després ens ho han fet pagar empresonant els nostres polítics, aquells que van complir amb el seu programa. 
Empresonant-los a ells ens han volgut empresonat a tots. A la repressió de l’estat i al seu 155, la millor resposta és 
tornar omplir les urnes de vots, perquè al final la democràcia sempre guanya.

JUNTS PER VALLROMANES

El 21 de desembre recolzarem la candidatura de Junts per Catalunya, la llista del President Puigdemont. 
No seran unes eleccions normals amb presos polítics i exiliats. Però com sempre la democràcia no ens 
fa por i per tant si hi ha urnes encoratgem a tothom a participar. Però Junts per Catalunya ens portarà 
a crear Junts per Vallromanes per les properes eleccions municipals. Una candidatura que superi les 
fronteres dels partits polítics per fer una llista integrada per persones amb sensibilitats polítiques i tra-
jectòries professionals diverses, per sumar forces per ser radicalment democràtics i per defensar l’ètica 
i la transparència en la gestió municipal. Units som més forts i units superarem els reptes.
Encara no hem pogut complir la promesa de modificar l’ Ordenança sobre el pagament de les taxes 
de GUALS. Perquè aquest any no es va convocar el Ple sobre ordenances fiscals, al negar-se Més per 
Vallromanes-ERC a negociar res per impedir la modificació d’ aquesta taxa. Nosaltres buscarem la 
solució en el proper Ple Ordinari del mes de gener. Lamentem profundament el perjudici causat als 
veïns. A partir del 2018 aquesta taxa deixarà d’ aplicar-se perquè creiem que és una duplicació d’ un 
altre impost, el de circulació, i per això la considerem injusta i un autèntic espoli.
Acaba l’any i és hora de fer balanç. Entre dues persones portem 7 de les 18 regidories. La Regidoria de 
Mobilitat ha obtingut un gran èxit incrementant els viatges en més d’un 70% de les línies d’autobús 
que van a Granollers i Barcelona. Ja hem presentat davant la Generalitat tota la documentació per 
obtenir la línia fins a Montmeló i més viatges a Barcelona. Hem celebrat el 1er aniversari de l’Espai 
Jove/Àrea 51 i els 10 anys del Casal de Cultura, amb una participació massiva en tots els seus actes. 
La quota de l’ Escola Bressol és una de les més baixes de la comarca ja que per a nosaltres l’educació 
no és una despesa sinó una inversió. Per poder continuar millorant la vida dels nostres veïns i prio-
ritzar el bé de Vallromanes per sobre de qualsevol altre interès ja estem preparant els pressupostos 
del 2018 per garantir tots els serveis.
Estem sempre al vostre servei. Molt bones festes!
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         arrelverda@gmail.com
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            646 40 37 79
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         93 573 43 99
  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


