
Tornar vuit 
anys després 

sabies 
que...

La Marta és una jove vallromanina que acaba de tornar d’una 
llarga estada laboral a l’estranger. 
Com la Marta, hi ha molts joves que han estudiat o treballat fora 
i que quan han tornat s’han trobat un poble ben diferent al que 
van deixar.
Vallromanes ha canviat molt sense canviar l’essència; continua 
sent un poble petit i continua gaudint d’una tranquil·litat 
envejable sense tenir cap semàfor ni aglomeracions. Llavors, 
què han trobat de nou? Uns serveis que fa vuit anys no hi havia 
(continua dins).
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QR: un codi, un 
butlletí
Aquest butlletí es presenta 
en forma de codi QR. 
Limitem les còpies en paper i 
fomentem la captura i lectura 
digital, escanejant el codi des 
del mòbil. 

El Castell de Sant 
Miquel 
Està documentat des del 
1018, i el 1448 va quedar 
molt afectat per un gran 
terratrèmol. Ara s’ha fet la 
primera de les deu fases del 
pla director per a la seva 
restauració. 

Itinerari per a 
bicicletes i vianants
Després de molts anys 
buscant com fer-lo realitat, 
ja s’està treballant en la 
redacció del projecte del camí 
entre Vallromanes i Vilanova 
del Vallès, al costat dret de 
la carretera, que tindrà una 
llargada de 2,4 km. 

El vallromaní Miquel 
Corbera, campió
El corredor Miquel Corbera 
Rubio es va proclamar el 
passat 25 d’abril campió 
d’Espanya en la categoria 
sub-23 de curses de 
muntanya. Felicitats!



Hem estrenat la conversió d’Els Tres Pins 
en institut escola. Era una de les principals 
propostes del programa electoral. Volíem 
garantir la continuïtat de l’educació pública 
fins a quart d’ESO, teníem espai per fer-ho, i 
descongestionàvem l’IES Vilanova del Vallès. 
Estem molt satisfets: aquest curs, 22 alumnes 
ja estan fent el primer d’ESO a Vallromanes. 

Governem a la manera republicana, 
i això vol dir fer-ho amb la gent. Per 
això des de l’Ajuntament hem fet molts 
processos participatius: per decidir l’ús 
de les antigues escoles, si el carrer Vista 
Alegre passava a ser de vianants, per 
escollir la bandera oficial, les prioritats 
de la reforma de la zona esportiva, les 
inversions dels pressupostos, i ara, el 
pla estratègic, que definirà el futur del 
nostre poble. Els republicans som així. 
A Vallromanes, tu manes.

Malgrat que la ubicació al Parc de Ca 
l’Agustí era la millor tècnicament, perquè 
és una superfície plana, cèntrica i amb 
tots els serveis d’aigua, clavegueram 
i llum, el govern municipal ha decidit 
recollir l’opinió majoritària dels veïns i 
buscar un emplaçament alternatiu per 
a l’edifici de la brigada.

Què fem
Butlletí nou per 
continuar informant Institut escola

Participem 
i decidim Canviem 

de lloc el 
magatzem

De 2006 a 2017 vam publicar 40 números del nostre butlletí. 
Si en repasseu el contingut podreu comprovar l’alt grau de 
compliment de tot allò que hi proposàvem. Ens sentim orgullosos 
d’aquesta coherència, i ara, en aquesta nova etapa, volem mirar 
endavant sense perdre els nostres orígens. Un QR és un codi que 
ens permet accedir ràpidament a la informació; per això aquest 
butlletí adopta aquest nom i sistema.   

Hi som Millorar 
mantenint 
l’essència

Hi ha altres millores a què potser ens hem acostumat 
i que fa vuit anys no hi eren:

“Ara tenim més busos per anar a Granollers i a 
Barcelona (encara falta el de Montmeló!). M’he fixat en 
la nova màquina escombradora que neteja els carrers, 

i que tots els fanals són de leds, que consumeixen i 
contaminen menys. Cada vegada es veuen més plaques 

solars a les teulades, per les bonificacions fiscals.

He pujat a Can Corbera i sembla un altre lloc, tot 
urbanitzat. Només d’alçar el cap, ara ja es veu la torre 

del Castell de Sant Miquel, que s’està recuperant.

Ara, treballar des de casa amb la fibra òptica és tota 
una altra cosa!”

Vallromanes va millorant sense canviar l’essència, sí, en 
bona part gràcies al govern que liderem els republicans.

“Quan vaig marxar, els que érem joves 
no teníem cap espai com ara, amb l’Àrea 
51 i la pista d’skate. La meva neboda 
farà l’ESO a Els Tres Pins, perquè l’han 
convertit en institut escola…!

Els meus avis ara tenen un espectacular 

casal de la gent gran i un centre de dia a 
les antigues escoles, amb quatre pistes 
de petanca. A l’antic casal ara hi ha les 
noves oficines de la guàrdia municipal, i 
el seu antic espai ara és la nova oficina 
de Correus!  De cop, tres equipaments 
més amplis i moderns per a cada servei.

M’agraden molt també els nous horts 

ecològics, on sempre hi veig bon 
ambient; molts veïns hi van pel nou 
passeig del camí de la riera.”

Nous espais, 
més serveis 



Què t’agrada més 
de Vallromanes i 
què hi milloraries?

El que més m’agrada de 
Vallromanes és la tranquilitat i el 
seu entorn, però encara podríem 
disfrutar més del poble ampliant 
la varietat d’infraestructures 
esportives.

Què puc dir de Vallromanes! Que 
m’agrada que és tranquil, que té 
uns restaurants increïbles, i que la 
gent és molt maca!
Què es pot millorar del paradís fet 
realitat? Les xarxes, internet, el 
telèfon, el televisor de tant en tant 
ens recorden que no vivim en una 
gran ciutat...

M’agrada l’acollida que fa 
Vallromanes als nouvinguts: de 
seguida et sents com si hi haguessis 
viscut tota la vida... I la seva situació: 
som l’amazònia del Vallès!
Jo crearia un fòrum participatiu per 
potenciar les singularitats que ens 
representen i una associació amb 
l’objectiu de millorar i mantenir la 
riera.

M’agrada de Vallromanes que és 
petit i això fa que ens coneguem 
tots i que es compti molt amb 
nosaltres a l’hora de fer activitats 
com les de l’espai jove.
Per millorar, trobo a faltar una 
biblioteca o un espai per poder 
anar a estudiar qualsevol dia de la 
setmana i no haver de moure’ns 
cap a Vilanova.

M’agrada la natura i la tranquil·litat 
de viure en un poble petit on quasi 
tothom es coneix i amb un espai 
que permet donar més autonomia 
als infants i adolescents.
Milloraria el civisme, que tothom 
fos més curós per mantenir els 
carrers nets, el mobiliari públic en 
bones condicions, per aparcar on 
cal... I també milloraria en espais 
per a infants i joves.

Evidentment, l’entorn natural que 
tenim, però també el fet que no 
tinguem cap semàfor fa del nostre 
un poble especial que hem de 
protegir, i encara tenim algunes 
coses a millorar, com l’accés a 
l’habitatge i la reforma de la zona 
esportiva.
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