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DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA

11 de setembre

12 h Ofrena floral i cant amb la 
Coral de Vallromanes. 

Plaça Onze de Setembre
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ENTITATS I AGENDA

14è Ral·li fotogràfic

26 fotògrafs i fotògrafes van participar en el 14è ral·li fotogràfic que va or-
ganitzar l’Associació Amics de la Fotografia el 10 de juny, la xifra més alta 
d’inscrits en aquest certamen, segons va assenyalar el seu president, Artur 
de Alba. Els participants, procedents de Vallromanes, Gelida, Montornès del  
Vallès, Granollers, Vilanova del Vallès, Sant Cugat del Vallès i l’Ametlla 
del Vallès, havien de fer instantànies entorn a tres temes seleccionats per 
l’organització: jardins, aparadors i petanca. Els guanyadors van ser:

Jardins - 1r: Daniel González, 2n: Climent Clerch 
Aparadors - 1r: Conxita Artigues, 2n: Bernat Font

Petanca - 1r: J. M. Ramírez, 2n: Mariano Pérez

El premi va consistir en un dinar per a dues persones en cap de setmana al 
restaurant La Noguera. L’exposició amb les instantànies de tots els partici-
pants es pot veure al Casal de Cultura fins al 27 de juliol.

L’associació de la Gent Gran ha viatjat a Transilvània. El grup es va fer una foto 
davant del Parlament de Bucarest. 

Festa Major de

Sant Miquel 2018

Del 21 al 30 

de setembre

Foto: Alfonso Illescas / Associació de la Gent Gran

Viatge a Romania

AGENDA

Acte de lliurament de premis, el 7 de juliol
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Anunci oficial

El Ple aprova inicialment canviar el nom del
Passeig Mas Morera per 'Carrer de l’1 d’octubre' 

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) de 6 de 
juny de 2018 publica l’Ordenança reguladora de 
la protecció i tinença d’animals de l’Ajuntament 
de Vallromanes, que va ser aprovada definiti-
vament en la sessió plenària de 17 de maig de 
2018.

El text presentat per MxV-ERC i IVALL proposava inicialment 
canviar la denominació del Passeig Mas Morera, on se situa 
l’escola Els Tres Pins (que és col·legi electoral), per Carrer 
de l'1 d’octubre en record a la “jornada històrica”. PDeCat 
va demanar major definició per evitar que es confongués la 
data amb altres fets històrics i va plantejar que la via con-
cretés l'any 2017. L'alcalde, David Ricart, va proposar afegir 

a la denominació Carrer de l'1 d'octubre un aclariment: Re-
ferèndum del Primer d’octubre de 2017, esmena que va ser 
acceptada i incorporada a la proposta inicial amb el suport 
de MxV-ERC, PDeCAT i IVALL. GdV s’hi va abstenir. Un cop 
incorporada la modificació al text presentat inicialment, 
aquest va passar a votació i va comptar amb els vots favo-
rables de MxV-ERC, PDeCAT i IVALL. GdV s'hi va abstenir.

Aprovat per unanimitat celebrar 
mensualment els plens ordinaris 

de l’Ajuntament

La moció va ser presentada per GdV en la sessió 
plenària de 17 de maig de 2018. Fins ara, les sessions 
ordinàries del Ple municipal se celebren bimestralment 
(els mesos senars).

Moció per exigir a la Generalitat l’abonament
del deute pendent a les escoles bressol

Presentada per GdV, va ser aprovada en la sessió 
plenària del 17 de maig de 2018. El text va comptar amb 
els vots favorables de PDeCat, IVALL i GdV. MxV-ERC hi 
va votar en contra. La moció insta el Govern de la Ge-
neralitat a donar “compliment immediat de la sentència 
del TSJC per la qual li obliga a pagar les subvencions de 
tres cursos als 36 ajuntaments que van presentar una re-
clamació pel deute pendent contret i pendent d’abonar 
per la gestió del servei de les escoles bressol del mu-
nicipi.” També insta la Generalitat a retornar “el deute 
contret i pendent d’abonar per la gestió del servei de 
l’escola bressol de Vallromanes, que tot i no plantejar-li 
amb anterioritat cap recurs directe per la via judicial des 

d’aquest consistori al Govern de la Generalitat, sí que hi 
ha pendent un deute per aquesta gestió pels mateixos 
curos escolars des del 2012, i que preveu aquesta sen-
tència.” També el text demana recuperar “la subvenció 
per a l’escola bressol d’abans de la crisi i que el finança-
ment de les públiques torni a mans de la Generalitat de 
Catalunya, que és la que en té les competències”. Tam-
bé la moció demana que “la Diputació de Barcelona faci 
el càlcul de la totalitat de l’import que hauria d’abonar 
el Departament d’Ensenyament en concepte de retorn 
de l’avançament de les quantitats aprovisionades en els 
programes de suport a les llars d’infants municipals i 
exigeixi la seva transferència.”

Aprovada per unanimitat la 
proposta d’acord sobre inici de 
l’expedient d’aprovació de la 

Bandera del municipi de 
Vallromanes

S’inicia el procés perquè Vallromanes tingui una bandera 
pròpia que la diferenciï d’altres localitats a partir de dues 
propostes recollides en l’informe del Departament de 
Governació.

Més informació: www.vallromanes.cat
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EL REPORTATGE

Inaugurats el nou Casal de la Gent Gran i Centre 
de dia a l’edifici de les Antigues Escoles

L’edifici que va albergar l’escola de 
Vallromanes de 1933 a 2006 s’ha 
convertit en el nou casal de la gent 
gran i en un centre de dia. El 27 de 
maig, l’alcalde, David Ricart; el vice-
president tercer de la Diputació de 
Barcelona, Martí Pujol, i el president 
de l’Associació de la Gent Gran, 
Alfonso Illescas, van donar per inau-
gurat les noves instal·lacions amb la 
tradicional tallada de cinta.

“Avui inaugurem més que un equipa-
ment, molt més que un espai; avui 
inaugurem una nova etapa de les 
persones que omplireu i que en els 
propers anys omplirem aquest espai 
(...). Avui estem fent història, història 
en majúscules perquè el més im-
portant són les particulars històries 
de cada una de les persones que 
heu passat per aquest espai durant 
aquests 85 anys i sobretot les par-
ticulars històries de cada una de les 
persones que a partir d’avui i en els 
propers 85 o més anys passarem per 
aquest espai”, va assenyalar l’alcalde 
davant de més de 300 assistents. 
A l’acte d’inauguració van assistir, 
entre altres, regidors dels quatre 
grups municipals amb representació 
a l’Ajuntament (MxV-ERC, PDeCAT, 
IVALL i GdV); l’alcaldessa de Vilanova 
del Vallès, Yolanda Lorenzo, entitats i 
molts veïns i veïnes, alguns dels quals 
antics alumnes de l’escola que havia 
acollit l’edifici. 

La celebració va anar acompanyada 
de les actuacions del Taller de dansa 
infantil, En Clau de Gòspel i de la Coral 
de Vallromanes, de portes obertes a 
l’equipament i d’un aperitiu popular.

L’edifici remodelat

L’immoble, de 350 m2, es divideix en dos pisos, que es comuniquen amb as-
censor i escales internes. A la planta baixa se situa el Casal de la Gent Gran, 
amb una sala amb jocs, televisió i ordinadors; una altra polivalent per a gim-
nàstica i activitats; el despatx de presidència de l’associació de la Gent Gran, 
entitat que gestiona el Casal; i dos sanitaris.

A la primera planta, s’ubica el Centre de dia, amb una capacitat per a 17 
places. Està previst que durant el 2018 sigui adjudicat el servei i entri en fun-
cionament. Compta amb una sala office, una d’infermeria, un despatx per 
a direcció, una de fisioteràpia i dos sanitaris. S’hi pot accedir per la passera 
situada al carrer Joan Carsi i per l’interior de l’edifici.

A l’exterior, hi ha un espai per a pistes de petanca, per la qual cosa el Club 
Petanca Vallromanes amplia la zona reservada per a aquesta modalitat espor-
tiva (fins ara, només hi havia pistes de petanca a la Plaça Can Poal).

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.

Procés participatiu

El 2013 tots els grups municipals amb representació a l’Ajuntament (MxV-ERC, 
CiU (actualment PDeCAT), IVALL i GdV) van consensuar iniciar un procés de 
participació ciutadana per decidir l’ús de l’edifici de les antigues escoles, una 
construcció singular i de gran valor històric, que va acollir l’escola del poble 
fins al 2006, any en què va obrir les portes el centre Els Tres Pins. A l’octubre 
de 2014 es va celebrar la consulta ciutadana, en què el 59% dels votants van 
optar perquè l’equipament es destinés a un nou casal per a la gent gran i un 
centre de dia i mantenir el camp de futbol com a espai multifuncional.
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NOTÍCIES

Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per
la Pau de Catalunya

L’alcalde, David Ricart, va participar el 
25 de juny en la segona assemblea ge-
neral de la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldes-
ses per la Pau de Catalunya, celebrada 
a Granollers. La trobada va servir per 
fer seguiment de les activitats realit-
zades durant el 2017 i primer semes-
tre de 2018 i aprovar el pla d’acció i 
les línies de treballs per al 2018-2020. 
Per als propers dos anys, la Xarxa 
d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de 
Catalunya planteja, entre altres, pro-
moure la sensibilització i educació per 
la pau i encoratjar les ciutats i governs 
a adoptar compromisos relacionats 
amb la pau i els drets humans.

S’habiliten noves
places d’aparcament

davant de Correus 
L’Ajuntament ha habilitat noves places d’aparcament al 
carrer Mossèn València, al tram comprès entre la Plaça 
de l’Església i l’avinguda Can Galvany, amb l’objectiu de 
facilitar les gestions dels veïns i veïnes a l’oficina de Co-
rreus. Amb aquests nous aparcaments, hi ha un total de 
11 llocs, tres d’ells reservats a serveis.

Canvi de la parada d’autobús de l’institut
Per a la disposició dels nous llocs, s’han suprimit els conteni-
dors de residus, poc utilitzats per la proximitat a altres punts 
de recollida i amb un elevat cost de manteniment, i s’ha 
traslladat al carrer Joan Carsi la parada de l’autobús que fa el 
trajecte d’anada i tornada a l’institut de Vilanova del Vallès.

Revetlla de Sant Joan
230 persones van participar en la revetlla de Sant Joan 
amb un sopar popular a la Pista coberta. Els assistents van 
poder portar-se el sopar o menjar el penjat d’embotits 
que prèviament havien reservat. L’Ajuntament hi va po-
sar les coques i el cava. Un any més, el camp de futbol va 
acollir la tradicional foguera. La festa va continuar amb 
ball i música a la Pista coberta.

D’altra banda, l’Associació de Veïns de Can Palau 
també va celebrar la Revetlla de Sant Joan amb una 
seixantena d’assistents.

La Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau és una organització municipalista 
que agrupa 7.500 ciutats de 163 països i regions d’arreu del món que tenen 
com a objectiu el treball en favor de la pau, el desarmament i l’eliminació 
de les armes nuclears. Actualment, més de 200 municipis catalans formen 
part de la xarxa.

Vallromanes celebra la 
Nit dels Ratpenats

Vallromanes s’ha sumat aquest any a la celebració de la 
“Nit dels ratpenats”, promoguda des del 2005 en l’àmbit 
europeu i coordinada al Vallès Oriental pel Museu de 
Ciències Naturals de Granollers. La sessió, celebrada el 
15 de juny, va consistir en una xerrada al Casal de Cul-
tura sobre aquests mamífers, la seva biologia i compor-
tament. Seguidament, hi va haver una sortida nocturna 
pels voltants per escoltar-los i observar-los.
Aquesta iniciativa se celebra des de fa 14 anys a dife-
rents municipis i espais naturals de Catalunya i té com 
a objectiu divulgar i sensibilitzar sobre l’interès de pro-
tegir els ratpenats i preservar els seus espais naturals.
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Presentada la proposta del I Pla d’Igualtat de 
Gènere de Vallromanes

L’Ajuntament ha presentat la proposta del primer Pla 
d’Igualtat de Gènere de Vallromanes, que recull les 
accions previstes entre el 2018 i el 2021 per reduir les 
situacions de desigualtat de les dones i avançar cap a 
l’equitat de gènere. El document presentat està obert a 
aportacions i suggeriments de la ciutadania fins al 28 de 
setembre de 2018, amb la previsió que sigui debatut en 
sessió plenària a l’octubre.

La presentació va anar a càrrec de l’alcalde, David Ricart; 
del diputat d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Bar-
celona, Antoni Garcia; i de la consultoria FEM, empresa 
que hi ha donat suport tècnic. David Ricart va remarcar, 
recollint l’aportació de l’Associació de Dones La Brúixola, 
que aquest pla “no és un acte de discriminació cap als ho-
mes, sinó un pla per a fomentar la igualtat entre homes i 
dones, si cal afavorint les dones.”

El document és el resultat d’un treball, que es va ini-
ciar el 2016 quan el ple de l’Ajuntament va aprovar per 
unanimitat una moció per a la defensa del dret de les 
dones al treball en igualtat d’oportunitats. La primera 
part del Pla va consistir a fer una diagnosi per detectar 
necessitats del municipi des de la perspectiva de gè-
nere amb un qüestionari online de 27 preguntes, que 
es va realitzar a finals del 2017 i en què van participar 
112 persones. Durant aquest 2018, s’ha realitzat una 
sessió participativa amb la ciutadania i una altra amb 
personal tècnic de l’Ajuntament per dissenyar la política 
d’igualtat de gènere.

Imatge

La imatge identificativa que ha conduït les accions em-
marcades en l’elaboració del Pla d’Igualtat de Gènere 
de Vallromanes ha estat dissenyada per Vicenç Prims. 
El logotip està format per l’expressió “igualtat Vallro-
manes” i dues figures que representen una dona i un 
home que s’abracen, on el símbol “=”, de color lila, 
simbolitza els dos braços i que se superposa a les dues 
figures per reforçar el concepte d’igualtat i l’eliminació 
d’estereotips a través dels colors.

Accions

La proposta presentada recull sis línies estratègiques a 
desenvolupar entre el 2018 i 2021: compromís amb les 
polítiques d’igualtat de gènere, acció contra la violència 
masclista, drets i qualitat de vida, coeducació, reformu-
lació de temps i treballs i reconeixement del lideratge i 
participació de les dones. Entre les accions a realitzar, es 
preveu dissenyar mecanismes participatius per recollir les 
demandes, interessos i aportacions de la ciutadania; pro-
grames de prevenció de les violències masclistes adequats 
a grups específics; elaboració i aprovació d’un protocol 
local per a l’abordatge de les violències masclistes al muni-
cipi; elaborar material explicatiu a les víctimes de violència 
masclista per donar a conèixer els recursos disponibles en 
aquest àmbit; dissenyar mesures específiques per fomen-
tar la participació de les noies a l’Àrea51; oferir serveis de 
cangur per a aquelles activitats adreçades a la ciutadania 
que ho requereixin; facilitar eines al professorat per tren-
car rols i estereotips de gènere entre els infants i afavorir 
la creació de nous grups o xarxes de dones.

El document presentat el podeu consultar a www.
vallromanes.cat. La ciutadania pot fer-hi aportacions i 
propostes fins al 28 de setembre de 2018 a través del 
registre de l’Ajuntament o enviant un correu electrònic a 
vallromanes@diba.cat.
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ESPORTS

El 3x3 nocturn de bàsquet reuneix 15 equips

Quinze equips amb una setantena 
de jugadors van participar en la 
quarta edició del 3x3 nocturn de 
bàsquet, que es va celebrar el 7 de 
juliol, organitzat pel CB Vallromanes 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
i d’establiments de Vallromanes i de 
comerços de Vilanova del Vallès i de 
Montornès del Vallès. El certamen 
va portar per nom “1r Memorial 
Mari”, en homenatge i en record de 
la jove veïna que va perdre la vida en 
accident de trànsit al setembre de 
2016. Els organitzadors han informat 
que el nom de “Memorial Mari” es 
mantindrà en les properes edicions. 
Abans de començar el torneig, es va 
realitzar un minut de silenci.

Escacs

En aquesta quarta edició, han parti-
cipat jugadors de la categoria EBA, 
COPA, veterans i aficionats. Els guan-
yadors d’aquest certamen ha estat: 
campions: Chicago Melimpio / 2n: La 
Banda del Panda / 3r: Escuadrón del 
Chatungueo. 
Aquest any, els premis, valorats entre 
150 € i 400 €, s’han lliurat als tres 
primers classificats per gentilesa de 
l’Hotel Can Galvany, els restaurants 
Can Poal i Mont-Bell, Hidralair, Car-
pas Bora Bora, Telepizza i Bon Preu. 
Tots els participants van poder gaudir 
d’accés a la piscina, una samarreta 
exclusiva del torneig 3x3, una pizza 
familiar, entrada a les carpes Bora 
Bora i avituallament (aigua). Una 

altra novetat d’aquest any, ha estat 
el sorteig de productes aportats pels 
col·laboradors del certamen. El tor-
neig també ha comptat amb música, 
DJ i servei de bar.
L’organització ha volgut agrair a tots 
els establiments col·laboradors i per-
sones voluntàries la seva participació 
i, posant la mirada en les properes 
edicions, demana “millores en la 
pista, que cada vegada rellisca més.”
D’altra banda, el CB Vallromanes ha 
anunciat que hi haurà un nou torneig 
de 3x3 a la festa major de Sant Miquel. 
També el CB Vallromanes prepara un 
campus esportiu a l’agost-setembre i 
l’escola de bàsquet, que començarà a 
l’octubre (+info: CB Vallromanes).

Foto: CB Vallromanes

Blanques juguen i guanyen

A la partida Gwetadse-Panagiotopou-
los (Àustria, 1998) les blanques van 
aconseguir la victòria per la insosteni-
ble pressió sobre l’enroc negre.

Vallromanes Escacs Club us desitja a 
tots vosaltres unes bones vacances 
d’estiu. 

Solució: 
Axg7;  Txg7
Df7+;   Rh8
Dxg7++

VALLROMANES ESCACS CLUB

Magatzem per al Club Arquers 
i el CB Vallromanes 

La brigada municipal ha tre-
ballat en la construcció d’un 
magatzem al camp de futbol 
perquè el Club Arquers Vallro-
manes i el CB Vallromanes hi 
puguin guardar material.



L’Àrea51 està d’aniversari. L’espai va ser inaugurat el 9 de juliol de 2016 
després d’un procés participatiu i amb aportacions recollides en una 
comissió de treball amb joves i amb representació de tots els grups 
municipals i entitats juvenils del municipi. Per molts anys Àrea51!

9

Redacció: Àrea51 / Dept. Comunicació de l’Ajuntament



10

Parlem amb la Inés Escayola i l’Alexandra Ivars...

Com valoreu la vostra experièn-
cia com a monitores del grup de 
teatre jove, tenint en compte que 
vosaltres dues heu estat molt de 
temps alumnes?

La veritat és que haver pogut portar 
el grup de teatre jove aquest any 
ha estat una passada. Una passada 
amb cada una de les seves lletres. 
Han sigut moltes emocions al ma-
teix moment. Ha estat el primer any 
en què nos-altres dues hem tingut 
l’oportunitat de dirigir un grup tea-
tral i, a sobre, hem tingut la sort que 
sigui amb els joves de Vallromanes, 
nois i noies que coneixem des de fa 
molts i molts anys i això es molt emo-

cionant. No sempre és fàcil pujar-te a 
un escenari i actuar. Però tampoc és 
fàcil dirigir-ne l’espectacle. I la veritat 
és que els nostres joves a nosaltres 
ens ho han posat molt i molt fàcil. 
Hem après tant… segurament més 
del que ells han après de nosaltres. 
Quan sempre has estat actuant i, de 
cop, passes a ser directora, t’adones 
de la feinada i responsabilitat que 
realment hi ha darrere d’un especta-
cle: escollir una bona obra i que sigui 
adequada per al grup, adaptar-la, 
repartir els personatges, pensar en 
l’escenografia, l’atrezzo, les llums, les 
músiques, i quan ja ho tens tot pen-
sat…dirigir. Ara bé, potser serà que 
nosaltres som dues boges de les arts, 

A principis de juny es va dur a terme al Casal de Vallromanes la VI Mostra de Teatre 
Jove amb èxit tant de públic com de qualitat dels espectacles. En aquesta entrevis-
ta parlem amb dues de les protagonistes que en aquesta ocasió han estat actrius i 
directores, dues joves de la cantera teatrera de Vallromanes que porten el teatre a la 
sang. Parlem sobre la seva experiència com a monitores tant del grup de teatre jove 
com del casal d’Arts Escèniques. També el seu pas, com actrius, per les companyies 
“La 4rta Paret” i “Cinquième Rouge” i del projecte que tenen entre mans.

però si una cosa hem après és que 
el vincle que neix i es crea dins d’un 
grup de teatre és una de les coses 
que fa que aquest ofici sigui un dels 
més bonics del món. Una de les mi-
llors experiències que hem compartit 
juntes fins al moment i n’estem molt 
agraïdes. El dia de l’estrena de “P.I.G.S” 
a la VI Mostra de Teatre Jove Vallro-
manes (l’obra que vam dirigir aquest 
curs amb el grup de joves) el teatre 
estava ple de gent i cares conegudes, 
gairebé no hi havia lloc per a ningú 
més. Els actors i les actrius van estar 
tots brillants i van aconseguir que el 
públic respongués amb un aplaudi-
ment llarg, fort i dempeus i nosaltres 
no podíem estar-ne més orgulloses.
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I què tal l’experiència com a 
monitores del casal d’arts escè-
niques?

El casal d’arts escèniques de Vallro-
manes és la canya! Allà ens ho 
passem… mare meva! Aquest és 
el segon any que nosaltres dues 
som part de l’equip de monitors 
del casal i la veritat és que en 
tornàvem a tenir moltes ganes. 
Són moltes setmanes on ens veiem 
tots cada matí però aquí sempre 
venen tots molt animats i amb 
moltes ganes de fer. Cada setmana 
tractem una temàtica diferent:  la 
setmana Medieval, Venciana, de 
teatre amb objectes, musical…) 
i això fa que cada un dels nens i 
nenes puguin tastar una miqueta 
de tot i pensem que això dona 
molta riquesa artística, que també 
és molt important. Passem hores 
elaborant i assajant guió, anem a 
la piscina, ballem, fem maquillatge, 
perruqueria, etc, i cada divendres 
ensenyem al públic tot el que 
hem estat preparant al llarg de la 
setmana. Nosaltres estem molt 
contentes i esperem que puguin 
ser molts més anys els que puguem 
estar com a monitores en aquest 
casal. És un plaer!

Què passarà amb la 4ta Paret 
i els vostres projectes teatrals 
l’any vinent? 

La veritat és que quan parlem de 
“La 4ta Paret” ens emocionem. Han 
estat ja tantíssims anys en aquesta 
companyia amb l’oportunitat de 
viure coses tan xules que sempre 
és bonic veure que per molt que els 
actors i les actrius vagin canviant, 
la companyia segueix endavant. 
Què passarà l’any vinent? Doncs 
no ho sabem! Ha ha ha. En principi 
tot continuarà endavant! Nosaltres 
dues, però, fem una pausa d’un any 
ja que marxem fora una tempora-
da, però seguríssim que a la torna-
da, seguirem amb La 4ta Paret! A 
més a més, després de l’èxit de la 
companyia de “Cinquième Rouge” 
continuem tenint en ment alguns 

projectes teatrals que ens agrada-
ria donar forma quan tornem. No 
volem avançar res però esperem 
que tot pugui ser possible!

L’any que ve marxeu fora uns 
mesos. Ens podeu explicar una 
mica quin és el vostre projecte?

Aquest curs 2017/2018 les dues 
hem finalitzat els estudis univer-
sitaris i portàvem molt de temps 
planejant marxar a l’estranger 
quan acabéssim. Així doncs, sense 
pensar-ho dos cops, vam ficar-nos 
a buscar oportunitats en països 
asiàtics, ja que el que teníem clar 

és que si marxàvem havia de ser a 
un país on la manera de viure fos 
molt diferent a la d’aquí. Així que 
finalment, aquest estiu marxem les 
dues a viure a Vietnam durant una 
temporada. Allà treballarem com a 
professores d’anglès en diferents 
escoles en tota la ciutat de Ho Chi 
Minh. Estem molt emocionades i 
amb moltes ganes de conèixer el 
país, la seva gent i la seva cultura. 
Aprofitarem també per viatjar una 
mica pels països del voltant. Tot i 
així, diuen que com a casa enlloc, 
així que quan tornem a Vallroma-
nes seguirem amb el Teatre! Això 
de ben segur!
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Va ser durant el mes de juny de 
2015 quan vam iniciar les primeres 
emissions del programa Ona Jo-
veamb la participació d’una vintena 
de joves que ens explicaven els seus 
projectes i activitats. Un projecte 
impulsat des de Joventut amb la 
col·laboració de Comunicació.  Han 
passat tres anys i no només Ona 
jove continua a l’ona de Ràdio Vall-
romanes sinó que s’ha aconseguit 
l’objectiu que siguin els mateixos 
joves els que preparin i condueixin 
el programa, decideixin sobre el 

format i els continguts del mateix. El 
programa es gesta a l’Àrea51, l’espai 
jove de Vallromanes i s’enregistra a 
Ràdio Vallromanes.

Durant aquest darrer any un equip 
de tres joves -molt cohesionat- 
s’ha mantingut però molts altres 
han passat i han pogut participar i 
col·laborar en alguna secció o pro-
grama. Per exemple, els alumnes de 
1r d’ESO de l’INS Vilanova van poder 
participar a la ràdio quan van venir 
a fer la visita a l’espai jove, l’Àrea51 i 

de cara al curs vinent es preveu que 
alumnes de 3r d’ESO, a través del 
projecte Servei Comunitari, puguin 
col·laborar en  l’elaboració del pro-
grama Ona Jove.

Des d’aquest any també hi ha co-
mençat a col·laborar el Joan Barrero, 
el tècnic CRITIC (Servei de prevenció 
en el consum de drogues, pantalles 
i riscos associats de la Mancomuni-
tat del Galzaran) aportant la seva 
mirada i expertesa en el tema de les 
pantalles.  

A continuació, el testimoni de dos 
dels joves que han format part de 
l’equip d’Ona Jove d’aquesta tem-
porada 2017-2018. 

Mireia Mallorquí (14 anys)

Vaig començar a fer ràdio a princi-
pis d’aquest curs, cap a l’octubre i 
va ser a partir del whatsapp que va 
enviar la Mercè (la dinamitzadora 
de l’Àrea51) que estaven buscant 
col·laboradors per al programa i 
vaig veure que el dia que es feia, 
jo el tenia lliure. I vaig dir-me:  
“va, vinga! ves a veure què tal” A 
mi m’agrada improvisar, parlar en 
públic i... parlar en general. He fet 

teatre però ràdio no n’havia fet mai 
i em va semblar divertit i em vaig 
animar a provar-ho. A Ona Jove, 
jo soc la que faig les entrevistes, 
segurament heu sentit parlar de mi 
o m’heu escoltat. Acostumo a fer 
preguntes “maxacants” però a part 
d’això soc molt bona persona (riu), 
a part, també participo dels debats, 
com la resta de companys.

Personalment, jo animo tothom a 
provar això de la ràdio, encara que 
diguin “no, jo és que soc tímid, a mi 
parlar no se’m dona bé”, a la ràdio hi 
ha un munt de coses a fer, potser no 
tan visibles ni “famoses” com locutar 
però d’igual o més importància. 

Javier Posada  (15 anys)

La meva experiència a la ràdio va co-
mençar a principis d’aquest curs,  en 
un moment que tenia massa coses 
al cap i necessitava aclarir la ment. 
El Joan del CRITIC em va proposar 
participar-hi. A mi m’agraden molt 
els videojocs i vaig proposar una 
secció per parlar i comentar coses 
sobre aquest tema i des d’aleshores 
que l’estic fent a cada programa. A 
més també proposo temes i parti-
cipo als debats, aquesta temporada 
hem parlat del món youtuber, del 
Fortnite, el vídeojocs més popular i 
dels vídeojocs en general.

Aquest estiu, pots escoltar Ona Jove “a la carta” a wwww.radio.vallromanes.cat/radios/ona-jove

Ona Jove, el programa dels joves de Ràdio Vallromanes,
celebra el seu tercer any en antena
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Estiu Jove #vilavallro 

Una trentena de nois i noies 
entre els 12 i els 15 anys de  
Vallromanes i Vilanova del Vallès 
acompanyats per 4 monitors han 
participat a la segona edició de 
l’Estiu Jove #vilavallro. Camí de 
Ronda- GR92. Una ruta a peu en 
diferents etapes,  des de Colera  
fins a Roses. Les imatges parlen 
per si soles.
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I tu què fas (o has fet) aquest estiu?

Pol Mas (16 anys) 
Aquest estiu he començat a treba-
llar de monitor al campus d’esports 
de Vilanova del Vallès. És la meva 
primera feina amb contracte i com a 
primera feina que tinc l’ he començat 
amb il·lusió. Treballo amb nens de 8 
a 11 anys i els faig fer activitats rela-
cionades amb el futbol. Amb el que 
guanyi, em compraré una moto.

Ot Barrera (12 anys)
Aquest estiu faré una activitat per 
passar-m’ho bé i aprendre. Aniré 
5 dies a Birmingham (Anglaterra) 
a un campus de patinet amb els 
millors raiders del món. Ens anirem 
desplaçant a diferents skateparks 
d’Anglaterra i de pas, aprofitaré per 
millorar l’anglès. Estic nerviós per-
què és la primera vegada que estaré 
lluny sense els pares, però il·lusionat 
i amb ganes d’anar-hi. 

Gina Giró (16 anys)
Aquest estiu aniré de colònies una 
setmana a Calafell a fer activitats 
aquàtiques com ara caiac, surf... és 
el primer cop que faig aquestes acti-
vitats i espero no caure gaires cops, 
la meva amiga i jo esperem conèixer 
nova gent. També passaré molts 
moments amb els amics a la piscina 
i per Vallromanes i Vilanova.

Irene Moliner (15 anys)
Aquest estiu vaig a Londres amb la 
professora i un grup d’alumnes de 
l’escola d’idiomes de Vallromanes. Jo 
no conec el grup, m’hi he afegit per-
què la meva cosina hi va. Practicarem 
l’anglès durant una setmana, farem 
activitats i visitarem Londres. Dormi-
rem a casa de la “profe”. És la segona 
vegada que vaig a Londres o sigui 
que ja em conec una mica la ciutat. 

Pau Navarro (16 anys)
El meu viatge d’aquest estiu ha estat 
passar tres dies a Estocolm, un dia a 
Tallin (Estònia), i dos a Hèlsinki. Esto-
colm ha estat una de les millors ciu-
tats que he visitat , és un arxipèlag i 
hi ha moltes illes que es poden visi-
tar, hem visitat les més importants. 
Aquest viatge l’he fet amb les meves 
dues cosines, la meva tieta i la meva 
àvia, ha coincidit que durant aquests 
dies ha sigut el meu aniversari.

Arnau Casadó (20 anys)
Aquest estiu per fer alguna cosa, 
he estat durant uns dies de viatge 
al Pirineu català i aragonès per des-
connectar de Barcelona. M’encanta 
la forma de viure de la gent del 
Pirineu i l’explosió de natura que 
et trobes a l’alta muntanya. No des-
carto anar-hi a viure algun dia per 
viure tranquil i sense estrès. 

Marta Giménez (16 anys)
Aquest és un any d’iniciacions, he 
començat a treballar com a monitora 
al campus esportiu de bàsquet de Vi-
lanova del Vallès. M’agrada molt per-
què és una feina que combina nens 
petits amb el bàsquet que és una de 
les meves aficions. Per una altra ban-
da, també vaig al meu primer festival 
de música digital, el Barcelona beach 
festival. Tinc moltes ganes d’anar-hi 
perquè hi actua un dels meus dj’s 
preferits, l’Axwell ingrosso.

Arriba l’estiu i per molts joves és el moment de descansar i descon-
nectar del curs, passar llargues estones amb els amics, a la piscina, a la  
platja... Alguns aprofiten per aprendre i millorar els idiomes a l’estran-
ger, d’altres per treballar o fer algun voluntariat, alguns els toca estu-
diar, d’altres se’n van de vacances amb la família o amb els amics, se’n 
van de campaments o de colònies... Sigui quina sigui la opció, l’estiu és 
genial!  Preguntem alguns nois i noies, usuaris de l’Àrea51...



“L’Àrea51 és un espai molt complet que s’ha adaptat molt bé
a totes les idees que hem proposat”
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-Tens el carnet número 1 de 
l’Àrea51. 
-Sí, quan la Mercè [dinamitzadora de 
l’espai Àrea51] em va comentar que 
havia pensat en mi perquè tingués 
el número 1 de l’Àrea51 per tota la 
implicació que havia tingut en la 
creació de l’espai, em va fer molta 
il·lusió. Vull agrair a l’Òscar [tècnic 
de Cultura i Joventut] tot el que em 
va motivar per començar en aquesta 
aventura i tot el que m’ha ajudat.

-Com recordes tot el procés?
-Recordo algunes propostes que feia 
i que després he vist que eren difícils 
d’implementar, com que hi hagués 
una sala de neó. Però moltes coses 
que vam anar dient entre tots s’han 
portat a terme. La chill-àrea és una 
zona que també es demanava, un 
lloc a fora, on estar més fresc a l’estiu 
i amb sol a l’hivern. L’Àrea51, per ser 
petit, és un espai molt complet i que 
s’ha adaptat molt bé a totes les idees 
que hem proposat.

-Comences la universitat. Això 
implica que se’t veurà menys per 
l’Àrea51?
-[riu]. Se’m continuarà veient. Con-
tinuaré venint a reunions i partici-
pant-hi.

-Has estat un dels impulsors de 
la Survival Zombie, un dels plats 
estrella del programa de joves per 
a la festa major de Sant Miquel. 
Com sorgeix la idea?
-A partir d’un vídeo que vam veure 
a Youtube. Es feien poques Survival 
zombies i lluny de Vallromanes. Va 
coincidir en què l’Òscar [tècnic de 
Cultura i Joventut de l’Ajuntament] 
em va plantejar entrar a la Comissió 
de festes. Vaig entrar-hi amb el Sergi 
Iriarte i vam tenir la sort d’estar amb 
l’Oriol [anterior tècnic d’esports de 
l’Ajuntament], que ens va ajudar a 
fer-nos creure que ho podíem fer.

-Aquest any se celebra la quarta 
edició de la Nit Zombi. Com ha 
evolucionat en aquest temps?
-El primer any, teníem l’activitat 
plantejada per a dues o tres hores 
i ens en va durar una. D’això vam 
aprendre. La segona va durar una 
mica més. A la tercera, vam deixar 
de delimitar zones i vam crear dos 
grups per edat. Aquest any, volem 
continuar amb no limitar zones però 
volem fer-hi alguns canvis.

-Quins canvis?
-Hem tingut la col·laboració de 
persones molt joves, que s’esforcen 
moltíssim, i és d’agrair, però que no 
hi arriben. Quan vaig veure això l’any 
passat, em va saber molt de greu. A 
més, els més grans no fan cas els més 
petits. El que es tracta és que els petits 
esperin un o dos anys i ja hi podran 
venir a col·laborar amb nosaltres.

-Quin serà el límit d’edat mínima 
que es marcarà per col·laborar-hi?
-Els 16 anys. Aquest any també tin-
drem la col·laboració del col·lectiu 
Horrorízame. Estem molt contents 
que ens vinguin a ajudar perquè són 
professionals del terror.

-Què els diries a aquelles veus crí-
tiques que diuen que els joves, en 
general, teniu poca implicació?
-Hi ha gent que tira del carro amb 
el seu grup d’amics i altres que no 
venen a les reunions perquè saben 
que ho tindran tot fet. No hi ha tanta 
iniciativa. Ara, estem perdent gent 
pel camí. Comencen la universitat, 
deixen de venir... Estem tenint baixes 
que hem de reomplir.

-Un altre dels projectes que heu ti-
rat endavant els joves és el progra-
ma Ona jove, de Ràdio Vallromanes.
-Vam començar a partir d’una idea 
que va proposar la Mercè. Al principi, 
portava ella el programa i després va 
pensar que ho podíem fer els propis 
joves. Vam començar el Sergi Prims, la 
Clàudia Gelabert i jo i a partir d’aquí, 
hi ha vingut gent i n’ha marxat. L’any 
que ve es farà a l’institut de Vilanova 
del Vallès. Hi participaran joves de 3r 
d’ESO. A això jo només hi veig avan-
tatges, ja que si s’hi incorpora més 
gent, ens permetrà fer un programa 
amb més periodicitat i amb més 
punts de vista.

-El teu pas per Ràdio Vallromanes 
t’ha despertat l’interès per una ca-
rrera en el món de la comunicació?
-Tot i que sempre he volgut fer Crimi-
nologia, les primeres dues opcions 
que he escollit són en audiovisuals. 
Surti el que surti, segons la nota de 
tall, acabaré fent Criminologia i algu-
na d’audiovisuals.

-Què li demanaries a l’Àrea51?
Hi trobo a faltar normes de convi-
vència, ja que a vegades aquesta 
acaba fallant. Hi ha gent que fa un 
mal ús de la chill-àrea.

La gran implicació d’en Carlos a les 
activitats del poble i de l’institut 
ha fet que alguns, amb afecte, 
l’anomenin “el jefe”.

Carlos Giménez: 
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L’ENTREVISTA

Eugènia Oliveras, conductora i productora del programa 
‘Món global’, de Ràdio Vallromanes:

“Presumeixo de viure a un poble que aposta per la cultura”

-Hem sentit convidats emocionats a Món global.
-Quan els convidats, molts d’ells apamats amb les entrevis-
tes, em diuen que mai els havien fet una entrevista així... 
Uf, em costarà aprimar-me... Em sento humilment satisfe-
ta. Vull demostrar la cultura de l’esforç, que no hi ha res 
fàcil per a ningú. 

-Les aparences enganyen?
-A vegades, qui penses que és més seriós, et desmunta 
per la seva tendresa i la seva qualitat humana. Recordo el 
pensador i escriptor Vicenç Altaió, que transmetia tanta 
sensibilitat, o el doctor Miquel Gallofré, director del Pla 
director de la malaltia vascular cerebral de Catalunya, que 
només li va faltar posar els peus sobre la taula [riu]. He aca-
bat la temporada amb un convidat que m’ha commogut, en 
Carles Duarte Montserrat, qui va ser secretari general de la 
Presidència de la Generalitat.

-Aconseguir aquesta comoditat davant del micròfon és un 
èxit per a l’entrevistador.
-Sempre dic que els protagonistes són els entrevistats; reco-
nec humilment la meva ignorància i vull aprendre. A través 
de la conversa, els convidats ens deixen unes pinzellades 
de coneixement que ens inviten a pensar, a investigar, a fer-
nos preguntes. A les entrevistes, estic com una nena petita, 
gaudint-ne, i això em fa no controlar gaire els tempos.

-Com va començar l’aventura a Món global?
-Vaig començar a fer Món global un febrer de 2014. Jo 
venia d’un anterior programa, Actualitat canviant, on tres 

“Gràcies, gràcies i gràcies”. Infinitament agraïda, Eugènia Oliveras acomiada d’aquesta manera els seus convidats 
al programa Món Global, de Ràdio Vallromanes. Són 60 minuts de conversa distesa, on el personatge es deixa 
anar, còmode amb el pilot vermell que alerta que les seves paraules passen de l’àmbit privat al públic.

generacions de dones parlàvem de diferents temes 
d’actualitat. Després de tres anys, el programa va acabar 
i llavors va sorgir la idea de Món global, amb la voluntat 
d’apostar i convidar a pensar i alhora mostrar la qualitat 
humana del convidat. 

-Sempre ha dit que les ràdios municipals dels pobles 
petits poden oferir tan bona qualitat com les grans 
emissores. Què li demana a una emissora local?
-Una ràdio municipal ha de ser, sobretot, defensora de la 
democràcia. La finalitat d’una emissora local és aquesta 
comunicació de proximitat, que s’obre al poble, que és 
integradora, que ens ofereix cultura, que té una identi-
tat pròpia. Ràdio Vallromanes ho està aconseguint. 

-El nom de Vallromanes ha traspassat els límits fronte-
rers amb el “Diàleg entre creences”, un debat filosòfic 
i interreligiós. Com sorgeix la idea?
-A partir d’una conversa amb el meu company, l’Ernest, 
en un context en què s’havien produït els atemptats 
de Barcelona i volíem desmentir allò d’ ”en nom d’una 
religió”. Per això vam pensar que el millor era conèixer 
les diferents creences i s’havia de fer amb ponents de 
nivell, d’una trajectòria intel·lectual reconeguda. Per 
això necessitàvem el suport d’entitats i institucions. 
Tenim la sort de conèixer gent preparadíssima i que 
aquest ajuntament aposta per la cultura i ens hi va do-
nar suport. Vam comptar també amb l’ajut del llavors 
Director General d’Afers Religiosos, Enric Vendrell, que 
va subvencionar els ponents. Vam pensar que Vallroma-
nes es podia convertir en un referent a Catalunya amb 
actes de caràcter anual sobre temes punyents per a la 
societat i on el públic pogués interactuar.

-Va ser una veu a la celebració del sopar de Sant Jordi, 
aquest any dedicat a tres escriptores: Maria Mercè 
Marçal, Montserrat Abelló i Maria Aurèlia Capmany.
-Quan m’ofereixen parlar davant d’un micròfon no sé dir 
que no, perquè m’encanta [riu]. Sempre que em dema-
nen col·laboració en temes culturals, hi vaig amb els ulls 
tancats. Presumeixo de viure a un poble que aposta per 
la cultura. 

Pots escoltar Món global a:
http://radio.vallromanes.cat/radios/mon-global
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Volem més seguretat i un poble més net

Per aquesta raó el nostre grup ha presentat una moció pel Ple del mes de juliol on sol·licitem la 
presència d’almenys 2 guàrdies municipals en tots els torns de treball.
I ho portem a Ple perquè en els últims mesos en diferents ocasions ens hem trobat amb un robatori o una 
incidència al poble i hi havia únicament un policia de guàrdia. Esperem que tots els grups hi votin a favor.

També és una preocupació molt important l’estat del nostre poble. Hi ha molta brutícia i molta deixadesa. 
Seguirem insistint per aconseguir-ho, com ja ho hem fet amb moltes altres coses des de l’oposició.

Parlant de seguretat també sol·licitem al govern municipal que siusplau compleixi amb els Pressupostos 
del 2018, on hi havia una partida per instal·lar sistemes de vigilància en alguna urbanització. Ens va 
costar molt aconseguir una partida així i no és de rebut no haver fet res amb l’onada de robatoris que 
hem patit. I el fet encara és més greu quan veiem que el poble veí de Vilanova del Vallès si que ho ha 
fet, i ha col·locat elements disuasoris en la urbanització de Can Palau.

Ara marxem de vacances i ho fem contents amb la feina feta per IVALL, sobretot el fet més important 
haver aconseguit eliminar un impost totalment abusiu i recaptatori com la taxa del gual obligatòria. 
Ens sobta l’obsessió que tenen amb IVALL els altres 2 partits de l’oposició, fins i tot arriben a apropiar-
se de la feina feta per IVALL des de l’oposició. Aquests partits viuen del populisme i la demagògia i 
estan mancats de propostes i fets.

I tornarem amb més ganes que mai per fer realitat el canvi que es mereix Vallromanes. Vigilant d’aprop 
la feina del govern, controlant i denunciant la mala gestió econòmica que ens ha portat a triplicar el 
deute i aconseguirem noves rebaixes d’impostos com l’IBI. 

Bon estiu Vallromanins i Vallromanines!!

TRES ANYS TREBALLANT I CONSTRUINT DES DE L’OPOSICIÓ.
GENT DE VALLROMANES és un grup de persones del poble que engloba totes les ideologies. La nostra 
fita, el nostre objectiu: és el poble de Vallromanes. Treballem des de la transversalitat amb objectius que 
engloben el poble i els seus interessos. Volem una Vallromanes on tots som iguals i que respectin el poble. 
Sense persones que es pensin que poden ser els “amos” del poble, perquè Vallromanes és de tots i totes.

Hem aconseguit :
- Eliminar la taxa obligatòria dels GUALS. Som els més petits però amb més força.
- Presentar proposta per retornar la TAXA de GUALS del 2017.( IVALL + MxV-ERC van votar en contra).
- Que es realitzin els Plens Ordinaris de Caràcter Mensual. Equival a més de control del Govern.
- Reclamar l’abonament de les subvencions pendents a la Generalitat per l’Escola Bressol, que des de 
2012 no abona. On els vilatans ens estem fent càrrec quan no ens pertoca (MxV-ERC va votar en contra)
- Instal·lar il·luminació al Skate Park.
- Demanar i fer millores en la pista coberta en favor de la seguretat del seus usuaris.
- Unir a veïns perquè defensin els seus drets contra l’opressió del Govern.

Noves accions:
- Estem treballant per què la seguretat a Vallromanes sigui més eficaç. Cal més seguretat contra robatoris.
- Volem obrir una investigació per l’increment de fins a quatre vegades la reforma del Centre de Dia i 
Casal de la Gent Gran més adequació del camp de camp futbol en espai multifuncional.
- Hem presentat proposta per iniciar millores de seguretat a la carretera que uneix Alella amb Vilanova.

Som un grup de principis i fidels al compromís del poble. Som l’única opció, que des de fa tres anys 
hem treballat sense parar des de l’oposició. No ens hem esperat l’últim any o darrers mesos a les 
eleccions. Seguirem ferms contra l’autoritarisme d’aquest govern i treballarem per construir una nova 
Vallromanes, on tots siguem iguals amb les mateixes oportunitats. Aportant un nou camí d’esperança 
ple de nous reptes per créixer junts.
Mail: gdvallromanes@gmail.com / FACEBOOK: GENT DE VALLROMANES o web: gentdevallromanes.blogspot.com



GRUPS MUNICIPALS

Caminant cap a la igualtat

Estem fent el primer pla d’igualtat de gènere de Vallromanes. Aquest pla, neix gràcies a l’esforç i a la demanda 
de moltes dones i alguns homes que, des de fa anys, van començar a debatre al voltant de les desigualtats entre 
homes i dones, i a pensar en quines actuacions podíem fer des de Vallromanes per a contribuir a capgirar aquesta 
situació. 
 
Fins ara aquesta proposta ha rebut les aportacions de veïns i veïnes, de grups polítics, d’entitats i de tècnics muni-
cipals, i ara disposem fins el 28 de setembre per a fer-hi les aportacions i correccions que calgui.
 
Aquest pla pretén ser el full de ruta que ens porti a corregir desigualtats, que ens ajudi a generar aquelles accions 
que ens apropin a la plena igualtat entre persones. Volem que sigui una eina útil. 
 
Aquest és un pla pràctic; us posem dos exemples d’accions: el servei de cangur que permet facilitar a moltes do-
nes i homes que puguin participar a reunions i actes. I el segon exemple; vetllar per a que les candidatures que es 
presentin a les eleccions municipals respectin la paritat, amb l’objectiu de facilitar la participació de les dones en 
la política municipal.  Ara, dels onze representants només dues són dones, això no reflecteix la realitat de la nos-
tra societat. Nosaltres ens comprometem públicament a presentar una llista paritària que faciliti corregir aquesta 
desigualtat en el proper mandat. Qui més s’hi apunta?

Fins sempre!
Fa 11 anys em van proposar entrar al món de la política. La veritat és que mai m’havia temptat aquest món, 
però vaig pensar que seria una oportunitat única per aplicar el que jo entenia per política municipal. Un 
governant ha de ser un servidor públic, un treballador del poble i pel poble. I així ho he fet saber sempre i ho 
he demostrat, perquè lo política són fets i no paraules. El poble mana els governants i no al contrari.

He treballat amb passió, i quan tot es fa amb carinyo i amor surten coses meravelloses. Aquesta passió 
per millorar les coses ha estat sempre el fil conductor del meu treball. Sempre des del respecte, l’educació 
i el pluralisme, perquè quan es governa un poble es fa per a tots, no només pels teus adeptes.

Aquest idealisme utòpic és el que sempre m’ha portat a treballar incansablement per cada un dels 
meus veïns i veïnes, malgrat els pals a les rodes que alguns han volgut posar en aquest camí.

Han estat uns anys que he treballat amb il·lusió, amb esperança i amb molta força. Sempre pensant en 
vosaltres, sempre pensant en el meu poble. Tenia molt clar que en el moment que perdés la passió per 
aquest treball, és a dir, el meu motor, marxaria. I diferents circumstàncies i algunes persones me l’han 
fet perdre. Així, he de ser conseqüent.

Marxo amb l’orgull d’haver fet el millor que podia el meu treball, de dedicar-li totes les hores possibles, 
d’haver aconseguit coses impensables per un municipi tan petit.

Vull donar-vos les gràcies a cadascú de vosaltres per permetre’m entrar a les vostres vides. Ha estat un 
honor ser la vostra Servidora.

També vull agrair a tots els treballadors de l’Ajuntament perquè sempre m’ho han posat fàcil.
I, evidentment, al meu equip per confiar sempre en mi.

Mil gràcies a tots i fins sempre!!!

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


