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AGENDA

Diumenge 27 de maig, 12 h
(edifici de les Antigues Escoles)

INAUGURACIÓ DEL NOU CASAL
DE LA GENT GRAN I CENTRE DE DIA

Amb l’actuació de:
• Taller infantil de dansa

• En Clau de Gòspel
• Coral de Vallromanes

L’acte comptarà amb les intervencions de:
• David Ricart,

alcalde de Vallromanes
• Martí Pujol,

vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona
• Alfonso Illescas,

president de l’Associació de la Gent Gran

En finalitzar, aperitiu popular

14 RAL·LI 
FOTOGRÀFIC
Vallromanes 2018

TROBADA
Diumenge 10 de juny a les 10 h al Casal de Vallromanes.

TEMA
Hi hauran 3 temes escollits per l'organització.

INSCRIPCIÓ
Inscripció gratuïta. Hi haurà esmorzar i obsequi.

PREMIS
• El jurat qualificarà les fotografies pel posterior 

lliurament dels premis. El veredicte serà inapel·lable.
• Es donarà un primer i segon premi per cada tema: 

1 menú diari per a dues persones al Restaurant 
La Noguera.

NOTES IMPORTANTS
• Hi haurà un nombre limitat d'inscripcions segons 

l'afluència de participants.
• Cal portar el cable USB de la càmera digital.

• Per a qualsevol consulta i informació, truqueu al 
número 649880365 o 687075926.

• ES DESCARREGARAN LES 9 ÚLTIMES FOTOS ÚNICA-
MENT EN FORMAT JPG (s'aconsella portar una tarja buïda)

Autor del mural: Eduard Valls
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Aprovat el reglament i establiment
del servei del Centre de dia

El Ple de l’Ajuntament, celebrat en 
sessió extraordinària el 12 d’abril, va 
aprovar el reglament i establiment 
del servei del nou Centre de dia, pas 
previ a la seva adjudicació i posada 
en funcionament. La proposta va 
comptar amb els vots a favor de MxV-
ERC i IVALL i l’abstenció dels grups 
municipals PDECAT i GdV. PDeCAT 
va assenyalar que el reglament “no 
respon a les necessitats de la pobla-
ció” i GdV que el text s’hauria d’haver 
treballat amb més temps.

El Centre de dia s’ubicarà al primer 
pis de les Antigues escoles i es preveu 
que entri en funcionament durant 
el 2018. A la planta baixa se situarà 
el Casal de la Gent Gran, gestionat 
per l’Associació de la Gent Gran. Les 
dues plantes es comunicaran per un 
ascensor i escales internes.

El Centre de dia, de titularitat munici-
pal, es gestionarà de forma indirecta, 
mitjançant concessió administrativa. 
A aquest espai, de 163,56 m2 útils, es 
podrà accedir per la passera situada 
al carrer Joan Carsi i per l’interior de 

l’edifici de les Antigues escoles. Tindrà una capacitat per a 17 places i els usuaris 
i les usuàries hauran de tenir una vinculació preferent a Vallromanes.
El reglament aprovat en sessió plenària, regula, entre altres, els serveis, drets 
i deures dels usuaris i usuàries i procediment d’admissió (pots consultar el 
reglament a www.vallromanes.cat)

El 27 de maig, inauguració

La remodelació de l’edifici ha tingut un cost de prop de 641.000 euros, 
260.000 dels quals han estat subvencionats per la Diputació de Barcelona. La 
inauguració del nou equipament es farà el proper 27 de maig.

Declaració Institucional en defensa dels principis 
democràtics i dels drets civils i polítics

Els grups municipals de MxV-ERC, PDECAT i IVALL van pre-
sentar en el Ple extraordinari del 12 d’abril una declaració 
institucional en defensa dels principis democràtics i dels 
drets civils i polítics. 

“Ens trobem en un context d’involució democràtica sense 
precedents. Els darrers temps hem vist com es retallaven 
i vulneraven progressivament drets fonamentals (...). 
En conseqüència, ningú no pot restar indiferent davant 
d’aquest atac. Ens interpel·la a totes i tots els que estimem 
la democràcia, la justícia i les llibertats, amb independèn-
cia de les nostres opcions partidistes i ideològiques (...). 

Aquest no és un embat de banderes, sinó de valors uni-
versals. Per això, emplacem els demòcrates a unir-nos en 
la defensa de la pau i la llibertat”, assenyala el text (es 
pot consultar íntegre a www.vallromanes.cat).

El grup municipal Gent de Vallromanes no va participar 
en la votació i els dos regidors van abandonar la sala 
plenària. Van argumentar que no havien pogut parti-
cipar en la redacció de l’escrit i van assenyalar que el 
text semblava més “un discurs que una declaració insti-
tucional”. Van remarcar també que el partit és “local” i 
aglutina “diferents ideologies”.
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Aprovada per unanimitat una moció
per modificar l’ordenança reguladora

de la taxa de gual

El Ple del 15 de març va aprovar una moció presentada 
conjuntament pels grups municipals MxV-ERC i IVALL.

Els acords adoptats són:

“1. El compromís de no aprovar el padró de la taxa de 
gual corresponent a 2018, mesura que comportarà no 
cobrar cap rebut d’aquesta taxa el 2018, a excepció de 
les plaques que es demanin i realitzar la corresponent 
modificació pressupostària.

2. Modificar l’ordenança reguladora de la taxa de gual 
a aplicar a partir de 2019, en el sentit d’eliminar el con-
cepte que regula amb caràcter general l’ús privatiu de 
l’entrada de vehicles i alhora mantenir només de forma 

Aprovada una moció per recuperar el poder adquisitiu 
del sistema públic de pensions El text, debatut al Ple del 
15 de març i presentat per MxV-ERC, va comptar amb els 
vots favorables de MxV-ERC, PDeCAT i IVALL i l’abstenció 

Aprovada una moció
per recuperar el poder adquisitiu

del sistema públic de pensions

La Direcció General de Cadastre ha finalitzat la regula-
rització cadastral a Vallromanes, un procediment iniciat 
el 2013 de forma general a tots els municipis de l’Estat 
espanyol perquè les construccions no declarades (obres 
noves, rehabilitacions, ampliacions, piscines...) tributin 
d’acord a la realitat física immobiliària.

Per aquest motiu, els titulars de finques amb caracte-
rístiques no declarades han rebut una notificació de 
la Direcció General de Cadastre amb el nou valor de la  

Comunicat de l’Ajuntament en relació
a la regularització cadastral

voluntària la reserva de l’aparcament a través de la pla-
ca. Aquesta modificació s’aprova en el Ple d’ordenances 
fiscals de 2018.

3. Notificar aquest acord a tots els contribuents de Vall-
romanes.”

Es pot llegir el text íntegre de la moció a www.vallroma-
nes.cat

GdV i PDeCAT van presentar una altra moció per a la su-
pressió de l’ordenança reguladora de la taxa de gual, que 
no va prosperar perquè MxV-ERC i IVALL van votar-hi en 
contra (es pot consultar la moció a www.vallromanes.
cat). 

de Gent de Vallromanes, que va argumentar el sentit del 
vot per un “defecte de forma”. La moció es pot consultar 
a www.vallromanes.cat

finca inspeccionada, la liquidació complementària de 
l’IBI i el pagament de 60€ per la gestió. Els immobles 
revisats són els urbans i els rústics.

La gestió d’aquest procediment correspon a la Direcció 
General de Cadastre i no a l’Ajuntament de Vallromanes. 
Per a qualsevol aclariment, us podeu dirigir a les oficines 
municipals o a les dependències de l’Organisme de Ges-
tió Tributària de la Diputació de Barcelona de Montornès 
del Vallès (carrer de la Pau, 10, local 3).
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NOTÍCIES

Treballs de millora i manteniment a la via pública

L’Ajuntament ha realitzat un conjunt 
de treballs de condicionament i man-
teniment a la via pública per millorar 
l’accessibilitat dels vianants i evitar 
l’acumulació de les aigües superfi-
cials en diferents punts.

Una de les actuacions és la 
construcció d’un interceptor d’aigües 
pluvials al costat de la finca Can Prat 
per reconduir-les cap a la riera i evitar 

La Guàrdia Municipal de Vallromanes, 
seleccionada com a model a seguir

La Guàrdia Municipal de Vallromanes ha estat selec-
cionada per altres municipis de la comarca del Vallès 
Oriental com a exemple a seguir per la seva eficiència i 
bon funcionament.

L’alcalde, David Ricart; el regidor de Governació, Josep 
Sagarra, i el cap de la Guàrdia Municipal, Jordi Franco, 
van rebre a l’abril a l’Ajuntament el regidor de Governa-
ció de Sant Pere de Vilamajor, Joan Garcia,  interessat 
pel model del cos de guàrdia de Vallromanes.

El treball de la Guàrdia Municipal de Vallromanes ha 
estat reconegut per altres cossos policials. Els Mossos 
d’Esquadra van atorgar el 2017 una felicitació pública 

Campanya de donació de sang
Una trentena de persones van anar al Casal de Cultura 
el 28 de març per donar sang, de les quals 21 van poder 
donar-hi i 10 oferiments van ser rebutjats per diferents 
motius. Aquesta acció forma part de la campanya  

que s’acumulin al carrer. D’altra 
banda, s’ha col·locat una reixa en la 
intersecció entre l’avinguda Vilassar 
de Dalt i Can Trampis per facilitar la 
recollida de les aigües superficials 
procedents d’aquesta avinguda. 
Aquestes dues actuacions han estat 
executades per l’empresa AMSA per 
un import de 6.040,66€ (IVA inclòs).

La Brigada municipal ha realitzat 
treballs de neteja i manteniment en 
el tub de conducció de les aigües su-
perficials, a l’altura de Mas Morera-
Ca l’Agustí, i també a la llera de la 
riera per retirar el material erosionat 
per les pluges.

Voreres
Una de les actuacions realitzades 
és la construcció d’una vorera al 

organitzada per la delegació de Vallromanes de 
l’associació Donants de Sang del Vallès Oriental.  
La delegació vallromanina agraeix als donants la parti-
cipació.

al cap i a un agent de la Guàrdia Municipal per la seva 
actuació i col·laboració en la detenció in fraganti de 
dos dels presumptes autors d’un robatori a interior de 
domicili el 2016.

carrer Vista Alegre, al tram comprès 
entre el carrer Alella i la Rambla  
de Vallromanes. Aquests treballs 
són realitzats per l’empresa AMSA 
per un import de 6.177,78€ (IVA 
inclòs).

D’altra banda, la Brigada municipal 
ha reparat el enrajolat de la vorera 
de la farmàcia, deteriorat pel seu 
ús, per millorar la seguretat dels 
vianants.

També la Brigada municipal ha treba-
llat en el condicionament dels espais 
dels contenidors de residus, recupe-
rant espais de les voreres. Aquesta 
reorganització s’ha fet al carrer Santa 
Quitèria, Torre Tavernera i a la zona 
de l’Escola bressol.
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L’Ajuntament atén
les demandes veïnals

des del carrer

Una quinzena de persones van participar en la primera 
sessió de L’Ajuntament t’escolta i respon, una iniciativa 
que ha posat en marxa el Govern municipal per atendre 
directament les consultes i demandes veïnals des del 
carrer. Per motius meteorològics, la trobada va tenir lloc 
al Casal de Cultura.

L’alcalde, David Ricart, i els regidors del Govern van res-
pondre les qüestions plantejades, relacionades, entre 
altres, amb el desplegament de la fibra òptica, l’excés de 
velocitat i sinistralitat viària, la instal·lació de càmeres de 
seguretat, la circulació de trànsit pel carrer Vista Alegre, 
plusvàlues i clausura dels dipòsits de gas.

La iniciativa, que es farà periòdicament en diferents 
punts del poble, s’ha posat en marxa a proposta d’un veí 

Accions formatives

En el primer semestre de l’any, des de l’Àrea de Foment de 
l’Ocupació, s’han dut a terme cinc accions formatives: an-
glès, xinès, atenció al client, Excel i comptabilitat, on han 
participat una vintena de persones inscrites en el servei 
local d’ocupació de Vallromanes. Per a l’últim trimestre, 
està previst continuar amb les formacions en idiomes,  
manipulació d’aliments, informàtica i magatzem. 

L’objectiu d’aquestes formacions és que les persones en 
recerca de feina millorin les seves competències profes-
sionals per facilitar el seu accés al mercat de treball. 
Les persones interessades a participar en les accions 
formatives poden fer la inscripció en la Borsa de Treball 
demanant cita prèvia a l’Ajuntament (Sara Rivera) per 
telèfon (93 572 91 59) o per e-mail (riverams@diba.cat). 

Diàleg entre creences, a Vallromanes

A l’hora de tancar aquesta edició, l’Ajuntament  havia programat per al 19 
de maig una taula rodona sobre el diàleg entre creences i la seva influència 
en la convivència social. El debat tindrà com a ponents: Mª Victòria Molins 
(cristianisme), Dídac P. Lagarriga (Islam), Moriah Ferrús (judaisme), Kutsab 
Jamyang Dorje (budisme) i Albert Riba (ateisme). 

La iniciativa ha estat impulsada i dissenyada per l’estudiós de les religions el 
vallromaní Ernest Fibla; la directora del programa de Ràdio Vallromanes Món 
Global, la vallromanina Eugènia Oliveras; i l’escriptor Brahim Yaabed. 

A l’acte intervindran l’alcalde, David Ricart, i el director general d’Afers Reli-
giosos de la Generalitat de Catalunya, Enric Vendrell. 

i que el Govern municipal ha recollit per fomentar la par-
ticipació ciutadana en els assumptes públics. La propera 
trobada està prevista a la urbanització Can Palau abans 
de l’estiu.
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JOVENTUT

Ona Jove, a l’ona de Ràdio Vallromanes

El programa Ona Jove, de Ràdio Vallromanes, es prepara a l’Àrea51 tots els dimecres. Els podcasts es poden 
escoltar a http://radio.vallromanes.cat/radios/ona-jove

L’equip d’Ona Jove, amb la col·laboració de Joan Barrero, 
del Servei Crític, debaten sobre el món youtuber. Amb la 
Mireia, en Javi i en Carlos. 

En Carlos, en Javi i l’Antonio parlen del món dels videojocs, 
concretament de com veuen l’ús que en fan els infants i 
adolescents i de l’acompanyament que reben dels adults. 

Nou Servei d’Assessorament en el consum 
de Drogues i Pantalles (SADIP) a la 

Mancomunitat del Galzeran

L’alcalde, David Ricart, va assistir el 10 de maig a la pre-
sentació del nou Servei d’Assessorament en el consum 
de drogues i pantalles (SADIP) de la Mancomunitat del 
Galzeran, a la qual pertanyen els municipis de Vallroma-
nes, Martorelles, Montornès del Vallès, Santa Maria de 
Martorelles i Vilanova del Vallès. 

El SADIP és un servei públic gratuït inclòs en el CRÍTIC, el 
Pla de Prevenció en drogues, pantalles i riscos associats 

de la Mancomunitat del Galzeran. Té com a finalitat 
atendre, orientar, assessorar i fer seguiment de manera 
confidencial de totes les accions relacionades amb les 
drogues i amb l’ús i consum de les pantalles (dispositius 
mòbils, portàtils, videojocs, etc.). El servei, a més, ofereix 
una alternativa psicoeducativa a les sancions per consum 
i tinença de drogues il·legals a persones menors.

El servei, que compta amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, és gratuït i s’hi pot accedir amb cita per telèfon 
93 572 11 70 de dilluns a divendres de 9 a 14 h o per correu 
electrònic promosalut@montornes.cat. Les visites es fan 
els dijous de 10 h a 14.30 h i de 16 h a 18.30 h al Centre 
d’Atenció Comunitària de Montornès del Vallès (c/ Federi-
co García Lorca, 16).

Poden demanar el servei les persones que vulguin asses-
sorament sobre el consum de drogues i l´ús de pantalles, 
tant consumidores directes com els seus pares o familiars i 
professionals del territori que necessitin informació.
+info: CRÍTIC: https://serveicritic.wordpress.com/blog/

Foto: Aj. Montornès del Vallès
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Espai Família
L’espai jove Àrea51 ha impulsat el pro-
grama Espai Família per al suport a la 
funció educativa de les famílies amb 
un cicle de xerrades que han comptat 
amb la participació del Servei Crític i 
el suport de la Diputació de Barcelo-
na a través del recurs “La maleta de 
les famílies” . El cicle ha estat format 

per les xerrades Eduquem [també en 
família] en el Consum de drogues i 
Orienta’t en família. Quins aspectes a 
tenir en compte per escollir l’itinerari 
després de l’ESO. A l’hora de tancar 
aquesta edició estava prevista una 
tercera sobre Eduquem [també en 
família] en l’ús de pantalles.

A les sessions, desenvolupades en-
tre els mesos de març i maig, s’han 
abordat qüestions d’interès per a les 
famílies de joves i adolescents, com 
els riscos associats al consum de dro-
gues o els aspectes a tenir en compte 
a l’hora d’escollir l’itinerari formatiu i 
professional després de l’ESO.

Curs de monitors i monitores de lleure
Una quinzena de persones de les 
poblacions de Vallromanes i Vilano-
va del Vallès han realitzat el curs de 
monitors i monitores de lleure que 
s’ha desenvolupat al Casal de Cultura 
entre Setmana Santa i maig. Les ses-
sions han anat a càrrec de l’escola de 
formació de l’Acellec.

Aquesta formació, inclosa al Pla Local 
de Joventut de Vallromanes, està or-
ganitzat des del mateix Ajuntament, i 
compta amb la col·laboració del Con-
sell Comarcal del Vallès Oriental, la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament 
de Vilanova del Vallès i la Direcció 
General de Joventut de la Generalitat 

de Catalunya, promovent així que hi 
hagi monitors de lleure titulats a Vall-
romanes. L’Ajuntament, a més, dona 
l’oportunitat als assistents a realitzar 
les pràctiques en algun dels Casals 
d’estiu que s’organitzen al juny i juliol 
al municipi, tant en l’esportiu com en 
el de les arts escèniques.

Joventut de Vallromanes, 
exemple de participació ciutadana

L’Ajuntament de Vallromanes va participar a l’abril en el 
projecte “Reforç de la democràcia participativa al Marroc”, 
impulsat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament 
de la Diputació de Barcelona i l’Institut Moracain de Déve-
loppement Local (IMADEL). L’objectiu d’aquesta iniciativa 
és crear un espai comú d’intercanvi d’experiències i bones 
pràctiques en participació local i qualitat de gènere entre 
els ajuntaments de la demarcació de Barcelona i de la zona 
de Marràqueix-Safi i potenciar el desplegament de les 
noves competències dels ens locals marroquins en desen-
volupament i participació.

El representant de Vallromanes al Fons Català de Desen-
volupament i Cooperació, Josep Sagarra, i el tècnic de Cul-
tura i Joventut, Òscar Garcia, van explicar a Marràqueix el 
procés participatiu dels joves en el disseny de l’espai i del 
programa d’activitats de l’Àrea51 i en l’elaboració del Pla 
Jove de Vallromanes 2018-2021, aprovat en sessió plenària 
per unanimitat el passat 18 de gener. Josep Sagarra  
ha destacat la importància de la participació tècnica en 
aquestes iniciatives “per assentar i consolidar la cultura de  
participació ciutadana local, ja que els perfils tècnics no 
estan subjectes a mandats de quatre anys.”

L’acte al Marroc s’emmarca dins d’un conjunt d’actes 
programats per a la formació del personal tècnic i 
dels electes dels municipis marroquins en matèria de 
participació i es preveu que joves i autoritats locals de 
Marràqueix visitin Vallromanes per conèixer in situ els 
projectes participatius del poble. El projecte està sufra-
gat íntegrament per la Diputació de Barcelona.
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Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, l’escola Els Tres Pins va ce-
lebrar el 23 d’abril els tradicionals Jocs Florals, on es van distingir 
els millors textos i dibuixos per curs i classe i la millor il·lustració 
de portada i contraportada.

Nora Balet Roca - 1rB
Descripció del conill

Nil Closa López - 1rA

Descripció d’una tortuga

Jordi Mogas Pech - 2nA

El nen motero

Eric Moreno Palma - 3rB
El super heroi dels petsGuillem Molina Terol - 2nB

Es perdonen

Martina Stöckl Calvo - 3rAEl pont de l’alegria i un petit drac
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Maria Ruiz Molina - 4t

El gat que sempre fa amics

Gina Pocurull Pou - 5èA
La Mia i el guanyador

Kevin Gámez Rojo - 5èB

Els dos valents
Xavi Ortiz Colubi - 6èA

Junts guanyarem

Marina Riera Martínez - 6èBUna trobada peculiar

Laia Carol i Nico Stölckl  - 2nB
Contraportada

Sara Baños i Lydia Barrades  - 4tB
Portada
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Els contes guanyadors 
als Jocs Florals,

a Ràdio Vallromanes

Ràdio Vallromanes emetrà durant la primera quinzena 
de juny la lectura dels contes distingits als Jocs Florals de 
l’escola Els Tres Pins. La veu la posaran els infants guan-
yadors al certamen. La gravació i muntatge estan coordi-
nats pel col·laborador Ferran Martínez amb l’assistència 
tècnica de David Mairal.

Vallromanes revalida el Segell InfoParticipa per 
la transparència i comunicació del web municipal

La Universitat Autònoma de Bar-
celona va atorgar el 25 d’abril a 
l’Ajuntament de Vallromanes el 

Diumenge de Sant Jordi
Vallromanes va avançar aquest any la celebració de Sant Jordi al diumenge 22 
d’abril amb la finalitat de facilitar la participació dels veïns i veïnes del poble. 

La festa, centrada a la Plaça de l’Església, va reunir parades de llibres 
d’establiments del poble i de Vilanova del Vallès. L’autor local Víctor Pàmies i 
l’escriptor Josep Solano van compartir taula, on van ensenyar una mostra de 
la seva obra. Les entitats MxV-ERC i Valltocats també van participar-hi amb un 
estand. Les mares del 6è curs de l’escola Els Tres Pins van posar una parada 
amb roses, llibres de segona mà, productes i esmorzar per recaptar diners per 
al viatge de final de curs. 

Durant el matí, va haver un taller de màscares de Sant Jordi per a infants, a 
càrrec d’Activijoc. També Ràdio Vallromanes va sortir al carrer per recollir i ex-
plicar l’ambient festiu, que va ser emès en un programa especial el dilluns 23 
d’abril. El Club de lectura va protagonitzar la tertúlia literària i el Grup poètic 
de Vallromanes va fer lectura de textos des del faristol.

Iria Sastre Bagué: Descripció d’un cocodril (1rA)
Robbie Garcia Voicu: Descripció de l’ós polar (1rB)

Daniel Castillo Marco: El gat es perd (2nA)
Bernat Chaume Sabatés: La moto misteriosa (2nB)

Carles Navarro Álvarez: La guerra del mar (3rA)
Mar Canales Pastó: Els animals perduts (3rB)

Bruna Ballester Casacuberta: La Vera, la grangera (4t)
Irene Cuenca González: Una història real (5èA)
Arlet Ricart Galtié: Una història al revés (5èB)
Guillem Tamburini Camps: Mare meva (6èA)

Sònia Portet Abad: La confiança (6èB)

guardó Segell InfoParticipa 2017, 
que distingeix la transparència i 
qualitat de la comunicació del web 
municipal. Dels 947 ajuntaments de 
Catalunya, 92 han rebut el Segell.

El Segell InfoParticipa és un reconei-
xement a les bones pràctiques que 
s’apliquen als webs dels ajuntaments, 
dels consells comarcals i de les dipu-
tacions. Les avaluacions, realitzades 
pel Laboratori de Periodisme i Comu-
nicació per a la Ciutadania Plural de 

la UAB (LPCCP), se centren en l’anàlisi 
de 52 indicadors distribuïts en cinc 
eixos que responen a les preguntes 
següents: qui són els representants 
polítics; com gestionen els recursos 
col·lectius; com gestionen els recur-
sos econòmics; quina informació pro-
porcionen sobre el municipi i la gestió 
dels recursos col·lectius; i quines 
eines ofereixen per a la participació 
ciutadana. El web de l’Ajuntament de 
Vallromanes ha assolit el compliment 
del 80,77% dels indicadors avaluats.
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Sopar de Sant Jordi, dedicat a tres escriptores

Casal d’estiu de les arts escèniques
La programació, que es desenvoluparà del 25 de juny al 27 
de juliol, conté moltes propostes d’activitats de cultura i 
lleure i es divideix per grups d’edat:

De P3 a P5:  els més petits tindran un programa d’activitats 
diferent cada setmana on hi haurà un centre d’interès 
setmanal. Realitzaran activitats d’iniciació a les arts es-
cèniques a través del joc corporal, musical i teatral amb 
representació setmanal al Casal de Cultura. El programa es 
completa amb tallers d’arts plàstiques, de cuina, sortides 
per l’entorn de Vallromanes i jocs d’aigua, entre altres.

De 1r a 6è: el programa ofereix un gran ventall 
d’activitats; entre elles: teatre, dansa, màscares, titelles, 
ombres xineses, expressió corporal, maquillatge..., amb 
una representació teatral els divendres de l’obra treba-
llada durant la setmana davant de familiars i amics. 

De 1r d’ESO a Batxillerat: ofereix tallers intensius que 
donen com a resultat una posada en escena setmanal. 

Tots els grups tenen programada una sortida setmanal 
a la piscina.

Homes i dones del poble van donar pas i veu a textos de les tres autores 
homenatjades: els escriptors Sergi Santjoan i Víctor Pàmies; la directora del 
programa de Ràdio Vallromanes Món global, Eugènia Oliveras, i els mem-
bres del Grup poètic de Vallromanes.

El sopar, elaborat pel xef vallromaní Ferran Balet, del Restaurant Can Poal, va 
anar amenitzat per l’espectacle Les dones de Guido Contini, de Mariona Castillo 
i el pianista Gustavo Llull. Un any més, els assistents van poder posar veu als 
seus textos preferits amb una lectura pública, tot un homenatge a les lletres.

El Casal de Cultura ha acollit un any 
més el tradicional Sopar de Sant Jor-
di, enguany celebrat en divendres i 
coincidint amb l’elaboració del Pla 
d’Igualtat de Gènere de Vallroma-
nes. Per aquest motiu, la ineludible 
cita literària vallromanina, que en-
guany arribava a la desena edició 
i va reunir 91 assistents, va estar 
dedicada a tres escriptores: Montse-
rrat Abelló, Maria Aurèlia Capmany 
i Maria Mercè Marçal; un gest que  
remarca la importància de la dona 
en la història de la literatura.
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Casal esportiu municipal 2018

El Casal esportiu municipal torna aquest any carregat 
d’activitats, amb esports individuals, col·lectius, aquàtics, 
jocs, piscina, acampada i tallers. Amb la finalitat de conèixer 
el paisatge i l’entorn de Vallromanes, estan programades 
excursions, alguna en BTT.

Les activitats, conduïdes per un equip de monitors amb 
experiència i formació en l’àmbit esportiu, l’educació i el 
lleure, es desenvoluparan per setmanes entre el 25 de 
juny i el 7 de setembre. Es realitzaran a la Zona Esportiva 
Municipal, que compta amb pistes de tennis, pàdel, futbol, 
bàsquet, skate park, piscina descoberta i vestuaris.

Els inscrits al Casal esportiu municipal tenen opció de millorar 
el seu nivell de natació amb el curs de tres hores setmanals.

Vallromanes, amfitrió 
de les passejades de la 

Gent Gran 
Vallromanes va ser el municipi amfitrió el 14 de març 
de la passejada del cicle 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 per promoure 
la salut del col·lectiu de les persones grans. A la passejada 
van participar caminants de les poblacions de Corbera de 
Llobregat, Castelldefels i Vilafranca del Penedès.

La sortida va arrencar al camp de futbol i va discórrer fins a 
Can Gurguí i va finalitzar al Casal de Cultura amb un dinar 
i ball, que va aplegar més de 160 persones. A l’hora de 
tancar aquesta edició, estava prevista que el 17 de maig 
se celebrés la cloenda del cicle a Palau-solità i Plegamans.

Campionat de petanca

El Club Petanca Vallromanes va celebrar el 22 d’abril el 
Campionat Social de Petanca Trofeu Sant Jordi. 

Guanyadors:
Antonio Barroso-Mª Jesús Robledo-Toribio Jiménez

Premi de consolació (equip amb més punts):
Joan Duran-Ángel Arce-Beatriz Sala

Premi especial, Bola d’Or (per la trajectòria al Club): 
Joan Duran. 
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Escacs

Juguen negres i guanyen 

Aquesta posició pertany a la partida Pillsbury-Schmidt, disputada 
en una sessió de simultànies a la cega. Es va jugar en 1902 quan 
el famós mestre nord-americà  feia  gires per Europa amb aquesta 
dificilíssima modalitat. En aquesta partida amb una posició equili-
brada i complexa el seu rival va aprofitar la seva avantatja visual i va 
aconseguir una victòria que va ser l’única de tots els enfrontaments 
que va disputar aquella jornada.  Imagineu l’enorme dificultat de ju-
gar contra molts rivals sense poder veure tu els taulers. Brutal la ca-
pacitat de concentració, retentiva, memòria i visualització espacial. 
Pillsbury era un autèntic monstre en aquesta salvatge modalitat.

Solució: 
25...  Tf1 +   26. Rh2; T8f2 +   27. Rg3; Tg2 ++

VALLROMANES ESCACS CLUB

Campus de bàsquet
El Club Bàsquet Vallromanes ha programat per a l’estiu el seu tercer campus 
de bàsquet, Vallromanes Summer Camp’18, amb activitats com piscina, 
bàsquet en anglès, sortides, obsequi per als inscrits, visita de jugadors pro-
fessionals i a Ràdio Vallromanes.

El campus es divideix en dues opcions:

Opció 1.  Quatre setmanes, entre el 25 de juny i el 20 de juliol, i tindrà lloc 
de 9 h a 13.30 h, amb opció de menjador i de servei d’acollida. 

Opció 2. Aquest any, com a novetat, s’hi afegeixen dues noves setmanes 
abans de començar el curs escolar: del 27 agost al 7 de setembre. 

El preu és de 45€ per setmana, amb descomptes a partir del segon germà 
inscrit. El CB Vallromanes està programant una sortida al Parc Aquàtic de Vi-
lassar de Dalt (per a la realització es necessiten un nombre mínim d’inscrits).

Més informació i inscripcions: cbvallromanes@gmail.com o al telèfon 
630923722

Escola de bàsquet
El CB Vallromanes programa una escola de bàsquet per al 
curs 2017- 2018 adreçat a infants de 4 a 12 anys. L’activitat 
es realitzarà previsiblement a l’octubre, de 16.30 a 18 h 
i/o de 18 h a 19 h. La finalitat és que els més petits apren-
guin aquesta modalitat esportiva jugant. El preu mensual 
és de 20 euros. 

“El més important no és competir, sinó aprendre i pas-
sar-s’ho bé”, assenyala el president del CB Vallromanes, 
David Carrillo. 

L’entitat vallromanina també planeja trobades amb altres 
clubs a partir del febrer al municipi i a altres localitats. 
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NOTÍCIES

Lliurat el Pla Director del Castell de Sant Miquel

La Diputació de Barcelona ha lliurat als ajuntaments de  
Vallromanes i de Montornès del Vallès el Pla Director del 
Castell de Sant Miquel, que analitza la situació actual, l’estat 
de conservació i el funcionament del conjunt arqueològic.

El document avalua la problemàtica general i identifica 
els dèficits i mancances des dels punts de vista estruc-
tural, constructiu, funcional i normatiu i planteja un 
programa d’usos compatible i adaptat al monument i a 
les necessitats i disponibilitats dels municipis. També, el 
Pla proposa i valora econòmicament les actuacions que 
es consideren necessàries per assolir la restauració com-
pleta del conjunt.

Homenatge al fotògraf i músic Àlex Blanco 

Els Amics de la Fotografia van retre 
homenatge a l’abril al fotògraf i mú-
sic Àlex Blanco, mort al desembre de 
2017. L’associació vallromanina va 
voler recordar-li amb una seixantena 
d’instantànies que ensenyaven tèc-
niques fotogràfiques i coneixements 
apresos amb Blanco i també recollia 
part de la seva obra. La inauguració 
de la mostra, que va omplir de gom a 
gom la sala d’exposicions, va comp-
tar amb la presència de la vídua.

El treball, dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic 
Local de la Diputació de Barcelona, ha estat de 20.000 €.

Exposició, al Casal
El Casal de Cultura acull fins al 30 de maig l’exposició 
Els secrets del Castell de Sant Miquel, amb fotografies 
dels treballs arqueològics. A l’hora de tancar aquesta 
edició estava previst que el 19 de maig a les 12 h hi 
hagués una explicació comentada de les imatges a 
càrrec de l’arqueòleg Ferran Díaz, que ha dirigit els tre-
balls d’excavació que han servit per a l’elaboració del 
Pla Director. La mostra compta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
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L’ENTREVISTA

Ferran Martínez, col·laborador
a Ràdio Vallromanes:

“S’ha de donar valor a la ràdio municipal”

-Després d’aquests anys, quin és el 
balanç que en fas?
-Ràdio Vallromanes té un equip de 
voluntaris fantàstics, que no es troben 
enlloc i estic molt content de formar-
hi part. Poques emissores municipals 
poden presumir de comptar amb un 
grup de col·laboradors que omplen 
de contingut la ràdio sense cobrar, per 
amor a l’art. He de confessar, però, 
que la proposta de ràdio que vaig fer 
responia a un altre model.

-Quin model?
-Més participatiu; això vol dir amb 
més personal en plantilla, amb una 
unitat mòbil per fer connexions en 
directe i es desplacés per tota la 
comarca. És a dir, més immediatesa 
amb més directes. L’oient ha de sa-
ber que darrere hi ha unes persones; 
s’han d’obrir línies telefòniques, 
entrar trucades en directe i buscar la 
participació de l’audiència. Si no, és 
com escoltar un CD.

-Això implica més recursos tècnics i 
humans.
-Amb els recursos actuals no es pot 
fer, però existeixen fórmules per ob-
tenir ingressos i dedicar-los a aques-
tes millores, com la publicitat. Penso 
que aquest punt, al qual vaig posar 
fil a l’agulla, no s’ha explotat del tot i 
que pot ajudar en aquest camí. S’ha 
de donar valor a aquest mitjà de co-
municació, que és fantàstic.

-Amb el directe et sents més còmode?
-Sí, especialment a les nits. En aques-
tes hores és quan entren trucades 

És un dels impulsors del naixement de Ràdio Vallromanes, que va començar a emetre el 2004. Durant 
més d’una dècada, un nodrit equip de col·laboradors, amb ells en Ferran Martínez, han alimentat la 
programació, amb gran dedicació, entusiasme i compromís.

de tots aquells que treballen a les 
nits i que s’han de sentir acompan-
yats: metges, taxistes, personal de 
manteniment..., que necessiten ser 
escoltats. M’agrada la ràdio íntima, 
amb històries humanes, donar temps 
i temps a les persones..., com els pro-
grames de Luis del Olmo o Encarna de 
noche. Sóc un locutors dels d’abans 
[riu]. Ara la ràdio ha canviat molt.

-Què té una ràdio local que no té 
una altra estatal?
-El calor humà, la proximitat. Tot i que a 
vegades se li dona menys importància 
a la local que a l’estatal, no és de sego-
na categoria, ni molt menys. L’emissora 
de poble fan molt bona feina.

-Quina notícia t’agradaria que donés 
Ràdio Vallromanes?
-Moltes. Però una d’elles, com tots 
els que ens estimem Catalunya, que 
els polítics surtin de la presó.

-Què destacaries de Vallromanes?
-Coneixia Vallromanes perquè uns 
amics vivien aquí i els venia a visitar. 
Una vegada, em vaig confondre de 
carrer i vaig veure en construcció la 
que seria la meva futura casa. Llavors 
treballava a Radio Teletaxi fent els 
textos i les falques publicitàries i vaig 
pensar que la tranquil·litat del poble 
m’hi ajudaria. I ja fa 20 anys que sóc 
a Vallromanes!



GRUPS MUNICIPALS

18

Joan
Gimferrer

Jordi
Alburquerque

Antonio
Hernández

David
Carrillo

ivall@ivall.cat / www.ivall.cat

La nostra força, ser independents.

Des del trencament del govern municipal entre ERC i el PDeCAT ara fa 4 mesos, el nostre grup municipal 
fa una valoració molt positiva de la nostra influència en les polítiques de Vallromanes. Ara, degut als 
nostres 2 regidors i el govern en minoria que tenim davant, podem decidir i ajudar al poble en tot allò 
que creiem que és necessari i bo.

I ho fem sense cap lligam ni obligació de res, i el més important, ho fem des de l’oposició. Això ens 
permet participar i votar a favor del nou reglament del Centre de dia i a la vegada, votar en el Ple 
municipal en contra d’un nou crèdit de 100.000 euros que proposava ERC. I perquè vam votar en 
contra? Com ja hem dit varies vegades creiem que s’està fent una mala gestió econòmica per part 
del govern municipal, multiplicant el nostre deute un 300% durant aquesta legislatura. Aquesta mala 
gestió econòmica acaba afectant al ciutadà, ja que s’estableixen nous impostos com el gual i no es 
poden abaixar altres impostos totalment desorbitats com l’IBI.

Per això, ara que està de moda ser independent, és tan important que un partit com iVall tingui el 
màxim de força per poder aplicar polítiques només en benefici del ciutadà, sense buscar res més ni 
sense que ningú ens digui el que hem de fer o no. 

Estem demostrant maduresa i responsabilitat i estem satisfets que el govern s’hagi adonat que 
amb l’únic grup municipal amb el que hi pot haver diàleg és amb nosaltres. Estem allunyats de la 
confrontació i la crítica destructiva que practiquen els altres partits de l’oposició i estem satifets que 
el temps ens hagi donat la raó amb moltes coses que hem denunciat.

Això si, encara queda molta feina per fer i moltes millores per aconseguir, per tant aquí seguirem 
treballant per un poble millor i més just. 

EL PARTIT MÉS PETIT I LA POBLACIÓ GUANYEN: HEM RETIRAT ELS GUALS
El passat 18 de gener del 2018 GENT DE VALLROMANES va presentar una moció per suprimir la TAXA 
DE GUALS.
Hem aconseguit forçar a tots els partits, a què votin la seva supressió, tot i que som el partit més petit. 
Som fidels als compromisos i als pactes, tot i que altres es venen per una fotografia. Mentre que els 
altres partits tot ho fan per electoralisme, “sobreviure” i posar-se medalles per arreplegar vots, nosal-
tres som fidels als nostres principis d’estar pròxim al poble. No volem medalles, ni ens volíem esperar 
a mesos d’eleccions com pretenia IVALL. MxVERC, sembla té intenció d’ implantar els guals obligatoris 
si guanya les eleccions municipals del 2019.

PROPOSTES I REIVINDICACIONS DE GENT DE VALLROMANES
-1. La reforma del Centre de Dia i Casal de la Gent Gran + Adequació del camp de futbol SUPEREN el 
MILIÓ d’euros.
-2. MxV-ERC i IVALL, voten en contra de buscar fórmules per retornar els diners dels GUALS pagats el 2017
-3. Els impostos a Vallromanes s’incrementen. No dubteu a revisar els vostres comptes. Nosaltres 
demanarem rebaixar els impostos, que tant s’han incrementat.
-4. El govern suprimeix l’ECOFIRA. Descarta l’Ecoturisme i treball de conscienciació mediambiental.
-5. El Govern demana nous préstecs. El deute de Vallromanes puja quasi al 30%.
-6. Volem càmeres de seguretat per vigilància per augmentar la seguretat a tot el municipi. Seguim batallant.
-7. ÀREA 51: ESPAI JOVE: Des del 2016 estem demanant que aquest espai estigui més dies i hores obert.
-8. Els veïns de Can Rabassa interposen una demanda contra l’Ajuntament. Volen justícia davant un 
govern, que imposa i no dialoga.

2019: UNA NOVA VALLROMANES ÉS POSSIBLE
GENT DE VALLROMANES som l’única alternativa fidel al poble, al compromís i de principis. Junts torna-
rem a Vallromanes la justícia i la igualtat. Unirem un poble que ha estat dividit. Retornarem l’essència 
del poble i buscarem la pau i l’equilibri. Posarem a la vella política que ens confronta, fora de les 
nostres fronteres.
Web: gentdevallromanes.blogspot.com FACEBOOK: Gent de Vallromanes
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Continuem avançant

El proper 27 de maig inaugurarem el Casal de la Gent Gran i Centre de Dia a les antigues escoles. 

Estem fent diverses millores a la via pública:
-la nova vorera del carrer Vistalegre
-les plataformes pels contenidors de residus
-els interceptors per recollir l’aigua de pluja
-els nous passos de vianants més segurs, guanyant places d’aparcament davant de Correus. 

Hem estrenat nou vehicle per a la Guàrdia Municipal que enguany també estrenarà noves oficines. 

Hem promogut i facilitat l’arribada de la fibra òptica. 

Estem fent el Pla d’igualtat de Vallromanes. 

Continuem fent cursos de formació pels aturats i emprenedors, i nous cursos monitors de lleure. 

Ens hem estrenat amb l’Ajuntament t’escolta i respon per a donar encara més proximitat des del Govern. 

Continuem treballant i avançant.

Vallromanes, cada dia més hipotecada
Sempre hem estat a disposició dels nostres veïns, treballant per el poble i per al poble. És la única raó 
que ens mou. Una part molt important és la nostra gent gran, a la qual hem d’oferir uns serveis de qua-
litat, i és per això que donem suport a un centre de dia, com no pot ser d’altra manera, que sigui digne 
i apte a les seves necessitats. Però no el volem a qualsevol preu.

Dels pressupostos municipals del 2015, 215.000 € estaven destinats a la creació del Centre de Dia i 
Casal de la Gent Gran. Al presentar el projecte es va dir que sortiria a concurs l’explotació (d’això ja en 
parlarem en una altre article) i que eren necessaris 20.000 € per el mobiliari. Es evident que aquestes 
quantitats no son suficients i a l’últim Ple Municipal es va aprovar un crèdit de 100.000 €.

Doncs bé, aquí no acaba tot. Es va ocultar que s’han demanat 2 crèdits més pel Centre de Dia i 1 per 
Via Pública.

Aquests 3 crèdits s’han demanat a la Diputació. El primer, de 47.500 €, per mobiliari (més del doble del 
que ens deien necessari) a retornar en 5 anys. El segon, de 64.000 €, pel Centre de Dia, a retornar en 
10 anys. I, el tercer, de 60.500 €, per a Via Pública, a retornar en 10 anys. És a dir, que en els propers 10 
anys haurem de tornar 172.000 € només d’aquests crèdits!!!

Cal recordar que aquesta obra, que havia d’entrar en funcionament al gener de 2018 i que tants diners 
ens està costant només disposarà de 17 places per el Centre de Dia.

És evident que cal un Centre de Dia i un Casal d’avis, però a quin preu? Ja hi ha més de 800.000 € gas-
tats, i segueix augmentant  cada dia que passa. Fins a on arribarem?

Vallromanes necessita un canvi, una alternativa, una manera diferent de governar. El model actual ha 
quedat antic i no està a l’alçada del que mereix i necessita Vallromanes.
Estem sempre al vostre servei.
Facebook: Partit Demòcrata Vallromanes / Twitter: @PDeCVallromanes
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ADF Vallromanes           695 16 16 15
Ajuntament           93 572 91 59
Àrea 51. Espai Jove           662 33 87 56
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


