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FOTOGRAFIA

Inauguració Exposició

9 de novembre a les 20:00h al 
Casal de Cultura

TEATRE MUSICAL

BERTA, la Caputxeta 
Vermella

 10 de novembre a les 18h
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ENTITATS I AGENDA

Escacs

Vallromanes Escacs Club comença una nova temporada a primera divisió amb 
el desig de mantenir el nostre club en la categoria i continuar difonent els 
escacs al nostre poble.

Aquest any la nostra fundació fa 10 anys.

A partir del mes d’octubre el Grup assajarà al Casal de Cultura cada dijous de 
19:30 a 21:30 en comptes de dimarts.

Gospel

AGENDA

MÚSICA

Andrea Motis & Joan 
Chamorro Grup

15 de desembre a les 20:30h 

RECAPTACIÓ DESTINADA A LA 
MARATÓ DE TV3

TEATRE

El Metge de Lampedusa

17 de novembre a les 20:30h



PLE DE L’AJUNTAMENT
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Ple municipal de setembre

Al darrer Ple municipal del mes de 
juliol, celebrat abans de les vacances 
del mes d’Agost, es va comunicar la 
renúncia al seu càrrec de la regidora 
del PDECAT Mariluz Muñoz.

Com a conseqüència de la renún-
cia en el Ple del mes de setembre 
s’incorpora el nou representant del 
Pdcat Eduard Benasques, número 
3 de la llista electoral de CIU en les 
eleccions municipals de 2015 (actual 
PDCAT).

En el marc del ple també s’ha apro-
vat el conveni signat entre Vilanova 
del Vallès i Vallromanes per la recu-
peració del servei d’aigua que fins 
ara feia CADAC a 227 abonats de 
Vallromanes i que passaran a ser 
subministrats per SOREA.

Ple municipal d’octubre

El Ple municipal celebrat el 18 d’octubre varen ser aprovades les següents pro-
postes per unanimitat:

               • Rebaixa del 2.5% de la quota de l’IBI 2019 
 (presentat per MxV-ERC i IVALL)

• Increment de la retribució del 0.25% als treballadors municipals

• Aprovació Inicial Reglament Servei Arxiu Municipal

• Aprovació Inicial Pla d’igualtat de Gènere 2018-2021

• Aprovació Definitiva Pla Local de Joventut 2018-2021

• Aprovació Definitiva Pla Director Castell de Sant Miquel 

• Contracte d’un nou guàrdia municipal pels darrers mesos de l’any 2018  
    presentada per MxV-ERC i IVall

Amb vots a favor de MxV-ERC i el Pd-
cat i abstencions d’Ivall i GdV el Ple ex-
traordinari del 23 d’octubre, va apro-
var l’adjudicació de contracte d’obres 
d’urbanització PAU 4 a Can Corbera, a 
l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, S.A.U., per un import 
de 1.601.850,45 € més IVA. 

Amb 9 vots a favor s’aprovà la modi-
ficació de l’Ordenança Fiscal número 
18 reguladora de la taxa de Guals  per 
utilització privativa o aprofitament es-
pecial de la via pública amb entrades 
de vehicles a través de les voreres o de 
qualsevol altre espai de domini públic 
local i les reserves de via pública per 
a aparcament, càrrega i descàrrega 
de mercaderies de qualsevol mena. 
La nova ordenança s’aplicarà a partir 
de gener 2019 i serà d’ús voluntari per 
aquells veïns que sol·licitin la placa.
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EL REPORTATGE

Vuitenes Jornades Gastronòmiques
de TASTETS 2018

Èxit rotund de la vuitena edició de 
Tastets Vallromanes, un esclat de gas-
tronomia al municipi.

Amb 14.343 tiquets venuts i amb més 
públic assistent respecte a l’edició 
2017, Vallromanes va tancar amb 
un èxit sense precedents la vuitena 
edició dels Tastets que es va  celebrar  
el cap de setmana del 15 al 16 de 
setembre.

A la inauguració hi van assistir perso-
nalitats com l’Honorable Conseller 
de Treball de la Generalitat de Cata-
lunya, Chakir el Homrani, el Director 
territorial del DARP, Josep Pena, 
l’Alcaldessa de Vilanova del Vallès, 
Yolanda Lorenzo, el Gerent del 
Consell Comarcal i regidors d’Alella, 
Montmeló i Vilanova del Vallès.

Entre els 10 restaurants i bars partici-
pants es van servir més de catorze mil 
tastets, a més  dels vins de la DO Alella,  
cerveses artesanes de Martorelles i 
vermuts de Ca l’Estrany, consolidant-
ne l’excel·lència gastronòmica que ca-
racteritza la restauració del municipi.
En paraules de la regidora de promo-
ció econòmica, Mònica Fernàndez, 
“Vallromanes aquest cap de setmana 
ha estat un exemple de participació, 
convivència i acollida amb uns Tas-
tets, que han estat d’un nivell gas-
tronòmic excepcional  i es consoliden 
com a  referent al Vallès Oriental”
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NOTÍCIES

Pla de xoc de neteja
L’Ajuntament de Vallromanes va activar, al mes de setembre, un pla de xoc 
amb l’objectiu de millorar la neteja de la via pública.

Aquest pla es concreta en sis accions:

Inici del curs escolar 2018-2019 

El mes de setembre és el de tornada 
a l’escola per a bona part de la  po-
blació del municipi de Vallromanes.

1. Compra d’una màquina escombradora que funcionarà cada dia i per-
metrà arribar a tots els carrers i urbanitzacions més sovint.

2. Contractació d’un nou operari de la brigada, per concurs públic, per a 
reforçar l’equip de neteja.

3. Col·locació de rètols en els contenidors informant de les diverses op-
cions de recollida de residus i de les sancions en cas d’abocament il·legal.

4. Augment de la vigilància i dels sistemes de control per part de la Guàr-
dia Municipal en els punts de recollida de residus.

5. Ampliació i renovació dels contenidors de residus i de les papereres.

6. Contractació dels serveis d’una empresa d’inclusió social per a la nete-
ja de les herbes de les voreres.

En el moment de tancament 
d’aquesta edició de La Pinya, ja s’han 
posat en marxa les següents accions:
Contracte de l’empresa Viver de 
Bell-lloc per a la neteja de les vo-
reres; col·locació de 100 rètols als 
contenidors de tot el municipi per 
part de la brigada municipal i am-
pliació/renovació dels contenidors i 
papereres.

A l’Escola bressol del municipi, les 
classes van començar a primers de 
setembre amb el període d’adaptació 

dels infants, aquest any hi ha 65 
inscrits. A finals del curs anterior, 
l’escola Bressol va realitzar una en-
questa entre els pares, obtenint un 
índex de satisfacció molt positiu en 
tots els aspectes valorats.

El centre compta amb una aula de 
lactants (infants de 16 setmanes fins 
a 1 any), dues aules de P-1 (infants 
d’1 a 2 anys) i dues aules de P-2 (in-
fants de 2 a 3 anys).

L’escola Els tres Pins comença el curs  
amb 229 escolars, de 3 a 12 anys.

A l’Institut de Vilanova del Vallés as-
sisteixen 134 estudiants vallromanins.

El curs es va iniciar amb completa 
normalitat.



ACTES INSTITUCIONALS
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Actes de l’11 de setembre

Enguany els  actes de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya es 
van iniciar el dilluns 10 de setembre, amb un concert d’havaneres a càrrec del 
grup “Els escamarlans de Palau”. L’acte va tenir lloc al recinte del nou Casal de 
la Gent Gran amb l’assistència de 150 persones.

Inauguració del carrer de l’1 d’octubre

Dilluns 1 d’octubre de 2018, a les 19:00h, a l’escola Els Tres Pins, vam cele-
brar l’acte d’homenatge a la democràcia.

Seguint l’acordat al Ple municipal del 19 de juliol on es va aprovar el canvi de 
nom del Passeig Mas Morera per Carrer de l’1 d’octubre.

Un any desprès dels fets de l’1 d’octubre de 2017, la democràcia i la llibertat 
d’expressió van tornar a ser protagonistes a Vallromanes.

A la inauguració hi van assistir tots els regidors del Govern Municipal MxV-
ERC, així com membres d’iVall i de GdV. Molts vallromanins i vallromanines 
van fer palès el seu particular homenatge a la democràcia.

La tradicional ofrena floral commemorativa de la Diada Nacional de Catalunya, 
es va dipositar puntualment a la plaça Onze de Setembre. 

L’acte, es va iniciar amb la participa-
ció de la coral de Vallromanes que 
va cantar dues cançons. Convocats 
per l’Ajuntament de Vallromanes, 
van assistir els següents partits i 
associacions: Més per Vallromanes-
Esquerra, PdCAT, Independents de 
Vallromanes, Gent de Vallromanes, 
CUP, Solidaritat, Els Verds, Assem-
blea Nacional Catalana, Associació 
de la Gent Gran, Associació de 
Dones, La Brúixola, En Clau de Gos-
pel, Club de Petanca, Vallromanes 
Escacs Club, Valltocats i l’Associació 
de Veïns de Can Palau.

L’Alcalde David Ricart, va llegir el dis-
curs institucional del Govern a l’exili. 
L’acte va concloure amb el cant de 
l’himne nacional “Els Segadors” per 
part de tots els assistents.
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NOTÍCIES

El delegat del govern visita Vallromanes

Vallromanes, municipi compromès
amb la democràcia directa

Dins del marc de l’Associació Ca-
talana de Municipis, l’alcalde de 
Vallromanes, Sr. David Ricart i Miró, 
va formar part de la Comissió de 
descoberta de bones pràctiques 
en democràcia directa, que viatjà a 
Suïssa a principi de setembre.

La Comissió va estar  formada per 
un total de 33 participants, entre 
alcaldes i representants de l’ACM i la 
Diputació de Barcelona.

L’objectiu del viatge va ser conèixer 
de la mà de prestigioses personalitats 
de la política suïssa bones pràctiques 
en democràcia directa a nivell local.

El programa va incloure reunions 
amb: Yulia Babuzhina, Human Rights 
Officer, l’alcalde de Ginebra, Sami 
Kanaan; Thomas Göttin, director del 

Politforum Käfigturm i ex-president 
del Parlament de la Ciutat de Berna 
i Bruno Kaufmann, co-president 
del Global Forum on Modern Direct 
Democracy i director de cooperació 
internacional de la SWISS Democra-
cy Foundation.

Addicionalment, la Comissió es va  
reunir amb els polítics catalans exiliats 
a Suïssa i es realitzà trobada amb polí-
tics suïssos interessats en el cas català.
El cost del viatge de l’alcalde de Vallro- 
manes va ser íntegrament finançat pel 
Consell Comarcal.

Dimarts dia 25 de setembre, Vallromanes va rebre la visita 
del delegat del Govern de la Generalitat, Sr. Juli Fernàndez.

En un marc de bona sintonia i cooperació,  la comitiva for-
mada per l’Alcalde de Vallromanes; Sr. David Ricart i mem-
bres del seu govern, membres de protocol del gabinet del 

Sr. Juli Fernàndez, tots plegats van visitar equipaments 
emblemàtics  del municipi; com l’Espai jove Área51 i el 
nou Centre de Dia i Casal de la Gent Gran.

El Sr. Fernàndez, es va interessar per conèixer més detalls 
entorn al nou Casal de la Gent Gran i el Centre de Dia que 
es troben ubicats en l’edifici que va albergar l’antiga Escola 
del poble entre 1933 i l’any 2006. El nou equipament, va 
ser inaugurat el passat 27 de maig. La visita va ser guiada 
pel president de l’Associació Gent Gran, Alfonso Illescas.

Durant la visita del delegat del Govern, es va celebrar una 
reunió de treball per a marcar les prioritats futures del 
municipi:

• Centre de Dia de la Gent Gran
• Connexió Bus amb l’estació de RENFE a Montmeló
• Augmentar la seguretat i reduir la sinistralitat a la   
    carretera BP-5002
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Vam encetar la primera jornada 
de la #FMSM18 amb Inauguració 
d’Exposició “El Bosc” de Pilar Masip 
al Casal de Cultura.

Una invasió de zombies assola  
VALLROMANES.

Per als més agosarats, el joc de 
supervivència que amb aquesta 
arriba a la quarta edició, és un dels 
moments més esperats pel públic 
jove. Enguany han participat més 
de 150 persones procedents del 
nostre municipi, Alella, Montornès 
i Vilanova del Vallès.

Dissabte 22 de setembre

Els més esportistes van gaudir de 
partides ràpides d’escacs organit-
zades per Vallromanes Escacs Club i 
els socis del Club Arquers Vallroma-
nes i arquers federats van participar 
de la cinquena Tirada Social.

Diumenge 23 de 
setembre

Esports per a tots els gustos; vam 
gaudir d’un matí  d’escacs amb el 
mestre FIDE Alfred Rosich.

Divendres 21 de setembre

Al vespre la Coral de Vallromanes 
i la Coral la Violeta de Vilanova del 
Vallès van oferir un concert al Casal.

La Nit va omplir de marxa el poble 
amb la festa Va Parir Tour a la pista 
coberta amb un gran espectacle 
de llums, música i marxa fins ben 
entrada la matinada.

Per la tarda el Club de Bàsquet Vallro-
manes, va organitzar el setè torneig 
de basquet per categories d’equips 
de 13 a 16 anys, que va fer vibrar als 
amants del basquet. Amb participa-
ció de 5 equips, els campions van ser 
els OREOMIX i els subcampions els 
CHICAGO ME LIMPIO. El certamen 
també va celebrar un concurs de 
triples amb 13 participants.
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Dijous 27 de setembre
Al migdia, el dinar i ball de la Gent 
Gran, celebrat al Restaurant Mont-
bell, va comptar amb gran èxit 
d’assistència. 

Matí per a la canalla, amb un 
taller-espectacle on les bombolles 
gegants de colors, ens van deixar 
imatges tan boniques con les que 
us mostrem. 

Divendres 28 de setembre

Els VALLTOCATS donaren el tret de 
sortida al pregó de Festa Major, 
que aquest any va estar a càrrec de  
l’escultor vallromaní Josep Bofill. 

Posteriorment la tradicional BOTI-
FARRADA popular va fer les delícies 
dels assistents amb pa amb tomà-
quet i botifarres a la brasa.

Tot seguit, l’aperitiu de festa major, 
cortesia del restaurant Mont-Bell i la 
col·laboració de la vermuteria Xavi 
Estrany, fou un èxit de participació.

I per acabar una tarda-vespre per 
als joves, organitzades per la Jo-
ventut Vallromanes; la BATALLA DE 
RAP va enfrontar-los amb un Ritme 
trepidant.
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La #FMSM18 llueix a la Diada de 
Sant Miquel.

Gaudint d’una temperatura d’estiu 
en un dia de tardor, les vallroma-
nines i els vallromanins vam poder 
assistir a una vuitena d’actes cele-
brats durant tot el dia al poble.

Dissabte 29 de setembre

Ben matiner, el Club de Petanca va 
encetar la diada amb la VII Melé de 
Petanca i a les 12:00h es va comme-
morar la Diada de Sant Miquel amb 
la Missa Solemne.

La Holi Party solidària destinada a 
l’associació Candela, en defensa del 
feminisme i la igualtat de gènere va 
omplir el camp de futbol i els seus 

voltants d’un bonic color LILA. En-
guany es van recaptar 500€ a favor 
d’aquesta associació.

Per la tarda, Xocolatada Popular, Tir 
amb Arc i la novetat d’enguany el 
Campionat d’Avions de Paper varen 
fer les delícies de petits i grans.

Guanyadors

Categoria de 6 a 9 anys: 1r Cesc 
Cedó, 2n Jaume Duràn, 3ra Mar 
Guinovart.

Categoria 10 a 12 anys: 1r Xavier 
Pérez, 2na Carlota Marín, 3ra Irene 
Cuenca.

Categoria Adults: 1r Dani López, 
2n Pau Wrona, 3r. Jorge Baños.

I la cirereta de la Diada, Sopar i Ball 
de Festa Major, servit pel jovent del 
poble i a càrrec del Restaurant la 

Noguera. La nit es va acabar ben tard 
amb la Banda Paranoia, que amb mú-
sica dels 80 i 90 va fer ballar a tothom.
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Diumenge 30 de setembre
La Festa Major de Sant Miquel va 
acabar diumenge amb actes durant 
tot el dia.

Des de primera hora del matí, la 
Rambla de Vallromanes es va omplir 
de plaques de cava i vam poder vi-
sitar el Celler de l’Avi al carrer Vista 
Alegre.

Les Sardanes i els Gegants de Vallro-
manes Vallis i Sai van omplir la plaça 
de l’Església al migdia.

La tarda ens va dur una competi de 
Scooter per al jovent i Concert de 
Gospel al Casal de Cultura.

No van faltar els Diables de Grano-
llers que ens van fer vibrar amb un 
correfoc i castell de focs que posa-
ren el punt i final a la Festa Gran de 
Vallromanes.
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L’Ajuntament
t’escolta i

respon

Nou sistema anti-ennuegament

L’Ajuntament continua el seu compro-
mís amb la seguretat a tots els nivells.

Per aquest motiu, s’ha aprovat 
l’adquisició de 5 dispositius anti-
ennuegament per a les dues esco-
les del municipi i un altre per a la 
Guàrdia Municipal.

Especialment dissenyat per pre-
venir l’ennuegament, el dispositiu 
Decho₂ker és un article de primers 
auxilis que actua en segons ajudant 

El diumenge dia 7 d’octubre a les 
12:00h, es va celebrar una nova troba-
da amb l’equip de govern a Can Palau.

Dins del marc de les trobades 
“L’Ajuntament T’Escolta i Respon”, 
una quinzena de veïns i veïnes de 
Can Palau van reunir-se amb l’equip 
de Govern Municipal. 

Entre els temes que es van tractar us 
destaquem:

NOTÍCIES

• Data d’arribada imminent de    
    la fibra òptica a Can Palau

• Millora del Servei de Bus a  
   Can Palau

• Millora del Servei d’Aigua

• Millora de la Neteja amb el  
   Pla de Xoc 

• Control de les colònies de gats

L’equip de Govern va donar resposta 
a les qüestions, i va prendre nota de 
les demandes i propostes planteja-
des a la trobada.

La nova edició 

tindrà lloc l’11 

de novembre a 

les 12:00 a Torre 

Tavernera.

Esports: Oferta de nous cursos

L’activitat continua amb la tardor a la zona esportiva municipal.
Com cada any, l’Escola Esportiva ofereix classes de pàdel, tenis, futbol sala i 
multi-esport.
I com a novetat: Esports Vallromanes ha creat el CLUB ESPORTIU; cada dis-
sabte, tot el matí per a practicar esports variats durant tot el curs 2018/2019. 
La zona de bany va tancar el 12 de setembre, amb les següents dades:
1824 entrades venudes (dia i migdia) i 655 abonaments (el 71% de temporada).

a recuperar la respiració, ja que ac-
tua mitjançant una succió que eva-
cua l’obstrucció de la via aèria.
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NOTÍCIES

Life is a….Cabaret

Talons, Plomes i suant Purpurina la 
companyia Teatrevits, sorgida del 
grup de Teatre Adults de Vallromanes, 
va presentar divendres dia 5 d’octubre 
el seu nou espectacle.

Una explosió de talent i espectacle.

Àrea 51:
36a. Jornada de polítiques locals de joventut
«Comunicació efectiva amb joves. Estratègies i propostes»

Representant a Àrea51, han assistit 
la Mercè Alabarce, impulsora del 
projecte i el jove vallromaní Carlos 
Giménez,que forma part de l’equip 
d’Ona Jove des del seu inici.

L’ Oficina del Pla Jove de la Diputació 
de Barcelona, ha convidat els nostres 
representants per a participar en un 
dels tallers de la jornada; “Joves, pro-
tagonistes de la ràdio”. 

El taller s’ha dedicat a la realització 
d’un programa de ràdio “fora de 
l’estudi i amb públic” amb la finalitat 
de compartir l’experiència. S’ha parlat 
de com ha anat evolucionant i crei-
xent el projecte, quins han estat els 
aprenentatges, quins són els agents i 
joves implicats i també hem aprofitat 
per donar a conèixer el taller de ràdio 
que farem a través del Servei Comu-
nitari   amb alumnes de 3er d’ESO de 
l’INS Vilanova del Vallès aquest curs 
2018-19.

Amb aquesta iniciativa esperem asso-
lir  que més joves coneguin la ràdio i el 
seu funcionament i es puguin animar 
a participar-hi.

El programa Ona Jove és gestiona a l’Àrea51 i s’emet per Ràdio Vallromanes. Us 
ho explicarem PROPERAMENT!

6a edició Masterclass de Teatre amb Laura María González i 
María Ramírez.
Adreçada a nois i noies a partir dels 13 anys.
DATES:1 i 2 de desembre.
LLOC: Casal de Cultura (de dissabte a les 16h a diumenge a les 15h).
INSCRIPCIONS: Àrea51 del 21 al 24 de novembre de 16:30 a 20:30h.

AGENDA

Casal de cultura: 
Teatre companyia Teatrevits 
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NOTÍCIES

Projecte de seguretat amb
càmeres i plaques

Associació per a la lluita
contra el càncer

Informem de la inauguració d’un 
nou Centre Comarcal a Granollers, 
situat al Passeig de la Muntanya 68. 

Contacte:  931 190 074

La Junta de Govern va aprovar la petició de permisos per a la incorporació 
d’un nou sistema de seguretat al municipi.

Es procedeix a contractar a l’empresa ALPHANET Security Systems per a la 
instal·lació d’un nou sistema de detecció de presència mitjançant càmeres 
que detecten moviment i emeten transmissió d’alarmes a la Guàrdia Muni-
cipal. El pressupost ascendeix a 14.947,64€ + IVA.

El nou projecte de seguretat quedarà instal·lat durant el mes d’octubre. 
Addicionalment la brigada municipal va dur a terme la instal·lació de 20 
plaques a 20 punts del municipi, amb el missatge: “ZONA VIGILADA”. 
Aquestes plaques dissuasives formen part del pla d’intensificació de la  
vigilància que ja està donant els primers resultats positius, atès que aquest es-
tiu s’han reduït un 25% el nombre de robatoris al poble, respecte l’estiu 2017.

Escacs

Aquesta posició es va produir en la partida disputada en-
tre G. Melitus i L. Shenfield en la novena ronda del torneig 
de Bognor Regis l’any 1965.

La inferioritat de les negres és manifesta, malgrat la igual-
tat de material. La dama es situa a e8 per intentar fer 
forta la posició del seu rei, però les blanques trobaran la 
manera de destrossar tota la muralla.

Solució: 20. Txg7+; Rxg7   21. Tg3+; Rh7   22. Cf5; Cxf5   23. 
Dxf5+; Rh8   24. Dxf6+; Rh7   
25. Dg7++ 

VALLROMANES ESCACS CLUB

Al centre s’ofereixen de forma 
gratuïta, mitjançant voluntaris, els  
següents serveis: atenció sanitària, 
atenció psicològica, atenció social i 
atenció per a infants malalts 

D’altra banda l’AECC informa que 
per problemes de material no van 
poder realitzar la Captació Anual a 
la jornada de Festa Major del 30 de 
setembre.
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L’ENTREVISTA

Josep Bofill
“Socialment estem obligats a ser Feliços”

-De petit jugava…
Des de ben jovenet ja estiuejava a Vallromanes a la casa 
familiar.  Allà jugava a descobrir coses fent forats a terra 
per veure cap a on passava l’aigua. Ben aviat vaig encetar la 
meva passió per la creativitat remenant materials al taller 
del meu pare. Sempre descobria coses que no havia imagi-
nat, anava creixent trobant la sorpresa constant.

-Escultor, Pintor, Dibuixant, Fotògraf... Josep sinó fos es-
cultor seria?
Escultor! (En Josep ho té tant clar que no dubta ni un se-
gon a respondre) Gaudeixo sentint la vida a través de l’art 
escultòric. Allò més important per a mi és la creació, he fet 
exposicions arreu del món però no puc dir que tingui cap 
obra favorita, cadascuna d’elles són camins cap a la recer-
ca...per no acabar de trobar. Cerco per damunt de tot que 
l’obra pugui Comunicar de forma Emotiva i Intel·lectual.

Un record de la seva trajectòria professional...
Recordo amb molta emoció la invitació que vaig rebre de 
Rostropóvich per assistir al seu concert al Palau de la Músi-
ca quan li atorgaren el Premi Catalunya a l’any 1992.
D’allà va sorgir una amistat que vàrem mantenir al llarg dels 
anys, tot i que ens costava comunicar-nos per qüestió de 
l’idioma, vam establir una bonica relació i ens visita vàries 
vegades a l’ estudi de Vallromanes.
Un altre bon amic, l’Anthony Quinn va ser convidat meu 
aquí a Vallromanes inclús vaig mentoritzar el seu fill, que 
aleshores feia els primers passos en l’escultura.

-Parlant de “celebrities” i la relació amb l’especulació ar-
tística, quina opinió té del mercat de l’art actualment?
En la meva opinió, l’Art és una especulació purament econò-
mica, això per una banda l’ha afavorit i per altra l’ha denigrat.
M’explicaré; algunes vegades ha donat recursos a artistes 
que d’altra manera no haguessin pogut sobreviure.
Però en general,  avui en dia l’art s’equiparà a una inversió a 
futur, la majoria de compradors ho fan pensant en el valor 
a futur, en les subhastes i els diners.

-Aleshores, a l’hora de crear, què l’ influeix més?
Particularment m’agrada crear en absoluta llibertat. L’única 

Amb aquestes paraules el vallromaní Josep Bofill va encetar el pregó de la Festa Major de Sant Miquel 2018.
Per damunt de tot en Josep és una persona optimista que ho positivitza tot. Parlem d’una filosofia de vida, 
d’una persona que l’ha viscut amb intensitat.
Nascut a Barcelona ara fa 76 anys, en Josep és membre d’una família descendent de l’escultor barroc 
Alonso Berruguete. El seu pare, conjuntament amb l’avi matern foren reconeguts pessebristes que van ser 
els creadors de l’Escola Catalana de Pessebres.

cosa que determina qualsevol de les meves obres és el 
tamany.
És l’únic condicionant encara que sigui inconscien-
tment. Ara estic explorant una nova faceta de creació 
de petites peces d’ “escultures à porter” que són joies 
no numerades que presentem a les exposicions com a 
complement a l’obra de gran format.

-Per acabar, Josep com voldria ser recordat?
Com una persona noble, parlo de noblesa com a since-
ritat, expressió d’un mateix, de ser honest i haver mira’t 
de ser-ho en totes les facetes de la meva vida. 
I és ben veritat, m’acomiado d’en Josep pensant el que 
va dir el seu admirat Epicuri “l’amistat enalteix l’ànima”.
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REBAIXEM ELS IMPOSTOS DES DE L’OPOSICIÓ

El nostre grup ha arribat a un acord amb el govern municipal per rebaixar l’IBI un 2,5%. Una mesura 
que és una realitat després de setmanes de negociació i de valorar diferents propostes. 

Fa dos mesos vam portar a Ple una rebaixa de l’IBI del 5% que va ser rebutjada per ERC i el Pdecat. Fet 
que va provocar vàries reunions amb l’equip de govern per buscar una solució consensuada a una de 
les principals demandes dels vallromanins/es. La proposta del govern era la de congelar els impostos, 
la nostra la de rebaixar un 5%, finalment ens hem trobat a mig camí. 
Aquesta rebaixa és un primer pas per assolir el que nosaltres sempre hem reclamat, apropar-nos a l’IBI 
dels nostres pobles veïns d’Alella i Vilanova del Vallès. 

Altres partits només parlen i de feina en fan poca, volent-se apropiar el treball dels altres. Som l’únic 
grup municipal que ha portat a Ple propostes per rebaixar l’IBi i millorar la seguretat i la neteja viaria 
del poble. Mentrestant, nosaltres seguim treballant i construint en positiu des de l’oposició. En pocs 
dies entrarà en funcionament un nou sistema de vídeo vigilància en una de les urbanitzacions gràcies 
a la nostra insistència i a diferents propostes que hem portat a Ple. Ens satisfà que el govern hagi 
rectificat i sol·licitem que s’instal·lin aquests sistemes de seguretat en totes les urbanitzacions que 
així ho desitgin. Sembla que també hi hauran millores en neteja viaria del poble com portem anys 
reclamant i ho aplaudim.

També iVall ha portat a Ple millorar i ampliar la nostra Guàrdia Municipal. Volem que en tots els torns 
hi hagin dos policies de servei, com a mínim, en l’horari nocturn. ERC va votar-hi en contra i el Pdecat 
i Gdv tampoc van recolzar-ho. Una llàstima. Això si, hem iniciat converses amb el govern municipal i 
hem mantingut diferents reunions per trobar una solució consensuada que esperem anunciar en la 
propera edició de la Pinya.

Estimem el nostre poble i ens fa feliços millorar-lo dia a dia.

PLAQUES DE “ZONA VIGILADA” ? VOLEM CÀMERES DE VIGILÀNCIA PER AUGMENTAR LA SEGURETAT 
S’han instal·lat plaques a diversos carrers del Municipi que posa “ZONA VIGILADA”. No, no són per 
que hi hauran càmeres. Està previst instal·lar una única càmera a Torre Tavernera amb detecció de 
moviment. No té lector de matrícules. Nosaltres GENT DE VALLROMANES vam proposar fa uns dos 
anys en PLE que volíem càmeres a les urbanitzacions per augmentar la seguretat davant la inseguretat 
que pateix el municipi. El Govern ( MxV-ERC + PdeCat ) van votar en contra. Pot ser per l’any 2019, que 
al maig tindrem eleccions, posaran més càmeres? Nosaltres ens comprometem a què si guanyem les 
eleccions, entre el 2019/20 s’instal·lin càmeres al municipi.

AUGMENTEN ELS OCUPES A VALLROMANES
Vallromanes s’està convertint en el punt de mira de l’ocupació il·legal d’habitatges. Sobretot de les 
“màfies” i els denominats “ocupes de luxe”. Ens han fet arribar diversos veïns la seva inquietud i 
preocupació davant les ocupacions, que van en augment, i de com es veuen obligats a contractar 
sistemes privats de vigilància ja que temem, que no es poden anar de vacances sense pensar que un 
dia es trobin la casa ocupada a més de sentir-se vigilats. Tothom hauria de tenir dret a accedir a un 
habitatge digne però ocupar cases amb les màximes prestacions i amb els serveis de subministrament, 
en alguns casos gratuïts a costa de tots? Calen prendre mesures immediates per evitar les ocupacions. 
Millorar i facilitar a les famílies amb dificultats a accedir a habitatges dignes. Cal incentivar i negociar 
amb els bancs i, propietaris privats, la reducció dels preus de venda o lloguer. 

NOSALTRES APOSTEM PER LA DEMOCRÀCIA I LES CONSULTES POPULARS.
El passat dia 1 octubre, l’Ajuntament de Vallromanes va canviar el nom emblemàtic de Passeig de Mas 
Morera per Carrer de l’1 Octubre. El carrer que va a l’Escola Tres Pins. Es van instal·lar 3 plaques. Dues al 
carrer (una a una paret i altres dues a fanals. Una d’elles davant la porta de l’Escola Tres Pins de primària.
Gent de Vallromanes va demanar al Govern, que fes una consulta popular per què fos el poble 
qui decideixi si vol o no canviar el nom del passeig per carrer. El Govern no accepta realitzar una 
consulta popular i democràtica.
Mail: gdvallromanes@gmail.com / FACEBOOK: GENT DE VALLROMANES / web: gentdevallromanes.blogspot.com #gentdevallromanes – instagram
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Un poble més net

Un dels nostres objectius és millorar la neteja i, per tant, la imatge del nostre municipi, és per aquest motiu que a 
partir de setembre hem activat un pla de xoc de neteja..

Aquest pla es concreta en sis accions: compra d’una escombradora que funcionarà cada dia, contractació d’un nou 
operari de la brigada, col·locació de rètols en els contenidors informant de les diferents opcions de recollida de re-
sidus i de les sancions, augment de la vigilància, ampliació i renovació dels contenidors de residus i de les papereres 
i la contractació d’una empresa d’inclusió social per a la neteja de les herbes de les voreres.

Pensem que els vallromanins i vallromanines mereixem un poble més net, amb carrers, places i parcs més dignes. 
Aquesta és una de les nostres prioritats.

Un cop finalitzat aquest primer pla de xoc, el comptador estarà a zero; a partir d’aquí caldrà que entre tots man-
tinguem el poble net; amb aquest primer pla s’aconseguirà una millora en pocs dies, ara necessitem de la vostra 
complicitat per mantenir-la. 

Governar bé
Volem governar bé i per tothom. No només per uns quants. I fer-ho dia a dia, no deixant-ho tot per 
el final de mandat, com a campanya electoral.  

Anem a pams: 

Proposem una rebaixa de l’IBI d’un 2,5 %. No busquem fer demagògia ni un titular electoral sinó que 
ens ajustem a una proposta realista i molt estudiada que no suposaria reduir cap servei dels que 
presta l’Ajuntament actualment, és per això que el passat Ple no vam votar a favor de la rebaixa del 
5%. Volem recordar que els anys que governàvem ja havíem rebaixat l’IBI més d’un 6%.

Hem d’actuar davant del descontrol  en la despesa i la mala gestió del Govern Municipal  i volem 
denunciar que el deute de l’Ajuntament de Vallromanes, segons els informes dels seus interventors, 
serà de més d’un milió d’Euros a final d’aquest any 2018, exactament  d’ 1.082.306 €. L’any 2016 el 
deute era de 344.213 €.

La mala gestió en les obres del Centre de Dia, on aquesta passada primavera el Govern Municipal va 
aprovar un crèdit de 100.000 € i va intentar ocultar la sol·licitud de 3 crèdits a la Diputació de Bar-
celona (2 destinats al centre de dia) per valor de 172.000 €. Creiem que és urgent un canvi davant 
aquest despropòsit en la gestió de les finances municipals. Som la formació política que millor gestió 
fa del recursos públics com així ha quedat acreditat. 

En aquest article ja no queda espai per parlar d’altres temes com la reducció important d’activitats 
de la Festa Major, la pèrdua de treballadors municipals amb més talent, els canvis constants de cri-
teri del Govern, etc... Nosaltres oferim una alternativa transversal seriosa, allunyada de fanatismes i 
populismes per Governar Vallromanes.
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


