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• Especial Festa Major de Sant Miquel
• Francesc Casadó ens acosta als avions de paper
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OCELLS DE VALLROMANES

Aligot, Miloca
(Buteo buteo)

Una de les rapinyaires diürnes que es poden observar a Vallromanes. Viu 
en boscos amb prats i herbassars. S’alimenta de rates i ratolins, serps, sar-
gantanes, petits ocells i no fa cap lleig si s’ha d’alimentar de carronya. El 
podrem trobar damunt d’un pal de telèfons o damunt d’una tanca.
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Festa Major de Sant Miquel

Una quarantena d’activitats adreçades a diferents públics i en diversos escenaris han configurat el programa 
de la festa major de Sant Miquel, elaborat amb la gran implicació i el treball voluntari de la Comissió de 
festes, els joves de Vallromanes i molts més altres col·laboradors. 

Dinar de la gent gran
Prop de 200 persones van assistir al tradicional dinar de la 
gent gran al restaurant Mont-Bell, un acte que s’emmarca 
dins del programa d’actes de la festa major i que precedeix 
el pregó. El dinar, organitzat per l’Ajuntament i gratuït per 
als majors de 65 anys, pretén ser un reconeixement a la 
població gran del municipi. Els regidors dels quatre grups 
municipals amb representació al Consistori van participar 
en la celebració. L’acte va anar acompanyat de música i 
ball. L’Ajuntament va obsequiar els assistents amb un pot 
de mel de Vallromanes.

Pregó
L’escriptora Empar Moliner va ser 
l’encarregada de fer el pregó de la 
festa major, aquest any amb l’eix 
temàtic de la votació de l’1-0.

Botifarrada
Com és tradicional, el pregó va anar 
acompanyat d’una botifarrada popu-
lar. Aquest any es van servir prop de 
500 consumicions. 

Un centenar de persones van assistir 
a l’arrossada popular, aquest any a 
càrrec del Bar Restaurant La Plaça.

Arrossada
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Arrossada

La Coral de Vallromanes ha tornat a cantar a la festa ma-
jor de Sant Miquel. Aquest any, la formació convidada 
ha estat la Coral de Montmeló de L’Agrupa.

Sopar de Festa Major

Escacs infantil

Vallromanes Escacs Club, amb la col·laboració del 
Club Escacs Montornès, va organitzar el 2n torneig 
infantil d’escacs.

3x3 bàsquet

10 equips van participar en el torneig 3x3 
bàsquet, organitzat pel CB Vallromanes. 
Una cinquantena de jugadors es van re-
partir en tres categories: infantil, júnior 
i sènior. Els guanyadors sènior van rebre 
com a premi una sessió d’spa a l’Hotel 
Can Galvany, un menú d’hamburguesa 
a l’Hamburguesa Gegant, de Granollers; 
cava per cortesia BP Vallromanes; i en-
trades a les carpes Booom/Bora Bora, 
de Granollers; els de la categoria júnior, 
un menú d’hamburguesa al Kebab Vi-
lanova del Vallès; i els de la categoria 
infantil: un assortiment de llaminadures 
per cortesia Videoclub Espai de Vallro-
manes i un berenar al forn de pa Maria, 
de Vallromanes (els subcampions també 
van rebre un assortiment de llaminadu-
res). Tots els participants van tenir com 
a obsequi una medalla.

Coral de Vallromanes
El Bar Restaurant La Plaça va ser l’encarregat 
d’elaborar el sopar de festa major, servit pels joves 
de Vallromanes.

Grup-8
1r: Ariadna Carrasco (subcampiona d’Espanya)

/ 2n: Àlex Lardies 

Grup Sub-10/12
1r: Àlex Villa / 2n: Biel Abelenda  

Grup Sub-14
1r: Hong Wei Zheng  / 2n: Vicent Serrano

 
Foto: CB Vallromanes

Guanyadors:

Sènior: Mancos y Jose

Júnior: Los Pollos 

Infantil: Club Bàsquet 
Vallromanes “A”

Foto: CB Vallromanes

Foto: Vallromanes Escacs Club
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Melé de Petanca
El Melé de petanca de festa major va comptar amb una setantena de partici-
pants. La competició va distingir els tres primers classificats de les categories 
general, repesca i consolació. Els premis van consistir: a la general: un pernil 
(1r), una espatlla de pernil (2n) i una ampolla de whisky (3r); a la repesca: un 
formatge (1r), una ampolla de whisky (2n), i 5 litres d’oli (3r); i en la consola-
ció: 3 litres oli (1r), mig formatge (2n) i una capsa de galetes (3r).

Coincidint amb el seu 4t aniversari, 
en Vallis i la Sai han renovat vestit 
gràcies a la col·laboració de la vall-
romanina Pilar Coloma. En Vallis ha 
lluït capa nova i la Sai, un vestit amb 
més vol, amb la qual cosa ha guanyat 
mobilitat. Els gegants vallromanins 
van celebrar la festa major acom-
panyats de les colles de Vacarisses, el 
Masnou i Vilanova del Vallès.

Lluita contra
el càncer

Coincidint amb la festa major de Sant 
Miquel, la secció local de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer i la 
l’Associació de Dones la Brúixola 
van situar dos punts per recaptar 
fons per lluitar contra el càncer, al 
Club de Golf i a la Plaça de l’Església. 
L’import recollit aquest any ha estat 
de 1.646,53€. Les dues associacions 
vallromanines volen agrair a tots els 
veïns i veïnes la seva col·laboració.

El Club Arquers Vallromanes va organitzar dues activitats: 
una adreçada a socis del Club i arquers federats (foto) i 
una altra oberta a tothom.

Tir a l’arcGegants

Foto: Associació de Dones La Brúixola



ESPECIAL

7

Associació de Dones
La Brúixola 

L’Associació de Dones La Brúixola va 
organitzar el 20 de setembre el dinar 
de germanor de festa major, que 
aquest any es va celebrar al restau-
rant Torre Tavernera i va reunir una 
seixantena de persones.

El teatre vallromaní ha tornat a tenir un paper destacat al programa de festa 
major. La companyia local Teatrevits va representar Lisístrata.

Aperitiu de
Festa Major

Un dels actes tradicionals de la festa 
major és l’aperitiu, que se celebra 
el dia de Sant Miquel, per gentilesa 
del restaurant Mont-Bell i amb la 
col·laboració de la vermuteria Ca 
l’Estrany. Va precedit de la missa so-
lemne en honor a Sant Miquel. L’ofici 
religiós va acompanyat de cants litúr-
gics de la Coral de Vallromanes.

Trobada de col·leccionistes 
de plaques de cava

La trobada de col·leccionistes de plaques 
de cava, organitzada pel vallromaní Sebas-
tià Puigvert, és un altre dels actes tradi-
cionals de la festa major de Sant Miquel. 
Per motius climatològics, aquest any la 
trobada s’ha fet al Casal de Cultura. Enguany, 
el Restaurant Can Matias ha estat el motiu de la 
placa de cava de la Festa Major.

Teatre

Foto: S. Puigvert

Foto: Associació de Dones La Brúixola

Més activitats...  

La pluja de la tarda de dissabte de 
festa major va afectar la celebració 
d’algunes activitats, que van haver 
de canviar de lloc, com la tradicional 
xocolatada que se serveix per corte-
sia del restaurant Mont-Bell, o el ta-
ller de castells. També els Valltocats 
van haver de variar el seu recorregut. 
L’espectacle infantil es va anul·lar.

Actes de foc

La coincidència dels actes 

de foc de la festa major 

de Sant Miquel amb la 

jornada de l’1-O ens ha fet 

reprogramar-los. Els farem 

per Sant Vicenç, coincidint 

amb la festa major d’hivern.
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Ple de l’Ajuntament

El Ple aprova per unanimitat una moció per modificar la normativa per a la recuperació immediata dels habitatges 
ocupats il·legalment. La moció va ser presentada en la sessió ordinària del 21 de setembre pel grup municipal PDECat 
amb el suport de MxV-ERC, IVALL i GdV. Els acords adoptats són:

“Primer,

Recolzar la iniciativa impulsada pel Col·legi d’Advocats 
de Barcelona que proposa la modificació de determi-
nats articles de la llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil, en 
el sentit d’incorporar un incís en el seu article 250.1 
amb una redacció que estableix el “ llançament o 
desallotjament i la immediata recuperació de la plena 
possessió d’un habitatge, per part del seu propietari 
o usufructuari, sempre que es tracti de persones físi-
ques, entitats socials i administracions públiques amb 
parc d’habitatge social, per haver estat desposseïts 
d’ella sense consentiment “; així com afegir un apar-
tat a l’article 441 perquè mitjançant un auto judicial el 
Tribunal pugui acordar “el lliurament de la possessió 
immediata al demandant”.

Així mateix, es procedirà al llançament o desallo-
tjament i la immediata recuperació de la plena 
possessió d’un habitatge, per part del seu propietari 
o usufructuari independentment de qui ostenti la 
propietat quan els habitants il·legítims generin en 
la Comunitat de Propietari conductes il·legals o acti-

tuds incíviques que alterin la pacífica convivència de 
la Comunitat de veïns.

Segon,

Completar les intervencions policials que es realitzen 
relacionades amb aquest tipus d’ocupació, amb la 
presentació de l’Ajuntament com a demandant coo-
perador amb els ciutadans afectats davant dels Jutjats 
en tots aquells casos que es donin les circumstàncies 
recollides en la part expositiva del present acord.

Tercer,

Traslladar aquests acords al Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, als Grups Polítics del Congrés dels Dipu-
tats i al Ministeri de Justícia.

Quart,

Comunicar aquests acords a les Associacions de Veïns 
i Entitats Socials de la població, als efectes del seu 
coneixement.”

Moció presentada pels grups municipals Independents de Vallromanes i Gent de Vallromanes per sol·licitar la 
sortida de l’Ajuntament de Vallromanes del Consorci Teledigital Mollet (Vallès Visió). Va ser debatuda en la sessió 
del 20 de juliol.  Votació: A favor: IVALL, GdV, PDECAT. En contra: MxV-ERC. La moció va quedar aprovada.

Els acords adoptats són:

“Primer. Exigir al govern municipal la sortida immediata de l’Ajuntament de Vallromanes del Consorci Teledigi-
tal Mollet i per tant la sortida de Vallès Visió des d’avui mateix, dia 20 de juliol de 2017.

Segon. Deixar de pagar la quota mensual a aquest Consorci a partir d’aquest mateix mes de juliol 2017.

Tercer.  Notificar aquest acord al Consorci Teledigital Mollet gestor de Vallès Visió.

Quart. Destinar la totalitat de la partida que paguem anualment a aquesta televisió a aquelles necessitats que 
tingui Vallromanes.”

Més informació: www.vallromanes.cat
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Més de 13.000 consumicions als Tastets

Més de 13.000 consumicions s’han servit aquest any a les 7es 
Jornades Gastronòmiques de Tastets, cosa que representa 
uns 3.000 tastets més que en l’edició anterior. Aquesta xifra 
posa de manifest la consolidació d’aquesta cita gastronòmi-
ca, que aplega visitants de municipis d’arreu, com Valls.

Sant Miquel, Mont-Bell, Can Poal, 1497 (Hotel Mas Sala-
gros), Cafè La Plaça, La Noguera, Torre Tavernera, Bar Les 
Piscines, Tens gana?, Quatrepams i Acipenser han partici-
pat en aquesta setena edició amb una trentena de sucu-
lentes propostes culinàries, de gran nivell gastronòmic. El 

Formació per a persones demandants de feina

Dins del conveni signat entre l’Ajuntament de Vallromanes 
i el de Vilanova del Vallès, s’ha posat en marxa un curs de 
conversa d’anglès adreçat a persones demandants de feina 
empadronades a un dels dos municipis. El curs es farà tots 
els divendres fins al 15 de desembre de 9.30 h a 11.30 h 
al Casal de Cultura de Vallromanes. Les persones interes-
sades a realitzar-lo poden encara formalitzar la inscripció 
escrivint a borsatreball@vilanovadelvalles.cat.

A l’hora de tancar aquesta edició, estava prevista una for-
mació sobre atenció al client del 23 al 27 d’octubre de 9.30 
a 13.30 h a la Masia Cal Trempat, a Vilanova del Vallès. Està 
dirigida a persones interessades en feines de cara al públic i 
vulguin millorar l’atenció al client, analitzant les tipologies i 
tenint cura de la comunicació, la resolució de conflictes i ha-
bilitats emocionals, de manera que puguin oferir un servei 

d’atenció al client adequat i adaptat. Les persones interes-
sades poden fer les inscripcions a través de borsatreball@ 
vilanovadelvalles.cat o trucant al telèfon 93 845 84 47.

D’altra banda, també hi ha prevista una formació de 
manipulació d’aliments per a persones inscrites en els 
serveis d’ocupació de Vallromanes i Vilanova del Vallès 
i empreses dels dos municipis. El curs tindrà lloc el 30 
d’octubre de 16 h a 19 h, al Casal de Cultura de Vallroma-
nes. En finalitzar el curs  l’alumne haurà adquirit els co-
neixements, habilitats i actituds necessàries per aplicar  
un correcte comportament i les tècniques adequades 
d’higiene i sanitat alimentària, així com un certificat ofi-
cial en manipulació d’aliments i higiene alimentària. Les 
persones interessades poden fer les inscripcions a través 
de borsatreball@vilanovadelvalles.cat o 93 845 84 47.

servei de bar ha anat a càrrec del Bar Frankfurt El Racó 
i Ca l’Estrany ha tornat amb els seus vermuts, vermutò-
nics i gintònics.

En aquesta edició s’ha continuat potenciant l’espai gas-
tronòmic amb dues zones de taules i cadires: una a la 
Pista coberta i una altra a la zona d’aparcament de la 
Plaça Lluís Companys.

L’Ajuntament va voler agrair la participació dels establi-
ments amb una placa commemorativa.
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La Gent Gran celebra la 10a Diada del Soci

La Diada del Soci és una de les cites més destacades del calendari d’activitats 
de l’Associació de la Gent Gran. Aquest any ha tingut un caràcter especial en 
arribar a la seva desena edició. Els socis van mostrar un sentit reconeixement a 
la tasca desenvolupada pel seu president, Alfonso Illescas, amb un ram de flors 
acompanyat d’aplaudiments. “El millor homenatge que em poden fer és que 
la gent vingui cada dia contenta al Casal de la Gent Gran”, assenyalava Illescas. 
El president de l’entitat recordava el creixement de l’entitat en aquests 10 anys, 
d’una seixantena a  prop de dos centenars de socis.

Recital poètic

El dinar va anar precedit d’una missa en record dels socis difunts i va continuar 
amb un recital de poesia a càrrec de Maria Adriana Fargas, Anna Maria Canela, 
Maria Lluïsa Batallé i Joan B. Puigcerver, del Grup Poètic de Vallromanes. Àngel 
Guimerà, Quim Ponsa, Pablo Neruda o Federico García Lorca, entre altres, van 
ser alguns dels autors escollits en la selecció poètica. Joan B. Puigcerver va re-
citar Correm-hi tots a escoltar el pregó, un text compost pel mateix Puigcerver.

El tradicional dinar de la gent gran que organitza anualment l’Associació de la Gent Gran ha arribat al 10è ani-
versari. El 16 de setembre 130 socis d’aquesta veterana i nombrosa entitat es van reunir al Casal de Cultura per 
celebrar la seva diada, que va començar amb una missa en record als socis difunts.

Campionat de jocs
de taula

Durant la celebració, l’Associació de la 
Gent Gran de Vallromanes va lliurar els 
premis del campionat de jocs de taula 
en les modalitats de dòmino, parxís i 
canastra. Els premis van consistir en un 
àpat al restaurant La Noguera (1r pre-
mi) i dues ampolles de cava (2n premi). 

GUANYADORS 
Parxís:

1r: Encarna Agustí – Joan Canela
2n: Ángel Arce – Roser Agustí

Dòmino
1r: Alfonso Illescas –  Víctor Porras
2n: Mª Jesús Robledo – Rosa Marín

Canastra:
1r: Conxita Jané – Pepi Gracia

2n: Mª Rosa Valls – Conxita Planells

El dinar va anar acompanyat de ball amb la selecció musical del dj. Albert Pocurull 
i d’una rifa de dos pernils. Tots els assistents van rebre com a record una planta.

‘Càncer i estils de vida’, 
amb el Dr. Biete

El cap d’oncologia de l’Hospital Clínic de Barcelona i Medalla al Mèrit 
Professional de la Generalitat, el Doctor Albert Biete, va parlar l’11 
d’octubre sobre Càncer i estils de vida al Casal de Cultura. La xerrada va 
estar organitzada per l’Associació de Dones La Brúixola. La conferència  
va anar acompanyada d’un col·loqui.
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L’Ajuntament de Vallromanes va 
suspendre l’activitat institucional i la 
prestació dels serveis gestionats el 3 
d’octubre. En un ban del 2 d’octubre 
on es condemnava “enèrgicament 
la violència exercida per part de 
forces de seguretat de l’Estat per 
impedir l’1-O”, l’alcalde, David Ri-

Resultats del referèndum de l’1-O
1.407 persones van votar a Vallro-
manes l’1-O, de les quals 1.279 es 
van decantar perquè Catalunya sigui 

Commemoració de la Diada Nacional de Catalunya 

L’Ajuntament, partits polítics, asso-
ciacions i entitats van participar en la 
tradicional ofrena floral al monument 
commemoratiu de la plaça Onze de 
Setembre. La primera ofrena floral 
dipositada va ser la de l’Ajuntament. 
Seguidament, van fer les seves ofre-
nes MxV-ERC, PDECAT, IVALL, GdV, 
ICV, l’Assemblea Nacional Catalana, 
l’Associació Arrel Verda, Club de Pe-
tanca Vallromanes, l’Associació de Do-
nes La Brúixola, l’Associació En Clau de 
Gòspel, l’Associació de la Gent Gran, 
l’Associació de Veïns Can Palau i Club 
Escacs Vallromanes.

Durant aquest acte institucional, 
l’alcalde, David Ricart, va fer lectura 
del Manifest 11 de Setembre de 
l’Associació Catalana de Municipis 
(podeu llegir el text íntegre a www.
vallromanes.cat).

Un any més, els vallromanins i vallromanines van poder cantar Els Segadors 
amb la Coral de Vallromanes, que també va interpretar Quan jo tenia pocs 
anys i L’Estaca.

Concert d’havaneres

Els actes de commemoració de la Diada es van iniciar el 10 de setembre, a la 
tarda, amb el concert d’havaneres acompanyat del tradicional rom cremat 
per gentilesa del restaurant La Noguera.

independent, la qual cosa repre-
senta el 90,9% dels votants. 99 van 
votar “No” i 26, en blanc. 3 vots van 

ser nuls. La jornada va transcórrer 
sense incidents.

cart, comunicava a la població que 
l’Ajuntament s’adheria a la convo-
catòria d’Aturada de País de la Taula 
per la Democràcia, per la qual cosa 
només es garantia el funcionament 
del Servei d’Atenció Domiciliària i la 
Guàrdia Municipal. 
El mateix 3 d’octubre a la tarda, 200 

persones van participar en una con-
centració a la Plaça de l’Església i el 2 
d’octubre al migdia, l’Ajuntament es 
va sumar a les concentracions que 
es van realitzar davant d’empreses i 
institucions com a mostra de rebuig 
i de denúncia a la violència que es va 
viure a la jornada de l’1 d’octubre.

Concentració a la Plaça de l’Església el 3 d’octubre
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Més conscienciació i informació
per prevenir incendis 

El nombre de conductes de risc que 
podrien haver estat causa d’inici de 
foc ha disminuït un 40% respecte l’any 
passat a la demarcació de Barcelona. 
Aquesta és una de les dades destaca-
des del balanç del Pla d’Informació i 
Vigilància (PVI), impulsat per la Dipu-
tació de Barcelona en col·laboració 
amb els ajuntaments i les Agrupacions 
de Defensa Forestal (ADF), que es des-
envolupa durant els mesos d’estiu des 
de fa 21 anys. L’objectiu és evitar el co-
mençament d’incendi i en cas que es 
produeixi minimitzar els seus efectes.

Els informadors del PVI han realit-
zat 138 dissuasions d’infraccions a 
la reglamentació contra incendis. 
La majoria són per barbacoes que 
no compleixen la normativa (50%), 
llançament de petards (40%) i cre-
mes (10%).

Tot i això, el nombre de focs forestals 
i la superfície cremada a la demarca-
ció de Barcelona ha augmentat res-
pecte l’any passat per les condicions 

Inici del curs escolar 2017-2018  

El curs 2017-2018 a l’escola Els Tres Pins va començar el 
12 de setembre amb 259 alumnes: 60 del segon cicle de 
l’educació infantil (de 3 a 6 anys) i 199 de l’educació pri-
mària (de 6 a 12 anys).

adverses climatològiques, amb un 
mes de juny de calor intensa i l’onada 
de calor dels primers dies d’agost. A 
més, el 2017 també ha estat un estiu 
sec a tota la demarcació.

Vallromanes no ha patit cap in-
cendi forestal aquest estiu. Al ju-
liol, l’Ajuntament va activar el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) en fase 
de prealerta pel foc que s’havia origi-
nat al municipi veí de Teià.

Vallès Oriental

L’Ajuntament de Vallromanes i 33 
ajuntaments més del Vallès Oriental 
col·laboren en el PVI. A nivell orga-
nitzatiu, el PVI a la comarca compta 
amb 12 Agrupacions de Defensa 
Forestal, entre elles La Conreria, 12 
unitats mòbils d’informació i 5 punts 
de vigilància fixa. L’abast territorial 
del dispositiu és de 46.459 hectàrees.

Durant aquest curs, el centre posarà en funcionament 
una aula adreçada als alumnes del segon cicle de 
l’educació infantil per promoure el treball experimental 
des del punt de vista científic.

Escola bressol

D’altra banda, 55 infants van començar al setembre a 
l’escola bressol de Vallromanes. El centre compta amb 
una aula de lactants (infants de 16 setmanes fins a 1 
any), dues aules de P-1 (infants d1 a 2 anys) i dues aules 
de P-2 (infants de 2 a 3 anys).

A l’escola bressol encara hi ha places disponibles. Les 
famílies interessades a conèixer el centre poden trucar 
al telèfon 93 572 80 20.
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Més joves s’impliquen en l’organització
dels actes de Festa Major

Per tercer any consecutiu els zombies 
han tornat a sortir per pertorbar la 
tranquil·litat dels carrers de Vallroma-
nes, la nit del 22 al 23 de setembre. 
La Survival Zombie Vallromanes es va 
consolidant, convertint-se en l’aposta 
forta de les activitats joves de Festa 
Major. Un activitat que, com els da-
rrers anys, ha comptat amb una alta 
participació: 150 inscrits en dues 
categories segons l’edat i més de 20 
organitzadors i col·laboradors (actors, 
maquilladores...). La regidoria de Jo-
ventut hi ha donat suport des de l’inici 
quan el Carlos (l’ànima de la Survial) 
va llançar la idea a la comissió jove 
d’aleshores, al 2015,  però són el grup 
de joves els que pensen i elaboren el 
guió o trama, les escenificacions (com 
es nota que molts d’ells han fet teatre 
al Casal!),  les proves i les localitza-
cions, el material, el vestuari, etc.  

Un any més, la Holi ha estat tot un èxit 
de participació i solidaritat. En total, 
s’han recaptat 1.166€ amb la venda 
de les bossetes de pols, dels quals el 
50% aniran destinats a la ONG Proac-
tiva Open Arms, ONG proposada per 
joves usuaris de l’Àrea51. 

La festa Va Parir Tour de Ràdio 
Flaixbac, també va ser un dels actes 
més multitudinaris de la festa major 
de Vallromanes. Enguany, la festa més 
jove, ha comptat amb la Vela de Salut 
del CRITIC, un estand ambulant que 

ofereix informació i pautes preventi-
ves i de reducció de riscos en relació 
al consum de drogues.

Una Festa Major és difícil de tirar 
endavant sense la participació, el vo-
luntariat, la implicació de la gent del 
poble.  Volem destacar en aquest sen-
tit, les ganes de col·laborar i d’ajudar 
d’alguns joves i no només en la Sur-
vival Zombie, també en el sopar de 
Festa Major, 9 joves van fer de cam-
brers i cambreres, i en la preparació i 
en el punt de venda de bosses de la 
Holi Party Solidària.  El que ens diuen 
alguns d’ells és el següent:

“Personalment crec que haver pogut 
participar en l’organització de la SZV 
2K17, ha sigut una experiència que 
m’ha omplert molt com a persona. Ja 
no pel fet de com un grapat de joves del 
poble fan pinya per treure un projecte 
endavant, si no per veure l’amabilitat 
del poble quan necessitàvem qual-
sevol cosa, sempre hi havia gent que 
s’oferia a ajudar. M’ha agradat molt 
el bon ambient que hi ha al grup, el 
bon ambient del poble, i l’experiència 
de no viure la Survival només des de 
fora” Arnau, 15 anys

“Aquest any he col·laborat a la Survi-
val i també he fet de cambrer al sopar 
de FM, penso que és una experiència 
que m’ha ajudat a guanyar en respon-
sabilitat”  Pepe, 13 anys

“Va ser una experiència molt xula i una 
manera d’unir-me el poble i compartir 
un rato amb ell. Em va agradar molt, i 
sobretot em va agradar poder ajudar 
al poble” Adai, 17 anys

“Una experiència guai fer de cambrer 
al sopar de festa major. El jovent hem 
de seguir fent poble!” Miquel, 17 anys

“Aquesta festa major la veritat que 
m’ha agradat moltíssim el fet de po-
der ajudar o col·laborar i poder fer-ho 
amb els meus amics, la veritat que és 
el meu segon any com col·laboradora 
i espero poder gaudir l’any vinent!!!!” 
Eli, 16 anys

Aquest és l’esperit que ens agrada im-
pregnar en totes les activitats i projec-
tes de joventut. Gràcies i felicitats un 
any més a tots ells per fer-ho possible! 
#totsfempoble  #jonomapalanco

Atenció! Comencem la 3a tem-
porada del programa Ona Jove a 
ràdio municipal de Vallromanes 

Vols fer ràdio? Vols formar part 
de l’equip de joves que realitza el 
programa Ona Jove?

Ens trobarem els dimecres a 
les 17h a l’Àrea51 per decidir i  
preparar els continguts que des-
prés enregistrarem a la ràdio. Si 
t’interessa, passa’t per l’Àrea51 o 
escriu un whatsapp al 638.300.982 
(activitat recomanada per a nois i 
noies a partir dels 14 anys)

Joventut de Vallromanes                                       @vallromanesjove
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ENTITATS

Donació de sang

52 persones van donar sang en la captació de sang que 
es va fer el 3 d’octubre, promoguda per la delegació a 
Vallromanes de l’Associació de Donants de Sang i Teixits 
del Vallès Oriental, una xifra que se situa per sobre de 
la de l’any passat. Altres cinc es van acostar al Casal de 
Cultura per fer la donació però van ser rebutjades per 
l’equip mèdic per diferents motius i altres no van poder 
fer-la en no portar el DNI. La delegació vallromanina re-
corda que cal portar el document d’identificació, malgrat 
ser donant habitual, per fer la donació.

Escacs

Juguen blanques

La debilitat del rei negre va ser  explotada magistralment 
en aquesta posició de la partida Spassky-Kozma (Lió, 
1955), per a imposar-se amb una  enèrgica maniobra 
tàctica.

Solució:

30. Dxf6+ , Axf6;  31. Ac5+, Ae7;  32. Tdf1+, Re8;  33. Tg8+, 
Af8;  34. Tfxf8++

Vallromanes Escacs Club

Entrenaments de
bàsquet 

El CB Vallromanes organitza entrenaments de bàsquet 
dos dies a la setmana adreçats als infants de 5 a 12 anys. 

L’activitat es realitzarà els dilluns i dimecres (de 17 a 18 
h per als nens i nenes de 4 a 8 anys i de 18 a 19 h per als 
infants de 9 a 12 anys) a la Pista Coberta. El CB Vallro-
manes ofereix la possibilitat de modificar l’horari d’inici 
i de finalització per necessitats puntuals de les famílies i 
provar una classe gratuïtament.

Més informació:
cbvallromanes@gmail.com / 630923722
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CULTURA

Nous tallers al Casal 
El Casal de Cultura ha incorporat nous tallers a la seva pro-
gramació. Un d’ells: expressió teatral, destinats a infants 
de P3 a P5, que es realitza els dimecres de 17h a 18h. 
Després de l’èxit del Casal d’estiu de les arts escèniques, 
diverses van ser les famílies que van demanar un taller per 
iniciar al seus fills i filles al teatre durant el curs escolar. 
Aquest taller ja s’ha iniciat i té un preu de 21€ al mes. 
Per a més grans, infants de 6 a 11 anys s’ha programat 
enguany: Zumba Teen’s, tots els dimarts de 17:15h a 18h 

Visita guiada al Castell de Sant Miquel

amb un preu de 16€ al mes. I ja per adults s’han incorporat 
dos nous tallers un de tonificació, com és el de GAC, que es 
durà a terme els dimarts de 18h a 19h, i l’altre de mante-
niment físic-cardio com és Fitness Dance. El preu mensual 
és de 21€ en tots dos casos. Tots els cursos ja s’han iniciat 
però encara queden places, així que la inscripció és oberta.

A més d’aquestes novetats continuen tallers tan exitosos 
com: Pilates, Pintura, Teatre o Sevillanes.

Dins de les Jornades Europees de Patrimoni, 
l’Ajuntament de Vallromanes i el de Montornès del 
Vallès van organitzar el dissabte 7 d’octubre dues vi-
sites guiades gratuïtes al Castell de Sant Miquel, amb 
els arqueòlegs investigadors de la recent campanya 
d’excavació.

Per arribar-hi, es va habilitar un microbús que va acostar 
els visitants fins al Coll de Can Corbera. Des d’aquí, la 
pujada es va fer a peu.

AGENDA

CONCURS DE FOTOGRAFIA 
PREMI SANT MIQUEL
Lliurament de premis i 

inauguració de l’exposició
Amics de la fotografia

3 de novembre, 20 h
Lloc: Casal de Cultura

foto: Arnau Navarro



POESIA

Recital de tardor
Grup poètic de Vallromanes

Divendres 1 de desembre, 19:30h. 
Tots els públics. Gratuït

16

CONTES DEL 
BIBLIOBÚS

Amb Sandra Rossi
Divendres 20 d’octubre, 17h. 

Tots els públics. Gratuït

Contes que us faran somriure, 
riure i fins i tot plorar de riure!

TEATRE

Els homes són de Mart i les 
dones de Venus
Amb Jordi Díaz

Dissabte 21 d’octubre,
20:30h.  

Joves i adults 12€. 
+65-30anys: 6€

Basada en el best seller
de John Gray

TEATRE
MUSICAL

Els tres porquets
Cia. Dreams Teatre

Dissabte 4 de novembre 18h. 
Tots els públics. 6€. -4 anys : 

Gratuït

Divertida versió d’un clàssic

TEATRE

Ciara
Amb Àngels Bassas

Dissabte 11 de novembre, 20:30h. 
Joves i adults. 12€.

 +65-30anys: 6€

CIARA és tot un repte 
interpretatiu

AGENDA

CASTANYADA31 d’octubreCasal de Cultura21 h. Sopar de cabàs
23 h. Ball amb El Buidapistes

Lloc: Teatre del Casal
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L’ENTREVISTA

Francesc Casadó:
“Els nens tenen una cosa que ens fa falta 

 a les persones grans: il·lusió”

Meravellat de la il·lusió que desprenen els infants davant de qualsevol 
repte. Francesc Casadó trasllada aquest potent motor, que ell considera 
la base per fer qualsevol cosa, a la papiroflèxia amb avions de paper. 
“Quan els fas volar, veus que has aconseguit allò que vas començar 
amb ganes. Perquè sense desig no es pot fer res”, diu. 

Quan va començar la seva passió pels avions de paper?
Fa dos anys estava fent les compres de Nadal a una llibreria de Granollers 
quan, mirant llibres, em vaig fixar-ne en un de papiroflèxia centrat en avions 
de paper... Tenia grafismes per als diferents models, una vintena 
làmines per fer els muntatges... i vaig pensar que seria un 
bon regal per a mi. Així que me’l vaig autoregalar i vaig 
començar a fer avions de paper seguint les instruccions 
del llibre. Aleshores em vaig adonar que fer avions de 
paper era una cosa molt entretinguda i que podia 
resultar interessant als més petits. Molts nens estan 
absorts amb el mòbil, la tauleta... Quan els parles, gairebé no et contesten. Potser, 
vaig pensar, els avions de paper poden ser una bona alternativa a les pantalles.
 
Pot semblar, a priori, un repte difícil d’aconseguir al segle XXI.
Els nens tenen una cosa que ens fa falta a les persones grans: il·lusió. Quan 
saben fer una cosa, hi perden l’interès. Per això els agrada tant els jocs dels 
mòbils: perquè la dificultat va augmentant en cadascun dels nivells. I això 
també es pot aplicar als avions de paper. N’hi ha alguns molt difícils de fer. Jo 
no soc capaç de fer alguns models.

Resulta difícil per a un nen fer un avió de paper?
Sí, tant a un nen com a un adult. A un nen li pot resultar més difícil perquè té les 
mans més petites, i això li dificulta per fer-ne els plecs de l’avió. Ara bé, és capaç 
de fer-lo perfectament i també de fer-lo volar molts metres. Amb 6 anys, el meu 
nét va llançar-ne que va recórrer 20 metres. Això vol dir una bona tècnica, un 
bon moviment de braç. I aquest any, a la festa major de Sant Miquel, el campió 
de la categoria de 6 a 9 anys el va fer volar prop de 19 metres.  
Recordo que una vegada una persona gran em va comentar que fer avions de 
paper era una cosa molt senzilla i va començar a fer-ne un. Portava dues hores i 
encara no havia acabat.

Quan temps triga vostè a fer-ne un no extremadament complicat?
Entre 2 minuts i mig i tres minuts.

Hi ha algun model que senti especial estima?
El “martell”, que és de dificultat alta, i el clàssic, aquell que ens van ensenyar 
els pares i que tots hem fet alguna vegada en la vida. 

Tots els papers serveixen?
És recomanable fer servir paper amb un gramatge de 80-90 grams/m2. 

De colors o blanc?
Als nens els crida molt l’atenció el paper de color, especialment el groc; el blanc, 
els avorreix. Al taller i concurs que es va fer a la festa major de Sant Miquel vaig 
portar 200 fulls de colors i  en qüestió d’una hora i mitja no en va quedar cap! 

 
Per fer un avió de paper s’ha de tenir 
molta creativitat?

Amb el paper, es poden fer moltes 
varietats. Jo n’he fet el meu propi 
model, que l’he batejat Myself. Ara 
bé, s’han de seguir unes indicacions 
per fer l’avió i la base és la simetria. 
A partir d’aquí, es fan les variacions.

La concentració és essencial.
Fer avions de paper ajuda a millorar 
la concentració. Em quedo sorprès 
com els nens segueixen amb preci-
sió totes les indicacions. Fixi’s quan 
estan colorant un dibuix i es passen 
de les línies de la forma. Quan els hi 
dius, ja no tornen a sobrepassar-les. 
A la festa major van demostrar una 
gran capacitat de dedicació, esforç i 
concentració durant més de dues ho-
res. Poden fer de mestres als adults. 

El primer taller i concurs d’avions de 
paper a Vallromanes es va fer per la 
festa major de Sant Vicenç. Ara, a la 
de Sant Miquel, s’ha tornat a repetir. 
Ja està pensant en una altra edició?

Sí, però possiblement incorporant-hi 
la motorització electrònica, bé amb 
un motor per ajudar a moure l’avió, 
bé amb control remot. Això permetrà 
obrir l’activitat també als adults.
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 Adéu Vallès Visió
Lamentablement el temps ens ha donat la raó i s’ha demostrat tot el que denunciàvem sobre Vallès 
Visió; les seves manipulacions, el fet d’estar únicament al servei d’ERC, els comunicats falsejant la 
realitat, la censura als partits de l’oposició…
I ens sap molt de greu, no tant pels quasi bé 20.000 euros que pagàvem tots els vallromanins a aquesta 
televisió publica sinó pel fet de ser un mitjà de comunicació que només tenia un objectiu: perpetuar a 
ERC al govern, sense que els importés fer mal a les persones.
Ens alegrem que l’altre partit del govern, el Pdecat, hagi fet públic tot el que passava en aquesta 
televisió pública i votés a favor de la moció que vam presentar els 2 partits de l’oposició per sortir-ne. 
Ara, però, demanem a ERC que compleixi la llei i marxi de Vallès Visió. El ple de Vallromanes del passat 
20 de juliol va aprovar sortir-ne fet que ERC encara no ha complert.
Volem recordar que Vallès Visió s’ha negat a cedir les imatges d’aquell famós debat on el representant 
d’ERC va insultar al nostre portaveu i a la seva família. També es van negar a fer una transcripció 
notarial dels fets que van passar aquell dia. En canvi, sí que van fer un comunicat ple de mentides 
atacant al nostre portaveu i defensant únicament als que governen. I ara què passa? Què passa amb la 
imatge tacada del nostre partit, quan s’ha demostrat que tot era mentida?
També volem deixar clar que defensem les televisions públiques, però aquelles on hi hagi pluralitat i 
no estiguem 6 anys censurats sense cap entrevista al nostre partit per explicar els nostres projectes 
per Vallromanes.
Parlant de projectes per Vallromanes, el nostre partit lluitarà fins al final per a què no s’apliqui aquest 
nou impost sobre la taxa de gual que vol aplicar ERC. Hem demostrat últimament que a Vallromanes hi 
ha una alternativa possible que suma majoria al ple i que amb treball i amb diàleg es poden aconseguir 
fets impensables. Quan governàvem també vam demostrar amb fets les contínues rebaixes d’impostos 
als vallromanins, i per això ara també seguirem pressionant com cada any per aconseguir rebaixes en 
l’IBI, que és desorbitat.
Esperem que hàgiu gaudit d’una bona Festa Major de Sant Miquel!! Visca Vallromanes!!

GENT DE VALLROMANES: SOM TOTS
GENT DE VALLROMANES, és una agrupació municipal de poble fundada el febrer del 2015, que  
engloba totes les sensibilitats amb l’objectiu comú de construir des de la diversitat d’opinions, un poble 
millor. Estem començant a preparar les eleccions municipals del proper 2019. Si us voleu informar o 
coneixe’ns millor, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Amb la suma de tots construïm 
el present i futur. Plantem cara a oligarquia política de sempre.

ARA, CAN CORBERA. EL GOVERN EXIGEIX PAGAMENTS
Si Primer va ser Can Rabassa i La Joiosa, ara li toca a Can Corbera. ARA, SÍ! Com deia l’eslògan de MXV-
ERC a les eleccions del 2011. Ara, sí que pagaran els veïns injustament les gestions impròpies de tots 
els que han governat i governen. Us imagineu rebre cartes on us demanen que pagueu entre 8.000 
a 28.000 euros en un mes? Amb l’amenaça de que si no es paga us embarguen? Això és MXV-ERC + 
PDCAT a Vallromanes. Paga o paga. Ho podrien utilitzar al seu lema de campanya. Hi ha veïns que això 
ho estan patint. Vallromanes no té interlocutors que sàpiguen gestionar un poble petit i solucionar els 
problemes de manera justa. El maig del 2019 ho podrem canviar. Mentrestant us suggerim, que entre 
veïns parleu i us uniu per presentar, si ho trobeu oportú, recursos i defensa jurídica com en altres llocs. 
Lluiteu pels vostres drets. Teniu dret a poder defensar-vos d’aquesta maquinària opressiva econòmica 
que aporta el Govern Municipal, que necessita fer obres i fotografies abans de les properes eleccions. 
Si teniu dubtes, necessiteu assessorament o alternatives, restem oberts a les vostres consultes. 

UN ABOCADOR IL·LEGAL A VALLROMANES PORTAT D’AMAGADES PEL GOVERN
Entre el Pitch and Putt i urbanització de Can Rabassa, el Govern Municipal està a acumulant tones i tones 
de les restes de podes. Aquestes s’assequen i s’acumulen. Són un perill d’incendi i de salut pública. GDV 
ho va denunciar en un Ple al igual, que la inacceptable acció del Regidor de Medi Ambient que d’ençà que 
MXV-ERC + PDCAT governen, les despeses en tractament de residus han augmentat quasi 100.000 euros! 
Més info: GENT DE VALLROMANES (FACEBOOK). Mail: carrillobd@diba.cat – David Carrillo / Portaveu GDV
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Gràcies Vallromanes

Gràcies a les 1040 persones que vàrem votar l’1 d’octubre, que representa el 58% del cens. Gràcies a les 99 persones 
que van anar a votar NO, que representa el 9,5%.Gràcies a les 911 persones que vam votar SÍ, que representa un 88% 
a favor de la República Catalana. Gràcies a tothom per defensar la democràcia. Gràcies als joves per protegir l’escola 
durant tota la nit. Gràcies als voluntaris que a les 5h de la matinada ja hi eren. Gràcies als escollits per sorteig i que 
es van presentar a les 8h per constituir les meses electorals. Gràcies als establiments i particulars que van portar 
beguda i menjar per a la gentada que va estar més de quinze hores davant la porta de l’escola. Gràcies a l’ANC per la 
gran capacitat d’organització i dedicació. Gràcies als veïns i veïnes de Vallromanes que, malgrat les diferències veï-
nals, ideològiques i de creences, van compartir junts la defensa de la democràcia. Gràcies a la comunitat educativa 
que ho va facilitar tot. Gràcies a molts treballadors municipals que voluntàriament es van implicar. Gràcies a la gran 
majoria de regidors de l’ajuntament, de govern i d’oposició, que vam demostrar unitat per defensar junts el dret a 
vot. Gràcies a les àvies i als avis, molts amb mobilitat reduïda, que no van dubtar a anar a votar. Gràcies a tothom que 
malgrat la pluja i la por no es va moure de davant i de dins de l’escola. Gràcies per ser gent valenta, perquè malgrat 
la por vàreu aguantar fent pinya. Gràcies per demostrar que ja no som súbdits de ningú, que ja som persones lliures. 

Gràcies per fer-nos sentir tan orgullosos de viure i conviure amb un poble unit, valent i demòcrata.

EN MOMENTS DIFÍCILS NOSALTRES RESPONEM

El dia 1 d’octubre va ser una jornada històrica a Vallromanes en defensa dels valors democràtics. 
Volem donar les gràcies a tots els voluntaris, apoderats, als membres de les meses, als ciutadans 
que van participar-hi i als que van fer guàrdia durant tota la jornada per defensar l’Escola, els vots i 
les urnes. Tots sabem en quines condicions es va fer aquest referèndum, però el resultat ens vincula 
i ens obliga. Som una societat oberta, democràtica i cívica, per això creiem que la prioritat ha de ser 
donar una última oportunitat al diàleg. Condemnem la brutalitat i la desproporcionada violència 
policial que van patir altres llocs de votació. 
Lamentem profundament l’actitud de MésXvallromanes-ERC de no respectar l’Acord de Ple del dia 
20 de juliol, on es va aprovar per majoria la sortida de Vallès Visió. Creiem que la seva actitud és 
irresponsable, perquè l’únic que fan és incrementar la despesa d’una televisió no pública que no 
respecta el pluralisme polític, que és la base de la convivència. Continuarem amb una actitud de fer-
mesa de fer complir els acords adoptats democràticament per la majoria de les forces polítiques de 
Vallromanes i instarem als serveis jurídics municipals a prendre les mesures oportunes.
Els regidors del PDeCAT volem ser útils als nostres veïns. Volem modificar l’Ordenança sobre el pa-
gament de les taxes de Guals. Creiem que és una duplicació d’un altre impost, el de circulació, i, així, 
deixar de pagar taxes que considerem injustes. En el proper Ple sobre Ordenances fiscals, a finals 
d’octubre, això serà canviat, recollint, també, les reivindicacions que ens heu fet arribar.
La regidoria de Joventut ha organitzat dos dels actes més importants de la Festa Major d’enguany: la 
Survival Zombie i la Festa Holi solidària, amb una participació massiva. I una de les innovacions va ser 
la carpa/vela de salut instal·lada a la festa Flaixbac per demostrar als nostres joves que la festa no és 
sinònim d’alcohol i drogues, amb una gran acceptació tant de joves com de pares.

Estem sempre al vostre servei!!!
Twitter: @CdCVallromanes / Facebook: CdC Vallromanes
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ADF Vallromanes           695 16 16 15
Ajuntament           93 572 91 59
Bibliobús            609 77 35 35
CAP de Montmeló           93 544 44 40
CAP de Montornès del Vallès          93 572 03 03
CAP de Vallromanes           93 572 98 05
CAP de Vilanova del Vallès          93 845 84 75
Casal de Cultura           93 572 81 74
Casal de la Gent Gran          93 572 97 85
Centre d’atenció continuada          93 568 35 37
Creu Roja (Granollers)          93 879 30 32
Deixalleria mòbil (2on dissabte de mes)   93 840 52 70
Deixalleria Montornès del Vallès        93 568 48 00
Emergències / Bombers          112
Escola Bressol           93 572 80 20
Escola Els Tres Pins           93 572 94 84
Farmàcia Vallromanes                 93 572 90 80
Funerària Cabré Junqueras          93 861 82 30
Hospital de Granollers                        93 842 50 00
Informació Ciutadana (Generalitat)                    012
Institut Vilanova del Vallès                  93 845 63 74
Jutjat de Pau           93 572 91 72
Mossos d’Esquadra          112
Parc de la Serralada Litoral                 656 99 95 95
Parròquia Sant Vicenç          93 572 91 74
Policia Local (emergències 24 hores)      659 00 00 05
Ràdio Vallromanes           93 572 90 05
Recollida de mobles           93 572 92 31
Sanitat respon           902 11 14 44
Servei de recollida selectiva          902 11 33 13
Treballadora social i educadora          93 572 79 41
Zona Esportiva Municipal          93 572 96 49

Amics de la Fotografia          649 88 03 65
AMPA Escola Tres Pins     www.ampaels3pins.com
Associació Arrel Verda         arrelverda@gmail.com
Associació de dones La Brúixola         676 82 86 31
Associació de Veïns de Can Palau       626 25 06 40
Associació Gent Gran Vallromanes    93 572 97 85
Associació Oh Babies!          690 93 68 28
Associació Vincles Protecció Gossos  696 17 10 78
CB Vallromanes     cbvallromanes@gmail.com
Club Arquers de Vallromanes          660 82 47 63 
Club de Petanca de Vallromanes        661 34 73 91
Colla Gegantera: gegantsvallromanes@gmail.com
Coral de Vallromanes          93 572 91 15
En Clau de Gospel            646 40 37 79
Gats Vallromanes           644 45 30 66
Grup de BTT Trinxacadenes          93 572 95 74
Grup d’ecologia de Vallromanes         606 90 41 32
Grup de Teatre Xerrameca          93 572 93 58
Junta Local de L’AECC          93 572 94 48
Vallromanes Escacs Club          649 77 09 51
Valltocats            658 09 45 56

Advocats
  Susanna Blasco Lebrero            685 11 12 35
  José Miguel López Comas            609 42 83 05

Agència de Publicitat i Marketing
  Marc Barranco ®                 93 572 81 98

Agricultura Ecològica
  Finca Coll de Clau             627 56 31 36

Alimentació
  La Boutique del Peix            93 572 95 40
  Queviures Guàrdia-Cal Barber            93 572 92 51
  Rostidoria “Tens Gana..?”            93 572 98 58
  Vallromanes 2000 S.L            93 572 96 32

Allotjaments 
  Càmping el Vedado             93 572 90 26
  Casa Rural Vista Hermosa            93 572 92 06
  Hotel Can Galvany             93 572 95 91
  Hotel Mas Salagros - Eco Resort         93 565 60 60

Arquitectura 
  Estudi d’arquitectura i interiorisme   93 572 95 29
  DMAC Arquitectura i Disseny              629 35 25 80

Art 
  Estudi D’art Pilar Masip            93 572 93 47

Artesania 
  Fil x Fil                        616 73 78 92

Assesoria-Gestoria-Assegurances 
  Serraclara&Asociados            93 572 80 68
  Xavier Hernández Griñó            649 93 13 35

Climatització
  Clima 22 Sl             605 90 41 32
  Joyma Serveis. Electricidad y fontanería      607 66 63 91

Clubs Esportius 
  Club de Golf Vallromanes            93 572 90 64
  P&P Vallromanes             93 845 61 63

Construcció 
  Bestué Obres i Serveis            653 68 50 04  
  Construccions Duran S.A            93 870 84 53
  Construccions Giró Méndez  S.L         93 572 92 36
  Girdisseny Construccions  S.L            93 572 96 25

Disseny Gràfic 
  Estudi Gràfic Vicenç Prims S.L            93 572 95 74
  Josep Bosch (FotoGraphicDesigner)  677 64 87 78

Escoles d’idiomes 
  Eduka Academia de Inglés             617 32 88 75
  Grup Àgora Recursos Lingüístics         93 572 81 73
  Vallromanes Anglès             619 16 51 58

Estanc 
  Estanc de Vallromanes            93 572 93 58

Farmàcies 
  Farmàcia Guanter             93 572 90 80

Fisioteràpia
  Ecare Fisioteràpia i Rehabilitació        93 572 98 02

Forn 
  Forn de Pa Maria                       661 39 88 85  

Gasolineres 
  Comercial Vallromanes S.A            93 572 80 02

Hípiques
  Club Hípic Vallromanes            93 572 90 10
  Hípica Cal Fuster             609 41 98 51

Immobiliàries 
  Finques La Riera             93 572 96 25
  NC Grup Gestor             93 572 80 45

Jardineria 
  Jardineria Carlos Mani            669 31 71 41
  Jardineria El Gorg             687 50 61 13
  Jordi Arahuete i Guàrdia            605 24 71 04
  Projectes i Jardins del Vallès S.L          607 89 43 93
  Punter Jardineria             607 26 13 48
  Vallromanes Verd S.L               93 572 93 90
  Jardins Vallromanes             670 22 68 08
  Joan Alba             600 50 73 95
  Green Jardiners             687 92 34 89

Moda i Complements 
  Blue Moon             679 08 98 96
  Cotton&Co             699 98 76 63

Neteja 
  Bisbal Casacuberta SL            93 572 92 31
  Tractament i eliminació de “grafitis” 617 38 04 09

Perruqueries-Estètica 
  JG Perruquers             93 572 97 64
  Perruqueria Jordi             93 572 81 05
  Sissi Perruqueria             93 572 90 07

Pintura-Decoració 
  Fco. Javier Escalante Revels            678 45 15 28
  Josep Pericas i Guàrdia            607 26 15 50

Premsa-Papereria 
  Cafè La Plaça (Premsa)            93 572 98 70

Restaurants-Bars 
  Restaurant Can Gurguí            93 572 90 20
  Restaurant Can Matias            93 572 90 27
  Restaurant Can Poal            93 572 94 34
  Restaurant La Noguera            93 572 90 00
  Restaurant Espais Mont-Bell                93 572 81 00
  Sant Miquel Restaurant            93 572 90 29
  Restaurant Sauló             93 572 95 91
  Bar Restaurant La Granja            93 572 97 99
  Bar Cafè La Plaça             93 572 98 70
  Bar Casal              93 572 79 73
  Bar de la Zona Esportiva (piscines)    93 572 96 49
  Bar Frankfurt El Racó            93 572 98 37
  Restaurant 1497             93 565 60 60
  Bar Restaurant Granja Salagros          93 565 60 60

Subministraments industrials
  Steam Valves,SLU (vàlvules i accessoris)   664 37 22 71

Taller Mecànic
  Vallromanes Motors            93 572 91 16

Taxis 
  Gibert Bus S.L             670 81 99 16
  Manuel Soro             607 21 17 11

Transports 
  Joan Casacuberta Solé            679 45 60 45

Veterinàries
  Bitxos Vallromanes                         93 572 99 89
  Consultori Veterinari La Riera              93 572 98 75

Vídeo Club 
  Vídeo Espai             93 572 98 48

Empreses de Vallromanes (classificades per sector professional)

Contacte d’entitats

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

-
8 a 14 H 

Dra. Arroyo
Dolors Palacin

- -
8 a 14 H 

Dra. Arroyo
Dolors Palacin

- - - - -

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

-
8 a 14 H 

Dra. Solsona
Dolors Palacin

8 a 14 H 
Dra. Solsona

Dolors Palacin
-

8 a 14 H 
Dra. Solsona

Dolors Palacin

14 a 20’30 H 
Dra. Solsona

Dolors Palacin
- -

14 a 20’30H 
Dra. Solsona

Dolors Palacin
-

Serveis sanitaris
Metge de familia / Infermera

Pediatra

Telèfons d’interès

Si necessiteu que us atenguin fora d’aquests horaris, podeu 
trucar al CAP de Montmeló on us n’informaran i adreçaran al 

centre de referència. CAP Montmeló: 93 544 44 40Per a consultar els horaris dels autobusos: www.sagales.com


