
butlletí d’informació municipal de Vallromanes      Març 2018      n.64

• El pressupost de 2018 incrementa la despesa social
• Ferran Marco parla de la seva experiència al Dakar
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TEATRE FAMILIAR

Hilos. 
Cia. La Rous Teatro                

Dissabte 7 d’abril, 18:30h

Entrada: 6€. 
Menors de 4: Gratuït

TEATRE

Paradise
Cia. Nico & Sunset

Dissabte 17 de març 20:30h. 
Joves +14 anys i adults

Entrada: 12€. 50% dte. 
+65 i -30 anys.

CINEMA

GRU 3 el meu dolent preferit

Dissabte 10 de març, 18h 
Tots els públics

Entrada: 3€. Venda a càrrec de 
les famílies de 6è en benefici 

del viatge de fi de curs.
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SOPAR DE
SANT JORDI

Divendres 27 d’abril, 21h

Preu: 28€. Amb abonament 
segons modalitat: 16€-22€

TEATRE

Othelo. 
Cia. Mika Project

Dissabte 5 de maig, 20:30h.
Joves i adults

Entrada: 12€ 50% dte. 
+65 i -30 anys.

TEATRE MUSICAL

El vestit pop de l’emperador. 
Cia. La Roda

Dissabte 12 de maig, 18:30h.

Entrada: 6€. 
Menors de 4: Gratuït

FIBRA ÒPTICA

Dimecres 7 de març

Sessió informativa 
19 h.

Casal de Cultura

PLA D’IGUALTAT

Dilluns 12 de març

Sessió participativa
19 h. Casal de Cultura



PRESSUPOSTOS
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Augmenta la despesa social per al 2018

El Ple de l’Ajuntament va aprovar al desembre el pressupost per al 2018, que preveu 5,4 milions d’euros, 
dels quals 1,7 provenen de les quotes urbanístiques de Can Rabassa. El document econòmic es va aprovar 
amb els vots favorables de MxV-ERC i PDeCAT, l’abstenció d’IVALL i els vots en contra de GdV. La despesa 
municipal per al 2018 augmenta en seguretat ciutadana, serveis socials i gent gran, mobilitat i neteja.

Eixos prioritaris 

1. Centre de Dia i Casal de la Gent 
Gran, que s’ubicarà a l’edifici

de les Antigues Escoles

El document preveu destinar 30.000 € a l’arranjament 
de l’entorn i 20.000 € a l’adquisició del mobiliari.

3. Millorar la seguretat
ciutadana

El pressupost preveu destinar 27.500 € a la instal·lació 
d’un sistema de videovigilància i 25.000 € a la reforma 
de les noves dependències de la Guàrdia Municipal, que 
se situaran on s’ubica actualment el Casal de la Gent 
Gran una vegada el Casal s’hagi traslladat a l’edifici de les 
Antigues Escoles. També, el document econòmic preveu 
un nou vehicle per a la Guàrdia Municipal per sistema de 
rènting i nou material per als guàrdies.

4. Millorar la neteja
de la via pública

La proposta preveu l’adquisició per rènting d’una nova 
escombradora amb l’objectiu d’augmentar la freqüèn-
cia de la neteja viària de dos a cinc dies a la setmana 
la qual cosa permetrà incidir més en la neteja de les 
urbanitzacions.

2. Obres d’urbanització 
a Can Rabassa

El pressupost preveu una inversió de 1,7 milions d’euros 
per a les obres d’urbanització a Can Rabassa, d’acord amb 
el projecte aprovat, procedents de les quotes urbanísti-
ques dels propietaris. La part municipal es finança amb els 
ingressos generats per l’Ajuntament i destinats a patrimo-
ni municipal del sòl.

Per executar aquestes prioritats, es creen dos llocs de treball municipal (auxiliar administratiu i operari de 
la brigada) i s’amplia la jornada laboral de dues de les cinc persones destinades a la neteja dels equipa- 
ments municipals.
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PRESSUPOSTOS

Pressupost equilibrat

La proposta planteja un pressupost equilibrat. L’increment 
dels ingressos ordinaris es produeix per l’augment de pa-
drons i no per alteració tributària, ja que els impostos i 
taxes per al 2018 han estat congelats.

El pressupost per al 2018 també preveu una reducció 
de la despesa ordinària (la destinada a consum i mante-
niment), a causa de, majoritàriament, la disminució de 
la despesa en la conservació i consum de l’enllumenat 
públic arran del canvi a sistema LED d’un miler de fanals.

 

Inversions

A més de les obres d’urbanització a Can Rabassa, 
l’arranjament de l’entorn del Centre de Dia i Casal 
de la Gent Gran i el seu mobiliari, es preveuen les 
següents inversions:

• Diferents interceptors per evitar l’acumulació 
d’aigua i fang en cas de pluja: 29.000 €
• Nova vorera a Vista Alegre: 6.500 €
• Reparació del clavegueram: 47.313,64 € (el 90% 
dels quals procedeixen de la subvenció del Con-
sorci Besós-Tordera)
• Obertura del camí de La Joiosa: 10.000 €
• Millores al camí de Can Carló a Coll de Clau: 
15.000 €
• Ampliació de l’oficina de correus: 9.000 €

Del total de les inversions, 172.000 € provenen 
d’un préstec sense interessos de la Diputació de 
Barcelona.

Anuncis oficials

• Al BOP 9/2/2018 es publica el Decret d’Alcaldia 073/2018 de data 1/2/2018 en relació al cessament dels 
regidors del PDECAT Sra. Mariluz Muñoz i Sr. Cèsar Andreu.
• Al BOP de 22/02/2018 es publica el Decret d’Alcaldia 103/2018 de data de 08/02/2018 en relació al 
nomenament de tinents d’Alcalde de l’Ajuntament.
• Al BOP de 22/02/2018 es publica el Decret d’Alcaldia 083/2018 de data 5/02/2018 la delegació d’atribucions 
per a la gestió i direcció de les àrees d’actuació de l’Ajuntament.
• Al BOP de 22/02/2018 es publica el Decret d’Alcaldia 100/2018 de data 8/02/2018 la constitució de la 
Junta de Govern Local.

2 milions
per a

inversions

1,7 milions
Can Rabassa

(quotes urbanístiques)

pressupost total:
5,4 milions
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FISCALITAT

CONCEPTE DATES DE PAGAMENT 2018

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ - DOMICILIATS 02/05

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -1A FRACCIÓ 02/05 - 05/07

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIATS 02/07

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 3A FRACCIÓ - DOMICILIATS 01/10

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -2A FRACCIÓ 02/10 - 03/12

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 4A FRACCIÓ - DOMICILIATS 03/12

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 03/09 - 05/11

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 01/03 - 04/05

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 17/09 - 19/11

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 1A FRACCIÓ - DOMICILIATS 02/05

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 1A FRACCIÓ 02/05 - 05/07

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIATS 01/06

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 3A FRACCIÓ - DOMICILIATS 01/08

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 2A FRACCIÓ 02/10 - 03/12

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 4A FRACCIÓ - DOMICILIATS 02/11

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 1A FRACCIÓ - DOMICILIATS 02/05

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 1A FRACCIÓ 02/05 - 05/07

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIATS 01/06

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 3A FRACCIÓ - DOMICILIATS 01/08

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 2A FRACCIÓ 02/10 - 03/12

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 4A FRACCIÓ - DOMICILIATS 02/11

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS 03/04 - 05/06

ESCOLA BRESSOL - GENER 26/01 - 27/03

ESCOLA BRESSOL - FEBRER 21/02 - 24/04

ESCOLA BRESSOL - MARÇ 21/03 - 22/05

ESCOLA BRESSOL - ABRIL 24/04 - 25/06

ESCOLA BRESSOL - MAIG 22/05 - 24/07

ESCOLA BRESSOL - JUNY 21/06 - 22/08

ESCOLA BRESSOL - JULIOL 24/07 - 25/09

ESCOLA BRESSOL - AGOST 22/08 - 23/10

ESCOLA BRESSOL - SETEMBRE 21/09 - 22/11

ESCOLA BRESSOL - OCTUBRE 23/10 - 27/12

ESCOLA BRESSOL - NOVEMBRE 21/11 - 23/01

ESCOLA BRESSOL - DESEMBRE 21/12 - 22/02

Calendari fiscal 2018
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Nou cartipàs municipal
L’1 de febrer, l’Alcalde, David Ricart, 
va cessar de les seves delegacions als 
regidors del PDECAT Mariluz Muñoz i 
César Andreu (es pot llegir el comuni-
cat d’Alcaldia a www.vallromanes.cat). 

Aprovat per unanimitat el Pla local de joventut

El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment per una-
nimitat al gener el Pla local de joventut, “El Pla Jove  
de Vallromanes”, que marca les línies d’actuació del 
2018 al 2021. Les propostes s’agrupen en nou progra-
mes i 37 accions, tenint com a paraigua el Pla Nacional 
de Joventut de Catalunya.
El nou pla és fruit del procés participatiu amb joves, 
entitats, alumnes de l’escola Els Tres Pins i de l’Institut 
de Vilanova del Vallès, representants de totes les forma-
cions polítiques de l’Ajuntament, tècnics municipals i els 
serveis de Joventut del Consell Comarcal i de la Genera-
litat. El resultat és un document transversal i integrador, 
que involucra diferents àrees i els joves, i potencia els 

Fruit del cessament, el 13 de febrer 
es va celebrar sessió plenària ex-
traordinària, on es va donar compte 
de la nova organització del Govern 
municipal.

El nou cartipàs municipal inclou en la 
mateixa gestió Cultura i Festes i se-
para Serveis municipals d’Obres. La 
nova organització queda configurada 
de la manera següent:

elements vinculats amb l’emancipació, la participació i les 
polítiques de ciutadania. L’objectiu és oferir als joves millors 
condicions en el desenvolupament dels seus respectius 
projectes de vida, garantint-los la igualtat d’oportunitats i 
estimulant l’exercici de la ciutadania activa. Entre els àm-
bits d’actuació, hi ha la incorporació a la primera feina, la 
participació del jovent en l’organització d’actes al poble i la 
implicació en les activitats de les entitats. 
El disseny del document s’ha realitzat amb recursos dels ser-
veis de Joventut de l’Ajuntament i amb l’entitat Katedra Cultu-
ra. Per a l’elaboració, s’ha tingut en compte la valoració del pla 
anterior (2013-2016), prorrogat fins al 2017, i que ha finalitat 
amb un 84,8% d’assoliment de les accions plantejades.

David Ricart
• Alcaldia

• Comunicació
• Participació i Transparència

• Cultura i Festes
• Ensenyament

• Infància

Josep Sagarra
• Governació

• Medi ambient
• Mobilitat

• Serveis municipals

Josep Maria Garcia
• Noves tecnologies

• Serveis socials i Gent gran
• Esports

• Joventut

Mònica Fernández
• Promoció econòmica i Turisme

• Salut i Consum
• Hisenda

Ramon Herrero
• Urbanisme

• Obres

+ informació de les sessions plenàries a www.vallromanes.cat

Tinents d’alcalde
* 1r tinent d’alcalde: Josep Sagarra

2n tinent d’alcalde: Josep Maria García
3r tinent d’alcalde: Mònica Fernández

Junta de Govern Local
President: David Ricart

Vocals: Josep Sagarra, Josep Maria García i Mònica Fernández
Assistents amb veu sense vot: Ramon Herrero

* S’elimina el règim de dedicació a la primera tinença d’alcaldia. Se suprimeix la retribució per dedicació parcial i es manté 
el règim d’assistències (+info: wwww.vallromanes.cat)
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Festa Major

Sant Vicenç 2018

La festa major de Sant Vicenç va 
arrencar el 19 de gener, amb les 
activitats pirotècniques que estaven 
programades per a la festa major de 
Sant Miquel de 2017 i que van ser 
posposades per la coincidència amb 
la jornada de l’1-O. Corre la traca, el 
correfoc pels carrers del centre del 
poble i el castell de focs artificials al 
camp de futbol van ser els primers 
actes del programa festiu.

Un acte tradicional és el sopar de 
festa major, que es va celebrar a la 
sala Teatre del Casal de Cultura. Els 
assistents van poder portar-se el 
sopar de casa o menjar escudella 
casolana, elaborada pel Bar Res-
taurant La Plaça. El sopar va anar 
acompanyat de música i ball amb El 
Buidapistes.

Les activitats esportives també van tenir un paper des-
tacat a la festa major amb la melé de petanca, organitzat 
pel Club Petanca Vallromanes, i el tir a l’arc, amb el Club 
Arquers Vallromanes.



Festa Major
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El Casal de Cultura va ser un altre emplaçament de la fes-
ta major amb la representació teatral Impro Show, de la 
companyia Planeta Impro. També va acollir l’actuació de 
les corals de Vallromanes i Xeremella, de les Franqueses, 
que van oferir un gran repertori musical.

Els joves van omplir d’activitat i d’enginy l’espai Àrea51 
amb l’Horror Scape Room, organitzat per l’Àrea51 amb la 
col·laboració del Col·lectiu Horroryzeme. Una seixantena 
de joves hi van participar.

Una vintena de joves van participar en la competició 
Scooter Vallromanes, que es va dividir en dues catego-
ries: amateur i pro. Tots els participants van rebre un 
obsequi. La competició va anar precedida d’un taller 
conduït per Ungravity Frestyle Co.

El programa festiu es va completar amb altres activitats, 
com el matí de portes obertes del Celler de l’Avi, la planta-
da gegantera, el concert de gòspel amb En Clau de Gòspel 
i Argentona Cor de Gòspel i un torneig d’escacs.

Foto: En Clau de Gòspel
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Les disfresses omplen de color el Casal

22è Concurs de pintura ràpida a l’aire lliure

Un dels actes consolidats de la festa major de Sant 
Vicenç és el concurs de pintura ràpida, que aquest any 
va arribar a la 22a edició. Es tracta d’una cita ineludible 
per als pintors, que s’escampen pel poble durant el matí, 
buscant la inspiració per pintar les seves obres. 

Vallromanes va celebrar el 10 de febrer el carnaval amb la 
tradicional rua pels carrers del centre del poble, l’espectacle 
d’animació Divercamina i el concurs de disfresses obert a totes 
les edats amb premis per a les categories infantil (individual i 
parella), adult (individual i parella) i comparsa.

La festa, organitzada per l’Ajuntament i la Comissió de Festes, 
va anar acompanyada d’una xocolatada, servida per les mares 
de 6è de l’escola Els Tres Pins.

Els premiats van ser: 

1r premi- Manel Doblas. 750€. Patrocinat per SOREA.
2n premi- Juanjo Pérez. 600€ Patrocinat per 
CONSTRUCCIONS DURAN
3r premi- Joan Coch. 500€ Patrocinat per BOQUET
4rt premi- Josep Millas. 450€ Patrocinat per CLECE
5è premi- Francisco Vigueras. 400€ Patrocinat per 
Club de Golf Vallromanes.
6è premi- Ivan Floro. 350€. Patrocinat per Bisbal 
Casacuberta
7è premi- Jordi Torrent. 300€. Patrocinat per Layret.
Premi infantil/juvenil. Pol Colomer 

Els guanyadors van ser:

Infantil individual (doble premi): Espantaocells / UP
Infantil parella: Dimoni-Àngel

Adult individual: Crispetes
Adult parella: Mary Poppins

Comparsa: Lego (patrocinat per Sorea)
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L’Ajuntament posa en marxa un curs 
d’alfabetització digital per a la gent gran 

L’Ajuntament ha posat en marxa un curs adreçat a les per-
sones grans del poble per ensenyar-les a utilitzar internet, 
les xarxes socials i les noves tecnologies. L’objectiu és que 
aprenguin a usar aquestes eines per tenir millor qualitat 
de vida, prevenir malalties i evitar l’aïllament.

Les sessions es divideixen en quatre blocs: telèfons mòbils 
intel·ligents, missatgeria mòbil, xarxes socials i fotografia i 
blocs. El curs, que va començar al febrer i finalitza al juny, 
és gratuït i es desenvolupa els divendres, de 16 a 18 h, al 
Casal de la Gent Gran.

Més de 5.200 € per a
La Marató de TV3

Vallromanes va recaptar 5.256,46 € en les diferents activitats organitza-
des amb motiu de La Marató de TV3 del 17 de desembre, dedicada a les 
malalties infeccioses. La Comissió Pro Marató de Vallromanes és la impul-
sora d’aquesta iniciativa solidària anual i compta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, veïns i establiments. Entitats del municipi també s’hi sumen i 
organitzen actes per recollir fons.

L’Associació 
de Dones La 

Brúixola
convida

la psicòloga
Raquel Quílez

L’Associació de Dones La Brúixola 
va programar al febrer una xerrada-
col·loqui amb la psicòloga Raquel 
Quílez per parlar de la seguretat 
interior amb l’objectiu de millorar la 
gestió dels temors i les pors. L’acte 
va omplir la Sala de Conferències del 
Casal de Cultura.

El detall de la recaptació de l’edició de 2017 és el següent:

• Bingo solidari (organitzat per la Comissió Pro Marató): 741,90 €
• Esmorzar solidari (organitzat per la Comissió Pro Marató amb la col·laboració de la 
Comissió de Festes): 135,56 €
• Sorteig de paneres solidàries (organitzat per la Comissió Pro Marató):  1.420 €
• Venda d’articles artesans (organitzat pel Casal de la Gent Gran): 508 €
• Sorteig d’una espatlla de pernil (organitzat pel Club de Petanca Vallromanes): 250 €
• Caminada solidària (organitzada pel grups dels ‘Trinxes’): 295 €
• Actuació de gòspel (organitzat pel grup En Clau de Gòspel): 541 €
• Venda de plantes de Nadal (organitzada per l’AMPA): 165 €
• Agility (organitzat pel Club Agility Santa Quitèria): 1.200 €

Foto: Associació de Dones La Brúixola
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La Guàrdia Municipal avorta un robatori
en un habitatge

Agents de la Guàrdia Municipal de Vallromanes estaven 
realitzant un control de seguretat ciutadana el 14 de des-
embre quan van rebre l’avís d’un robatori en un domicili 
comès, presumptament, per tres persones. Una patrulla 
es va desplaçar al lloc dels fets i altres dues van iniciar 
una recerca intensa pel poble. Ràpidament, van localitzar 
davant d’un altre habitatge el vehicle, que presumible-
ment havia estat implicat en els fets, amb un sol ocupant. 
El conductor, en ser sorprès per la patrulla, va fugir. Els 
agents van passar ràpidament avís als Mossos d’Esquadra 
i van entrar al domicili davant del qual havia aparcat el 
cotxe sospitós. Un cop a l’interior, van comprovar que els 

Una escola de Granollers visita Vallromanes per 
conèixer l’organització i serveis d’un municipi petit

Una cinquantena d’alumnes de 4t de 
l’escola Salvador Llobet de Granollers 
van visitar al gener Vallromanes per 
conèixer l’organització i els serveis 
d’un municipi petit i comparar-los 
amb els d’una localitat més gran.

L’alcalde, David Ricart, va respondre 
una trentena de preguntes dels in-
fants, de 9 i 10 anys. Els nens i nenes 
van preguntar sobre la feina d’un al-
calde d’un poble i l’activitat econòmi-
ca, equipaments i serveis municipals 
d’una localitat petita. Els alumnes 
també van visitar Ràdio Vallromanes.

altres autors haurien fugit en detectar la presència dels 
guàrdies municipals. El conductor va ser detingut poc 
després pels Mossos d’Esquadra a la C-33. La detenció va 
permetre recuperar joies de l’habitatge que havia estat 
assaltat a Vallromanes.

Els agents de Vallromanes van aportar als Mossos 
d’Esquadra, encarregats de la investigació, informació 
rellevant i clau per a les indagacions policials, extreta 
dels controls preventius. Arran d’aquesta informació, els 
Mossos van poder resoldre una desena de robatoris al 
Vallès Oriental.

Treballs a la torre del castell de Sant Miquel

L’alcalde, David Ricart, i el regidor d’Urbanisme, Ramon Herrero, van visitar al 
gener les obres de consolidació de la torre del castell de Sant Miquel. Aquests 
treballs s’emmarquen dins de les actuacions per a la preservació i recuperació 
d’aquest espai. La visita va ser guiada per l’arqueòleg Ferran Díaz.

El Pla director estableix els criteris de les intervencions a desenvolupar per 
fases amb l’objectiu de facilitar-ne la lectura arquitectònica, potenciar la cons-
ciència de la població local sobre el valor històric del castell i garantir la segu-
retat dels visitants a l’espai. El Pla assenyala cinc sectors, entre els quals hi ha 
el recinte sobirà amb una torre de defensa, un pati d’armes i el domicilium.
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Vallromanes celebra els Tres Tombs
i el Mercat de vi i formatge

La festa dels Tres Tombs, organitzada per l’Ajuntament 
i la Comissió dels Tres Tombs i que aquest any es va ce-
lebrar el 28 de gener, va arrencar amb una passejada 
de ponis per la Riera, gràcies a la col·laboració d’Hípica 
Vallromanes, i va continuar amb el recorregut dels Tres 
Tombs pel centre del municipi amb la participació d’una 
trentena de cavalls procedents de particulars i de sis 
hípiques del poble i de municipis del Vallès Oriental i del 
Maresme. En el marc de la festa, va tenir lloc la tradicio-
nal benedicció dels animals a la plaça de l’església. La 
celebració va finalitzar amb un aperitiu per als genets al 
camp de futbol, per gentilesa del restaurant Mont-Bell.

La festa dels Tres Tombs va coincidir amb una nova 
edició del Mercat de vi i formatge a la plaça de 
l’Església, organitzada per Firalia Mercats i Events 
amb la col·laboració de l’Ajuntament.

La fibra òptica començarà a desplegar-se
a Vallromanes al febrer

L’Ajuntament de Vallromanes i 
l’empresa de telecomunicacions Ada-
mo han arribat a un acord per desple-
gar la xarxa de fibra òptica al poble. 
D’aquesta manera, s’agilitza l’arribada 
del servei a les llars vallromanines.

Els treballs d’estesa de cablejat es 
realitzaran en dues fases. La primera, 
fins al juny, es durà a terme per via 
soterrada a la zona del centre, Mas 
Morera, Can Galvany, l’Oasi i Cal 
Tàbac, la qual cosa representa que 

825 habitatges tindran la possibilitat 
de contractar el servei.

La resta de desplegament es realitzarà 
per via aèria i començarà després de 
l’estiu. El cablejat a Can Corbera i Can 
Rabassa es farà aprofitant les obres 
d’urbanització.

Les persones interessades a donar-se 
d’alta en el servei hauran de contac-
tar directament amb Adamo (telf.: 
900 828 800).

Per donar detalls de l’actuació, se ce-
lebrarà una reunió informativa amb 
els veïns, el 7 de març a les 19 h al 
Casal de Cultura.
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Es contracten dues persones a Vallromanes dins
del programa Treball i Formació 

Al febrer es van incorporar dues 
persones a les tasques de jardineria 
municipal i neteja viària. Aquestes 
dues contractacions són del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i formen 

Es presenta el programa ‘Consolida’t’

L’Ajuntament va acollir al febrer 
la presentació del programa 
“Consolida’t”, de suport al treball 
autònom, promogut per la Fundació 
Universitària Martí l’Humà amb 
el suport del Departament de 
Treball, Afers socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya.

 “Consolida’t” és un programa 
d’informació, orientació, formació 
i cerca de finançament a l’autònom 
per ajudar-lo a enfortir i fer créixer el 
seu negoci. El projecte compta amb 
sessions individuals d’assessorament, 
formatives i de networking.

Eleccions al Parlament 2017: JuntsXCat, 
la candidatura més votada a Vallromanes

amb el 33% dels vots  
A les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre van votar a Vallromanes 1.581 veïns dels 1.798 cridats 
a les urnes, la qual cosa representa un 87,93%. Els vots es van repartir de la manera següent:

part del programa Treball i Formació. 
Aquest programa, al qual s’ha adherit 
l’Ajuntament de Vallromanes, està 
adreçat a persones en situació d’atur 
per afavorir-ne la inserció laboral i 

integra accions d’experiència laboral 
i accions de formació. 
La contractació és de sis mesos a 
jornada completa.

• Junts per Catalunya (JUNTSxCAT): 528 (33,44%)
• Esquerra Republicana- Catalunya Sí (ERC): 401 
(25,4%)
• Ciutadans. Partit de la Ciudadania (C’s): 313 
(19,82%)
• Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE): 
153 (9,69%)
• Catalunya en Comú- Podem (Cat Comú-Podem):  
75 (4,75%)
• Candidatura Unitat Popular (CUP): 55 (3,48%)

• Partit Popular (PP): 38 (2,41%)
• Partit Animalista (PACMA): 6 (0,38%)
• Recortes Cero-Grupo Verde (Recortes Cero-Grupo 
Verde): 0
• Diàleg Republicà (DR) (C. retirada)
• Vots en blanc: 10 
• Vots nuls: 2

A les eleccions al Parlament de Catalunya del 2015, la 
participació a Vallromanes va ser del 85,72%.

Durant la presentació, es va parlar del cas d’èxit d’una empresa vallromanina 
després de rebre assessorament i acompanyament amb aquest programa. 
Aquest any, és la tercera edició que Vallromanes participa en aquest projecte.
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Nous punts de recollida de residus

L’Ajuntament ha signat un conveni 
de col·laboració amb l’empresa 
Ekipolis per a la recollida d’olis 
residuals embotellats i de residu 
tèxtil en dos punts del municipi: a 
l’avinguda Can Galvany i davant de 
l’Escola Bressol. La recollida i trans-
port dels residus es farà sense cap 
cost per a l’Ajuntament i Ekipolis 
destinarà a projectes d’ajuda social 
el 0,7% dels beneficis que obtingui 
amb el reciclatge del tèxtil. D’altra 
banda, l’oli domèstic servirà per a la 
producció de biodièsel. La duració 
del conveni és de 5 anys.

Sortida a Vilafranca del Penedès

Una trentena de vallromanins van participar en la sortida per Vilafranca del 
Penedès dins del cicle de passejades A cent cap als cent, organitzada per 
l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l’Associació 
de la Gent Gran. Aquest cicle té com a objectiu promoure la salut del col·lectiu 
de les persones grans.

Els vallromanins van caminar al voltant de 10 km per un entorn de vinyes. En 
aquesta caminada es van afegir altres grups de persones grans dels municipis 
de Corbera de Llobregat i de Castelldefels.

Nova imatge 
de perfil de 

l’Ajuntament 
a les xarxes 

socials
La imatge de perfil de les xarxes so-
cials corporatives de l’Ajuntament, el 
Casal de Cultura, Esports i Joventut 
de Vallromanes s’ha renovat. El dis-
seny és d’Estudi Gràfic Vicenç Prims.

Foto: Daniel González

Ha quedat disponible 
una parcel·la als 

horts municipals. Les 
persones interessades 
han de contactar amb 
arrelverda@gmail.com
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ESPORTS I JOVENTUT

Escacs

A la partida Vassily  Smyslov- Andor Lilienthal  les negres van atacar 
amb 36. ...Te8, però les blanques amb  un conegut recurs tàctic van 
aconseguir la victòria de forma contundent.

Solució:

37. Dxd6 !! i les negres van abandonar.
(si  37 ...Dxd6 . 38. Txe8 + ;  Df8  39. Txf8 ++);  
(si  37...Txe1.  38. Df8++)

VALLROMANES ESCACS CLUB

Curs de monitor de lleure
El Casal de Cultura acollirà del 23 de març al 5 de maig un 
curs de lleure infantil i juvenil. La formació està organitzada 
per l’Ajuntament de Vallromanes amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i la Diputació de Barcelona.

El curs, impartit per professionals de l’Escola de Formació 
de l’Acellec, prepara a l’alumnat per intervenir de manera 
educativa en activitats de lleure i el capacita per organitzar, 
dinamitzar i avaluar aquestes activitats.

Esquiada jove
Una seixantena de joves de Vallromanes i de Vilanova del 
Vallès van participar en la tercera edició de l’esquiada jove 
a les pistes de la Molina, que es va fer el 3 de febrer. 

L’activitat, organitzada pels ajuntaments d’ambdues locali-
tats, va comptar amb un equip de monitors de l’empresa 
Lleure Activity.

La formació consta de 310 hores (100 presencials,  
25 online, 165 de pràctiques i 20 per a la realització  
de la memòria ) i es desenvoluparà el 23, 24, 26, 27, 
28 i 29 de març, el 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 i 28 d’abril i  
4 i 5 de maig.

El preu del curs és de 100€ per als residents a Vallroma-
nes o a Vilanova del Vallès; de 120€, per als residents 
en altres municipis del Vallès Oriental i de 140€, per  
a la resta.
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L’ENTREVISTA

Ferran Marco:
“El Dakar és la vida; la resta, l’espera”

Al meu pare sempre li ha agradat 
molt la muntanya. Quan jo tenia 10-
11 anys, vam començar a fer sortides 
en 4x4, a fer circuits per Andorra, el 
Pirineu ... El 1996 ens van convidar 
a la sortida del Dakar a Granada i 
estant allà, el meu pare em va dir: 
“L’any que ve hi anirem tu i jo”. I així 
va ser. No havíem fet mai cap carrera 
i ens va costar molt acabar, però 
vam aconseguir-ho. El meu pare em 
va dir llavors que estàvem sonats, i 
segurament té raó [riu], però jo vaig 
continuar en aquesta aventura.

-Quin caràcter s’ha de tenir per par-
ticipar en aquesta prova?
-Un gran esperit de superació, per-
què si no, no tens cap necessitat 
de patir d’aquesta manera. Tothom 
sofreix en el seu nivell. Al final són 
14 dies de cursa molt intensos, amb 
molta pressió, tant per als que van 
al davant com per als que van al  
darrere. Fins que no trobes el teu 
lloc, la carrera és molt estressant.

-El Rally Dakar és una forma de 
vida?
-El Dakar es converteix en una forma 
de vida per a molta gent, perquè el 
Dakar és la vida i la resta, l’espera. Ja 
estic esperant la prova de l’any que 
ve. L’any passat no vaig anar-hi i em 
sentia orfe al gener.

-Inicialment, el Rally se celebrava al 
continent africà i després va canviar 
a Sud-Amèrica. Quin recorregut 
prefereixes?
-Tècnicament és molt més difícil el 
de Sud-Amèrica que el de l’Àfrica. La 
tecnologia ha evolucionat molt en 

El 1997 Ferran Marco va iniciar la seva aventura en el Rally Dakar fruit d’una promesa que li va fer el seu 
pare l’any anterior veient la sortida de la competició des de Granada. Des de llavors, Marco ha corregut 
aquesta prova en 13 ocasions, 12 d’elles de copilot. Des del 2016 corre amb el pilot txec Ales Loprais en 
camions. Aquest any, un problema mecànic els va obligar a retirar-se.

aquests darrers 10 anys, per la qual cosa l’organització el necessita fer més 
difícil per mantenir la duresa de la prova. En canvi, a l’Àfrica el que el feia 
dificultós era l’entorn.

-Com et prepares?
-Em preparo físicament per no patir molt, reforçant l’esquena i el coll. A 
la sorra, hi ha un desgast molt tensional perquè no saps què et trobaràs 
després d’una baixada. Puges per la duna i veus el cel. Baixes, i no saps què 
hi haurà. I quan vas en posició davantera, tens una pressió molt gran. És un 
esgotament psicològic. A més, el camió és molt violent. Quan el terreny és 
molt pedregós, els cops són molt forts.

-Per a un esportista, què aporta Vallromanes en la seva preparació?
-Vallromanes és un lloc ideal per entrenar. Surto de casa i en pocs metres 
estic corrent a la muntanya. I si vull anar al gimnàs, també n’hi ha molt a 
prop. Estic molt content de viure en aquest poble.

Foto cedida per Ferran Marco
Ferran Marco, al centre
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UN TRENCAMENT ANUNCIAT

El trencament entre ERC i el Pdecat ha posat de manifest el que denunciàvem des de feia temps que 
era un matrimoni de conveniència. Tenien importants diferències i feien una mala gestió municipal, 
passant d’un deute a l’Ajuntament de 200.000 euros a gairebé 1 milió d’euros. 

Fruit de les desavinences, el Pdecat buscava una moció de censura. Feia mesos que ens oferien 
aquesta alternativa que a nosaltres no ens agradava. I menys quan vam descobrir la incoherència del 
Pdecat entre les seves paraules i els seus fets. Un exemple, l’impost dels guals. El Pdecat assegurava 
que era una proposta d’ERC, quan en realitat era una proposta firmada i presentada per la regidora 
Mariluz Muñoz (Pdecat) amb el recolzament d’ERC. La tinent d’alcalde del Pdecat s’excusa dient que 
no va llegir la proposta, fet encara més greu amb el càrrec que tenia fins ara. 

Després de tot el que hem arribat a escoltar, des d’IVALL tenim clar que rebutgem una moció de censura 
i que descartem qualsevol escenari d’entrar al govern municipal. Creiem que hem de continuar amb la 
nostra línia, oberts al diàleg i fent propostes per millorar el nostre poble. Les prioritats d’IVALL són clares: 
 - Derogació de l’impost del gual
 - Rebaixa de l’IBI per l’any 2019
 - Més inversió en la neteja viària del poble
 - Agilitzar l’obertura del Centre de Dia i Casal de la Gent Gran
 - Instal·lació de càmeres de seguretat en totes aquelles urbanitzacions que així ho sol·licitin.
 - Pressupostos Participatius per l’any 2019.

Som conscients que amb l’actual situació política pot haver-hi un bloqueig que no permeti al poble 
avançar i quedi tot paralitzat. Nosaltres estem oberts a negociar tot el que sigui per millorar. A IVALL 
tenim clar que no volem governar a qualsevol preu i que han de ser els vilatans qui treguin o posin 
governs, i en tindran l’oportunitat en les properes eleccions municipals d’aquí a un any. 

LA VÍCTIMA, LA INCOMPETÈNCIA I LA MOCIÓ DE CENSURA

GENT DE VALLROMANES el 2015, després dels resultats electorals vam oferir un Govern de concentració als 
altres grups, ja que, entenem que tots els grups representen al poble i tots poden aportar molt bones idees 
per construir. No va ser possible. Vam tractar la possibilitat d’un Govern amb ERC. Ens van menysprear en 
les negociacions. Vam proposar un tripartit GDV + IVALL + PdeCat (CiU). La Sr Mariluz no va donar la cara 
per dir, que preferien estar amb ERC.

Ara, MxV – ERC ha decidit fer fora al seu soci PdeCat. Els seus motius tindrà. GDV hem parlat amb els dos 
grups per saber que ha passat, però intuïm que no ho diuen tot. El poble es mereix saber-ho. Sembla que 
els dos tenen certa por a exposar les possibles malifetes, que han fet aquests anys junts. No ho diuen 
perquè l’altre dirà el que ha fet l’altre? Llavors, tots dos són deslleials al poble al no explicar-ho? Però el que 
no és normal es que el PdeCat vulgui anar de víctima, quan la víctima és el poble per la seva incompetència. 
És a dir, signen i aproven l’ordenança dels GUALS i després diuen que han votat en contra? Mentida rere 
mentida. Mai han votat en contra. Fins i tot van impedir fer prosperar una moció per suprimir-los. Al Ple 
vam veure com la Sra Mariluz va admetre, que no es va llegir el que va signar!! Un acte gravíssim, amb 11 
anys al Govern. Què més no haurà llegit i signat? Haurà signat regalar diners?

A l’estiu del 2017, el PdeCat ens va oferir fer una moció de censura amb IVALL. Ho havíem d’estudiar i 
quan volíem asseure’ns i escoltar amb atenció, ens deien que parlaríem després d’estiu. Passat estiu, es va 
posposar per a després de l’1 oct. Després per a després del 21 D. Després per a després de Nadal. I així, 
més vegades amb diverses reunions entre els tres partits per dialogar, entre altres, la moció de censura. 
Fins i tot a l’Hotel Augusta. Però realment a que jugaven? A què fossin cessats per jugar al victimisme? Si, 
la moció de censura hagués estat una opció per donar aire al poble però, es lluita pel bé del poble o es 
busquen medalles i jugar amb tots?
 Mail: gdvallromanes@gmail.com / FACEBOOK: GENT DE VALLROMANES o DAVID CARRILLO BARÓN web: gentdevallromanes.blogspot.com
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Canvis en el Govern Municipal

Com ja sabeu l’equip de govern del municipi ha canviat. El nostre grup ha pres la decisió de cessar als regidors del 
PDCAT Mariluz Muñoz i Cèsar Andreu.
Aquesta ha estat una decisió dolorosa i alhora una decisió que no podíem defugir. Havíem ofert diàleg i possibilitats per 
reconduir la situació i a canvi la seva resposta va ser la deslleialtat expressada amb l’intent d’una moció de censura.
Vam posar molts esforços per intentar mantenir la unitat del govern, mentre les seves actuacions generaven una 
creixent pèrdua de confiança.
La deslleialtat de les seves actuacions es poden resumir en:  l’intent de pactar una moció de censura amb l’oposició per 
aconseguir l’alcaldia; les diverses votacions en contra de propostes del govern; les actuacions unilaterals, en algun cas 
acompanyades de greus irresponsabilitats; les nombroses falsedats, algunes d’elles fins i tot escrites en articles a La Pinya.
Volem deixar clar que el problema no ha estat ni és amb el PDCAT, amb el qual ens uneixen grans reptes de poble i 
de país, sinó amb l’actuació política dels seus dos representants, als que no criticarem personalment.
A partir d’ara el Govern de Vallromanes continuarà format per un únic grup municipal, el de Més per Vallromanes-
Esquerra, que amb els seus cinc membres, buscarà acords puntuals amb els altres grups per garantir la governabilitat.
Tenim grans reptes immediats per continuar garantint els serveis municipals i continuar millorant Vallromanes; com per 
exemple el Centre de Dia i Casal de la Gent Gran, les obres d’urbanitzacions de Can Rabassa i de Can Corbera, la millora de 
la neteja, la millora de la seguretat, la implantació de la fibra òptica i l’aprofundiment en la participació i la transparència.
En el passat Ple es va demostrar davant de tothom que els dos ex socis havien proposat a l’oposició fer una moció de 
censura per canviar l’alcaldia.

Comença el desgovern
Ens han fet fora UNILATERALMENT del Govern Municipal perquè els hi fèiem nosa. Hem patit tota mena 
d’assetjaments,  amenaces, insults i escridassades, les nostres taules de treball han estat regirades,  perquè 
ERC volia imposar els seus criteris. Ens volien callats i obedients. Amb les seves actituds irresponsables han 
intentat coartar la nostra llibertat d’expressió i de representació política. El senyor Alcalde no ha sabut gestio-
nar el conflicte i en una sola sessió negociadora no favorable als seus interessos perquè quedava en evidència 
davant dels negociadors del seu partit que l’acompanyaven. Va decidir dinamitar el Pacte de Govern. El seu 
diàleg és la imposició dels mediocres.
Els motius que fan servir, per trencar el Pacte de Govern, els tindran que demostrar perquè de moment només 
són judicis de valor. Però el principal motiu per trencar el Govern és crear una “organització” o “xarxa cliente-
lar” dins l’Ajuntament per part d’ ERC per nomenar llocs de treball a dit per afavorir als “seus”, saltant-se els 
concursos públics , i contractar només empreses “amigues” o afavorir les associacions del poble presidides per 
els seus “simpatitzants”. No volen governar per tots i per tothom, sinó per uns quants i ho podem demostrar.
Els canvis en les regidories són sorprenents perquè s’ han passat tres anys sense treballar i ara els ha agafat 
el tenim pressa perquè s’acosten les eleccions i no tenien cap èxit de gestió. Han tingut greus fracassos en 
la Regidoria de Festes i Esports, la de festes l’ ha tingut que rescatar el propi Alcalde  i la zona esportiva  està 
moribunda. Ara ho volen tapar amb petits canvis cosmètics de logos de l’ Ajuntament. Els inventors de la 
gestió telemàtica, que no s’han implicat en la gestió dels assumptes públics, només volen governar per man-
tenir sous i cadires i afavorir els seus interessos de partit ignorant normes bàsiques com és convocar un Ple.
Seguirem treballant fidels als nostres compromisos amb els veïns per eliminar la taxa de guals i convertir-nos 
en els garants del control de la despesa pública com hem fet sempre.
Entre dues persones portàvem 7 de les 18 regidories. Hem demostrat que sabem treballar, liderar equips 
humans i gestionar bé. Hem aconseguit grans èxits en Cultura, Educació, Mobilitat, Joventut, Hisenda, Obres 
i Serveis, i Neteja. Nosaltres només hem de ser lleials als veïns de Vallromanes ens hagin votat o no, perquè 
treballem per tots i per tothom prioritzant el bé de Vallromanes per sobre de qualsevol altre interès. Estem 
sempre al vostre servei!
Twitter: @CdCVallromanes / Facebook: CdC Vallromanes
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ADF Vallromanes           695 16 16 15
Ajuntament           93 572 91 59
Bibliobús            609 77 35 35
CAP de Montmeló           93 544 44 40
CAP de Montornès del Vallès          93 572 03 03
CAP de Vallromanes           93 572 98 05
CAP de Vilanova del Vallès          93 845 84 75
Casal de Cultura           93 572 81 74
Casal de la Gent Gran          93 572 97 85
Centre d’atenció continuada          93 568 35 37
Creu Roja (Granollers)          93 879 30 32
Deixalleria mòbil (2on dissabte de mes)   93 840 52 70
Deixalleria Montornès del Vallès        93 568 48 00
Emergències / Bombers          112
Escola Bressol           93 572 80 20
Escola Els Tres Pins           93 572 94 84
Farmàcia Vallromanes                 93 572 90 80
Funerària Cabré Junqueras          93 861 82 30
Hospital de Granollers                        93 842 50 00
Informació Ciutadana (Generalitat)                    012
Institut Vilanova del Vallès                  93 845 63 74
Jutjat de Pau           93 572 91 72
Mossos d’Esquadra          112
Parc de la Serralada Litoral                 656 99 95 95
Parròquia Sant Vicenç          93 572 91 74
Policia Local (emergències 24 hores)      659 00 00 05
Ràdio Vallromanes           93 572 90 05
Recollida de mobles           93 572 92 31
Sanitat respon           902 11 14 44
Servei de recollida selectiva          902 11 33 13
Treballadora social i educadora          93 572 79 41
Zona Esportiva Municipal          93 572 96 49

Amics de la Fotografia          649 88 03 65
AMPA Escola Tres Pins     www.ampaels3pins.com
Associació Arrel Verda         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
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

Perruqueria canina 
  Glamorous Dog Wash (a domicili)      653 113 133

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 40
Per a consultar els horaris dels autobusos: www.sagales.com


