
Ara fa quatre anys vam guanyar les eleccions, però el pacte entre IVall i CiU va impedir que governés la 
llista més votada.

Des de l’oposició hem defensat el model de poble –verd, petit i tranquil- davant l’amenaça d’un plaurbanís-
tic que permet el creixement desmesurat de Vallromanes.

Hem treballat de valent fent infinitat de propostes, escoltant i estant amb tothom, controlant el
govern i pressionant-lo quan ha calgut, organitzant nombrosos actes, informant regularment amb 
el butlletí, encarregant una enquesta d’opinió, editant el Joc de l’Oca, reunint els emprenedors...

Si des de l’oposició hem fet tot això, imagina’t tot el què podrem fer des del govern. 
Tenim l’experiència, la gent i les propostes per governar. Moltes de les propostes són en aquest Progra-
ma. Totes han sortit de trobades amb vosaltres, d’escoltar i entendre què necessita Vallromanes.

El proper 22 de maig, tornem a decidir quin model de poble volem. Sabem que coincidim amb la 
majoria de vosaltres però també sabem que, sense el vostre suport actiu anant a votar, es podria repe-
tir la situació de fa quatre anys. I ara toca garantir que Vallromanes continuarà sent verd, petit i tranquil.

Ara sí!
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Recursos  
per als nostres  
infants i joves

	 Casal de Joves,	amb	la	seva	implicació		per	decidir	on	es	fa,	com	es	fa	i	què	s’hi	fa.		El	poble	
els	ha	d’oferir	prou	atractiu	per	no	haver	de	buscar-lo	fora	cada	dia!

	 Ludoteca i esplai.	Ens	cal	tenir	un	espai	públic	i	càlid,	portat	per	persones	preparades	i	pro-
peres,	on	els	més	petits	creixin	en	el	lleure	i	el	joc,		obert	les	tardes	de	cada	dia	i	els	dissabtes.

	 Espais de lleure aprofitant	l’entorn	magnífic	que	tenim	a	tocar.	No	només	cal	adequar	i	posar	
al	dia	els	parcs	que	tenim,	calen	més	espais	lúdicsi		per	a	totes	les	edats.
	
	 Escola bressol.	Cal	plantejar	una	gestió	de	l’escola	bressol	que	doni	més	confiança,	proximitat	
i	estabilitat.		Els	nostres	infants	mereixen	el	millor	dels	sistemes.

	 Projecte educatiu de poble.	L’educació	no	és	només	escola.	Entre	tots,	pares	i	educadors,	
definirem	les	prioritats	educatives	a	Vallromanes,	amb	tota	la	implicació	i	la	participació	de	qui	sap	el	que	
s’hi	juga	per	al	futur	dels	nostres	fills.

Més d’una quarta part de vallromanins té menys de 18 anys. Els falten llocs i  
propostes per jugar, per reunir-se, per aprendre, créixer i compartir.



Transport útil  

per anar a  

treballar i a est
udiar

	 Cap a on volem el bus?	Cap	al	 tren	del	Masnou,	per	
anar	a	treballar?	Cap	al	tren	de	Montmeló,	aturant-se	a	Montornès	
per	 treballar	 o	 comprar?	 Passant	 per	 Can	 Palau?	 Perquè	 el	 cost		
públic	d’aquest	bus	sigui	eficient	 l’hem	d’aprofitar	molt	més,	 i	per	
això	 farem	 un	 estudi	 en	 profunditat	 per	 conèixer	 les	 necessitats		
de	desplaçament.	

	 Els joves i la bici.	És	clar	que	el	carril	bici	actual	és	un	
passeig	de	lleure.		Cal	fer	un	pas	més	enllà	i	fer	que	la	bicicleta	sigui	
una	alternativa	real,	còmoda	i	segura	per	anar	per	Vallromanes	i	per	
anar	a	l’institut	de	Vilanova.	

	 Podem ser un model d’estalvi.	 Ara	mateix	 som	un		
municipi	amb	molts	cotxes	usats	per	una	sola	persona...	Però	po-
dríem	ser	un	exemple	d’estalvi	col·lectiu:	
	 *	amb	autobusos	més	petits...
	 *	 les	distànciescurtes	fan	possible	que	el	transport	elèctric	
sigui	una	opció	per	a	molts	de	nosaltres	 i	per	als	vehicles	munici-
pals...	Posem-nos-hi
	 *	ajudem	a	compartir	cotxes	entre	aquells	que	van	al	mateix	
lloc	a	les	mateixes	hores	(carsharing)

Els autobusos que van a Granollers 
i a Barcelona quasi sempre van 
buits, perquè no responen als 
horaris ni a les destinacions  

necessàries.



Un POUM  
sense pisos  

al camp  
de futbol

	 Cal modificar el POUM.	Ara	és	el	moment.	La	crisi	constructiva	i	immobiliària	ens	ha	donat	
una	treva	que	hem	de	saber	aprofitar,	el	Ple	pot	modificar-lo:
	 *	El	camp de futbol actual	ha	de	completar	la	zona	esportiva.	No	hi	volem	pisos.	Sí	que	volem	
una	zona	de	lleure	i	esport	cèntrica,	equilibrada	i	atractiva.
	 *	Hem	de	reduir dràsticament la densitat	d’habitatges	que	CiU	i	IVall	han	planificat	a	la	
Riera	amunt.		Vallromanes	no	té	un	sistema	urbà	ni	els	serveis
necessaris	per	absorbir,	a	més	de	l’hotel	previst,	les	necessitats	de	més	de	300	habitatges,	és	a	dir,		600	
cotxes	i	més	de	1000	nous	veïns	en	un	espai	mal	comunicat	i	reduït.
	 *	Hem	de	renegociar	alguns	plans	parcials	urbanístics,	amb	tota	la	voluntat	de	no	perjudicar	nin-
gú,	però	sempre	posant	per	davant	l’interès	públic.
	
	 Informació pública i participació ciutadana.	
	 Vallromanes	l’hem	de	definir, cuidar i decidir entre tots,	perquè	creixi	lentament	i	sense	
aglomeracions	urbanes.		Té	la	mida	justa	per	poder-ho	fer.	

Fa quatre anys, sis persones del govern municipal -CiU i IVall- van apro-
var el planejament urbanístic de Vallromanes per als propers 12 anys que  
planteja triplicar la població actual.  En canvi, el 75% de la població és parti-
dària que Vallromanes no sobrepassi els 3000 habitants, segons l’enquesta 
que vam encarregar el 2009 al Grup Opinòmetre (www.esquerra.cat/vallromanes) 



Fa dos anys va ser el 75è aniversari de la  independència del poble... i no el 
vam celebrar. Que poc costa conèixer més bé les arrels i la pròpia cultura:

Fer poble:  
identitat,  
història  
i cultura

	 Activitats intergeneracionals.	Què	se	n’ha	fet	de	les	històries	dels	grans	que	els	menuts	
escoltaven	embadalits...	Com	era	Vallromanes	quan	l’àvia	era	petita?		On	eren	els	bolets?		Tenim	fotos	
antigues	dels	llocs	que	ara	coneixem?		Va,	remenem-les	i	compartim-les.

	 Rutes històriques i activitats relacionades amb la història i les tradicions:	
passejades,	excursions,	jocs	de	simulació,	tallers	de	teatre...	amb	la	implicació	de	les	escoles.

	 Itineraris arqueològics i	senyalització	de	la	ruta	megalítica	de	Mogent	al	pas	per	Vallromanes.		
Promocionem	la	recerca	històrica.

	 L’oferta gastronòmica,	 la pertinença a la denominació d’origen Alella o la 
producció de mel ens fan un municipi especial.	Siguem-ne	conscients	i		traguem-ne	profit.

	 La Festa Major, repensem-la	per	aconseguir	que	tothom	se	la	faci	més	seva.

	 Casal obert.	El	centre	neuràlgic	de	la	cultura	hauria	d’estar	obert	els	diumenges	i	els	dilluns...	
És	imprescindible	pensant	amb	el	25	%	de	població	de	fins	a	18	anys	!	



Governar 
amb la gent: 
participació  

i unitat

	
	 Comptem amb tothom.	Treballem	per	a	tots,	
demanant	 la	col·laboració	de	qui	 té	alguna	cosa	positiva	
per	fer	o	oferir!	Sense	partidismes.
	 Ens expliquem.	 	A	més	dels	plens,	ens	convé	
fer	trobades	regulars,	davant	qui	vulgui	estar	informat	de	
l’obra	de	govern,	qui	vulgui	respostes	a	les	qüestions	que	
van	passant	al	poble.	La	comunicació	cap	a	totes	bandes.	
De	l’alcalde	cap	al	veí,	i	del	veí	cap	a	l’alcalde.
	 Plens al Casal.	Cal	 retornar	 les	competències	
al	Ple	municipal...	Prou	de	decisions	preses	al	despatx	de	
l’alcaldessa	que	haurien	de	ser	debatudes	i	aprovades	per	
tot	el	consistori.	Farem	els	plens	al	Casal,	perquè	hi	pugui	
accedir	tothom.
	 Consultes, enquestes, debats.	 Regulars,	
sobre	els	temes	i	les	decisions	importants.	En	sabem	fer	i	
ens	agraden.
	 Posem al dia les eines de comunicació.	
La	ràdio,	el	web,	la	Pinya...		són	eines	actualment	cares	i	
poc	pràctiques.	Millorem-les,	obrim-les	a	les	entitats,	ofe-
rim-les	i	enllacem-hi	els	comerços	i	els	emprenedors,	fem	
promoció	del	que	tenim.		Sobretot,	fem	que	siguin	instru-
ments	útils	i	àgils	d’informació	i	participació.

La comunicació és la base 
d’una relació justa. Comuni-
car i fer participar de les deci-
sions d’allò que ens afecta és 
la nostra manera d’entendre 
el servei que  prestem als 
altres. No es poden repetir 
situacions com les que va 
provocar el POUM i encara 
avui està provocant algun 
pla urbanístic, fets amb els 
mínims tràmits d’informació 
possible,-... ni tan sols els 
interessats són informats 
de com es planifica el seu 
carrer!
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	 Per	 gastar	 menys	 en	 els	 consums	 de	 l’enllumenat 
públic	(80.000€	el	2010)	i	telefònic.	Cal	equilibrar	l’enllumenat	
nocturn,	apostar	immediatament	pel	baix	consum...,-

	 Per	aprofitar ajuts,	serveis,	petites	i	no	tan	petites	presta-
cions	que	altres	administracions	ens	ofereixen	i	que	ara	no	aprofitem

	 Per	donar	resposta ràpida als tràmits	administratius	
i	les	peticions	dels	particulars	i	les	empreses

	 Per	rendibilitzar els espais	que	tenim	per	a	més	per-
sones	 i	més	 usos:	 l’escola,	 fora	 del	 seu	 horari,	 és	 un	magnífic	
espai	de	lleure	i	de	formació	de	petits	i	grans!

Vallromanes	és	petit.	 I	 així	 ens	agrada.	NO	podem	 tenir-ho	 tot,	
però	tenim	veïns	amb	qui	podem	compartir	allò	de	bo	que	tenen:

	 Mancomunar serveis	 per	 reduir	 costos,	 amb	 Vila-
nova	 del	 Vallès,	 la	Roca,	Montornès,	Montmeló.	 Perquè	 tots	 hi	
guanyem,	trobarem	la	manera	de	compensar	que	no	podem	tenir	
serveis	tan	cars.

L’experiència de la gent i els regidors de MxV-
Esquerra a aquestes alçades és inqüestionable. 
Són moltes les ocasions que hem donat mostres 
de ser capaços d’arribar allà on no ho ha fet 
el govern municipal i d’explicar el que ells 
no expliquen. Podem dir que hi ha una altra 
manera de gestionar els recursos de tots, 
amb més eficàcia.

Eficàcia i 
eficiència a 
l’Ajuntament

ARA
SÍ



L’esport  
i els seus  

equipaments

	 Reordenar la zona esportiva	per	aprofitar	el	seu	potencial	convivint	amb	un	camp	de	futbol	
cèntric	i	en	ple	ús.

	 Promoció natural.	Vallromanes,	amb	l’extensió	natural	que	conserva,	té	un	repte:	consolidar	
i	promocionar	la	pràctica	d’esports	en	l’entorn	natural.	N’hem	de	fomentar	la	pràctica	per	a	tots	i	des	de	
petits:	Escola	de	Muntanya.

	 Foment	 d’activitats	 que	 signifiquin	promoció econòmica:	 concursos	 o	 proves	 esportives	
dins	de	circuits	nacionals	o	internacionals.

	 Verd, petit i tranquil.	Amb	aquesta	principi	sempre	present,	assumim	que	no	podem	ni	volem	
tenir	tots	els	serveis	que	tenen	pobles	amb	més	recursos.	Per	això,	ens	plantegem	organitzar	i	subven-
cionar	un	transport	col·lectiu	cap	a	instal·lacions	esportives	veïnes.

	 Creació d’un patronat	amb	les	entitats	esportives	i	persones	amb	experiència,	per	gestionar	
i	decidir	conjuntament	l’activitat	esportiva	a	Vallromanes.	Participació	i	diversificació!

Continuem pensant i defensant el mateix que fa quatre anys. El POUM que CIU-
IVall van aprovar anul·la una part de la zona esportiva actual i la desplaça riera 
enllà. Però nosaltres defensem l’ús públic del centre del poble, i per això no volem 
pisos al camp de futbol sinó ampliar i renovar la zona actual amb propostes rea-
listes que facilitin l’esport i el lleure a totes les edats. I fer-hi participar tothom.



	 Participació	en	activitats	adreçades	als	 infants,	
buscant	la	interrelació	i	l’aprenentatge	mutus.	Els	demana-
rem	implicació	als	patronats	de	Cultura	i	Esports,	per	poder	
tenir	sempre	a	prop	la	seva	visió.

	 Instaurem el Dia de la Gent Gran,	 com	a	
tants	altres	llocs,	en	què	els	petits	i	no	tan	petits	es	lliurin	
a	preparar-los	un	programa	ple	d’activitats.

	 Qui necessiti assistència, n’ha de tenir.	
Garantim-ho.	Amb	els	recursos	sanitaris	però	també	amb	el	
foment	del	voluntariat	i	amb	un	banc	d’hores	per	ajudar-los.

	 Hàbits saludables.	El	fantàstic	circuit	gimnàstic	
que	hi	ha	actualment	ha	d’estar	allà	on	 realment	es	 faci	
servir.	Instal·lem-ho,	ara	sí,	amb	seny.

	 Compartim	 amb	 altres	 pobles	 activitats	 espor-
tives,	 turístiques,	de	 lleure	o	culturals	que	 interessin	a	 la	
nostra	gent	gran.	Hem	de	començar	a	parlar	de	compartir	
un centre de dia	per	a	aquelles	persones	a	qui	els	cal	
una	assistència	més	propera.

Amb 
la gent gran

A Vallromanes hi ha 111 persones més grans de 65 anys. 
La nostra gent de l’experiència té molt a dir i és un valor 
indispensable per créixer com a poble i com a persones, a 
part d’un exemple de valors i esforç per a tothom.



Aposta valenta  

per l’energia  
renovable

	 Potenciem	la	producció	d’energia	
a	 partir	 de	biomassa,	 que	 implicarà	
alhora	 neteja	 dels	 boscos,	 promoció	
econòmica,	 plans	 d’ocupació	 i	 facilitar	
la	recollida	de	la	brossa	de	jardineria.
	 Instal·lem	plaques solars	als	
sostres	dels	edificis	municipals.	Avui	 ja	
és	una	prioritat...
	 Incentivem	i	facilitem	la	recolli-
da i reducció dels residus orgà-
nics.	A	les	cases	particulars,	fomentant	
el	 compostatge	 a	 totes	 les	 llars,	 però		
sobretot	en	l’àmbit	col·lectiu,	per	adap-
tar-nos	 a	 la	 normativa	 i	 per	 reduir	 ur-	
gentment	 la	 factura	de	 residus,	que	el	
2010	ha	estat	de	270.000	€!
	 Als	 contenidors	 de	 residus	 ja	 els	
toca	 una	 millora,	 de	 la	 situació	 i	 de	 les		
condicions	del	seu	entorn.	Solucions	visual-
ment	agradables,	pràctiques	i	assumibles.
	 Aplicar	i	tirar	endavant	decidida-
ment	l’Agenda 21 Local

Verd, petit i tranquil... Hem de continuar actuant 
decididament per defensar, des de l’àmbit més 
local, el nostre clima i el nostre entorn. A més, 
si apostem per les energies renovables, redui-
rem despeses.  Les alternatives a l’energia 
elèctrica, i més tenint en compte la factu-
ra actual, ens obliga a buscar altres al-
ternatives, que ja són realitats en molts 
municipis.
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	 La	 implantació	d’un	 viver	d’empreses	a	 l’edifici	 de	 les	anti-
gues	escoles, Vallromanes Activa,	 per	 oferir	 espai	 i	 serveis	a	
projectes.	A	les	antigues	escoles,	per	rehabilitar-les,	donar-los	un	ús	
públic	i	i	alhora	que	rendeixin	ingressos.	Un	viver	d’empreses	perquè	
signifiquen	activitat	econòmica,	recursos,	llocs	de	treball,	i	definir	Va-
llromanes	com	un	poble	emprenedor.

	 L’any	 2010	 vam	 organitzar	 la	 Primera	 Trobada 
d’emprenedors de Vallromanes.	Continuarem	fent	trobades	
anuals,	 i	un	programa	d’activitats	per	a	emprenedors	durant	 l’any,	
amb	assessorament	per	accedir	a	subvencions,	ajuts,	formació...

	 El	petit comerç i el sector de la restauració	són	una	
marca	de	Vallromanes.	S’hi	ha	de	ser	molt	a	prop,	 treballant	amb	
ells,	buscant-los	els	recursos,	promoció	i	formació	del	seu	sector.

	 Atraure	empreses, fires i esdeveniments	que	ens	aju-
din	a	promocionar	Vallromanes	és	una	feina	que	cal	fer	sense	des-
cans.	Hem	de	treure	profit	del	nostre	entorn,	d’un	poble	verd,	petit	i	
tranquil,	amb	gran	atractiu,	que	conviu	perfectament	amb	la	promo-
ció	d’activitats	que	han	d’aportar	també	recursos	econòmics.

Aquests anys que vénen són  
fonamentals per fer front a la crisi. 
Cal ser al costat de qui està pas-
sant moments complicats, avui 
a Vallromanes hi ha 116 per-
sones a l’atur. Som un poble  
especialment viu en idees, 
projectes i en l’activitat 
d’emprenedors.

Promoció econòmica 

per superar la crisi



Fer de la natura, 
la marca  

de Vallromanes

	 Sabem	que	per	preservar	alguna	cosa	el	millor	és	potenciar-la,	i	per	això	volem	donar	a	conèixer
el	patrimoni	natural	de	Vallromanes,	amb	la	promoció	d’activitats	turístiques,	culturals,	esportives	i	edu-
catives	vinculades	a	l’entorn	natural:	escola	de	natura,	punt	d’informació	del	Parc,	turisme	rural...

	 Vallromanes	ha	de	ser	reconegut	com	un	espai	natural	de	prestigi.	Per	atraure	sense	deixar	de
ser	nosaltres	mateixos.	
	 *	Sempre	hem	defensat	 l’ampliació	del	Pla	Especial	d’Interès	Natural	 (PEIN)	per	garantir	més	
espai	protegit,	especialment	l’estreta	franja	que	passa	pel	nostre	terme.	Ara	podrà	ser	una	realitat.
	 *	La	neteja	dels	boscos	com	a	prevenció	d’incendis	és	una	urgència	a	Vallromanes.	Dels	boscos	
públics	i	dels	de	particulars.
	 *	La	cura	de	l’entorn	comença	amb	l’aposta	per	mantenir-lo	net,	endreçat,	ben	senyalitzat	i	inclòs	
en	l’activitat	educativa,	cultural	i	de	lleure	.

El nostre entorn natural ens converteix en ciutadans privilegiats, és el patri-
moni més important que tenim. Però tenir el 70% del terme municipal forestal 
és un privilegi que hem de saber preservar, per una banda, i potenciar, per una 
altra, com hem anat proposant en molts dels apartats d’aquest Programa.



Can	Campa
Portaveu	Municipal	i	
Conseller	Comarcal.

Candidat	a	l’alcaldia
de	Vallromanes

Can	Coromines
Regidora,	tècnica		
superior	de	la		
Generalitat

Vistalegre
Regidor,	tècnic	
de	medi	ambient	
i	professor	
organització	
empresarial

Can	Raspall	de	Dalt
administratiu	empresa
materials	construcció

Can	Fuster
Jardiner

Can	Campa
Empresària	del	
sector	de	la	
gastronomia

Plaça	Can	Poal
Regidor,	empresari	
indústria	electrònica	
i	professor	d’anglès

l’Oàsi
Cap	àrea	
administració	
local

Centre
editora	i	
emprenedora	
del	sector	de	
la	comunicació

Torre	Tabernera
Jubilada

Torre	Tabernera
Director	franquícies	
empresa	multinacional

Centre
Lingüísta	i	
escriptor

Can	Maura
cuiner	i	monitor	
d’un	menjador	
escolar

Can	Palau

La	Soleia
secretaria	de	
direcció,	estudia	
psicologia	
aplicada	a	les	
organitzacions

Can	Rabassa Can	Galvany
Regidor,	realitzador		
de	documentals		
per	a	televisió

Mas	Morera
Tècnic	
informàtic

Can	Galvany
Educadora	
infantil

Can	Barraquer
Escenògraf,	
presideix	el
club	d’escacs	
de	Vallromanes

Can	Guiu

vallromanes@esquerra.org
davidricart.blocsesquerra.cat      www.esquerra.cat/vallromanes


