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Compromesos amb la consulta



el butlletí de Vallromanes

RESULTATS

• En els darrers vuit mesos hem passat
de 144 a 114 persones a l’atur, entre
d’a ltres  motius gràcies  a  la
contractació per fer la neteja viaria, la
campanya de residus i el manteniment
de la Zona Esportiva. Diverses
persones també han trobat feina
gràcies a la web creada per
l’Ajuntament -feina.vallromanes.cat- i
gràcies a les trobades que hem
organitzat amb aturats i emprenedors.

• Hem desplegat la recollida de la
matèria orgànica i de les restes
vegetals que en poc temps ens
comportarà una reducció del cost de
la gestió del residus.

• Hem recuperat la Zona Esportiva
Municipal, i millorant-ne els preus i les
instal·lacions hem multiplicat per dos
el nombre d’usuaris.

• Tenim el poble més net gràcies a la
feina de dues persones del poble que
estaven aturades.

• Continuem augmentant els ajuts de
serveis socials per a les persones més
necessitades.

• Hem fet més obres que mai per
millorar el poble:  reasfaltat de carrers
i ampliació de voreres, ampliació del
cementiri, tendals a la pista coberta,
arranjament de camins, repintat de
tota la senyalització horitzontal...

L’acció d’un govern ha de donar resultats, i el nostre n’està donant, alguns exemples:

I tot això i més, ho fem entre tots, Ajuntament i veïns, perquè la
millora de Vallromanes ens necessita a tots.

• Comencem, d’acord amb els veïns,  a
desencallar la situació de manca de
serveis de les urbanitzacions de Can
Corbera i de Can Rabassa.

• Hem ampliat el suport a les
associacions a través dels convenis, i
hem potenciat la creació de noves
entitats.

• Estem governant amb la participació
ciutadana que ens permet, per
exemple,  transformar un carrer o
decidir entre tots quin ús li donarem a
les antigues escoles i al camp de futbol.

• Hem reduït el consum energètic
municipal un 11%.

• Realitzem el control higiènic de
botigues i restaurants al municipi.

• Hem millorat la prevenció d'incendis,
mantenint les franges i les zones
verdes, i duplicant les àrees de
intervenció.
• Hem completat i renovat el material
de prevenció d'incendis.
• Hem  establert el sistema de neteja
de boscos mitjançant ramats d’ovelles.
• Fem campanyes de control i prevenció
de la salut als nens i a la gent gran.
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Casal de joves
a la Cambra Agrària

És sabut que l'Ajuntament està
interessat a adquirir l'edifici de la
Cambra Agrària. Pensem que aquest
és el lloc més adient per fer-hi un casal
per els nostres joves i els nostres
infants. La mida de l'edifici, la seva
situació, proper al Casal i a tocar de la
riera i de la plaça de Can Poal, fan
d'aquest edifici un molt bon indret
perquè la canalla, els adolescents i els
joves tinguin un espai propi per xerrar,
divertir-se i realitzar-se. Diversos socis
de la Cooperativa han expressat la seva
opinió favorable que l'edifici tingui un
ús més necessari i compartit que
l'actual. Seria bo que la resposta a les
demandes del Govern Municipal fos
decidida entre tots els seus socis.

Diumenge 26 d'octubre celebrarem
la consulta per decidir el futur de
les antigues escoles i el camp de
futbol. De les quatre propostes que
es posaran a votació nosaltres
demanem el vot per el Centre de
Dia per la gent gran, perquè tenim
301 vallromanins majors de 65 anys,
dels quals 170 són socis de
l'Associació de la Gent Gran. Cada
cop hi ha més persones grans que
necessiten assistència. L'edifici on
moltes d'aquestes persones van
aprendre quan eren petits ara els
podrà donar el caliu i la cura que
necessiten quan són grans.

La nostra proposta considera que
el camp de futbol ha de ser un espai
multifuncional que permeti alternar
el tir a l'arc, la petanca, el futbol,
l'aparcament i molts actes festius i
esportius. Amb la realitat actual,
sense club de futbol, ens sembla
que destinar 300.000€ a posar-hi
gespa artificial seria com aquelles
inversions de diner públic que
alguns governs han fet construint
aeroports sense avions.

Però sigui quina sigui la proposta,
el més important és que això no ho
decidiran només els sis membres
del Govern, ni només els onze
membres del Ple, això ho decidirem
entre tots. Vine a votar el proper
diumenge 26 d'octubre, de 9h a
20h al Casal de Vallromanes.
Participa-hi!

Centre de dia i
Casal de la gent gran
a les antigues escoles
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vallromanes@esquerra.org
http://locals.esquerra.cat/vallromanes/
                      més per vallromanes esquerra

per escollir el candidat de MxV-ERC a l'alcaldia
de Vallromanes
Diumenge 19 d'octubre a les 12h
al Casal
hi podran participar militants, simpatitzants, amics, electors i
qualsevol que vulgui sumar per la millora de Vallromanes.
A la cloenda oferirem un aperitiu.

Assemblea oberta


