
Renovant els 
parcs infantils 

sabies 
que...

Una pirámide de cordes, una tirolina de vint-i-sis metres, 
tobogans nous, una zona d’ombra, jocs inclusius i molt més. 
Aquest és el resultat de la nostra manera republicana d’arribar 
a acords en aquelles coses que interessen com a ciutadania. 
Les propostes sorgides de les reunions participatives amb totes 
aquelles persones interessades han acabat en la renovació dels 
tres parcs infantils de Vallromanes: plaça de Can Poal, parc de 
Ca l’Agustí i parc de Salvador Dalí. 
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Camins escolars
Des de l’Ajuntament estem 
preparant una proposta de 
camins escolars. Serà una 
xarxa viària segura que 
permetrà millorar i potenciar 
l’accés a peu de l’alumnat a 
l’institut escola Els Tres Pins.

Energia solar 
S’han instal·lat 44 plaques 
solars fotovoltaiques a 
la teulada del Casal de 
Cultura. Aquesta actuació 
va en la línia d’altres accions 
municipals per potenciar 
la instal·lació de plaques 
solars a Vallromanes, com 
és la bonificació del 95% de 
l’impost d’obres i bonificació 
del 50% de l’IBI durant tres 
anys. 

David Carrillo, 
condemnat per 
assetjament
El portaveu municipal de 
GDV i regidor a l’oposició, 
David Carrillo, ha estat 
condemnat per un delicte 
d’assetjament. El Ple 
municipal ha aprovat 
demanar la seva dimissió. 
En qualsevol partit formal ja 
l’haurien fet dimitir. Durant el 
Ple no va voler respondre a 
la pregunta de MxV-Esquerra 
sobre si té interposada 
alguna altra denúncia. 



Què fem
El grup 

municipal

Hi som
Ja s’ha aprovat el Pla estratègic Vallromanes 2033, 
d’acord amb les propostes sorgides de les reunions 
participatives i obertes i les del quadern de debat 
familiar que es va lliurar a totes les famílies.

Resultats del 
Pla estratègic

Entre les propostes més votades hi ha reduir el 
perill d’incendis amb la neteja de finques rústiques 
descuidades i assegurar les franges perimetrals, 
continuar potenciant el Casal de Cultura amb oferta 
variada, aconseguir la connexió de transport de bus 
amb l’estació de tren de Montmeló i treballar per 
fer de l’entorn natural de Vallromanes una activitat 
econòmica sostenible (biomassa). Els serveis més 
valorats són l’Escola Bressol, el Casal de Cultura i els 
establiments de restauració i turisme.

Fa de bon dir l’altíssim grau de coincidència entre les 
propostes i les opinions recollides aquests mesos amb 
el model de poble amb què tant ens hem identificat 

sempre MxV-Esquerra. S’ha manifestat 
que la prioritat és mantenir-nos com a 
poble petit, amb creixement sostenible 
i en harmonia amb el nostre entorn 
natural privilegiat. 

El grup municipal de Més x Vallromanes-Esquerra està representat per aquestes quatre persones. 
Entre les quatre dirigim les àrees següents de l’ajuntament:
David Ricart: Alcaldia, Urbanisme, Participació, Pla estratègic, Hisenda i Mobilitat.
Mireia Núñez de Prado: Educació, Noves tecnologies i Recursos humans.
Mònica Fernández: Comunicació, Joventut i Governació.
Chantal Barber: Salut, Medi ambient, Serveis i Obres.
Podeu adreçar-vos a les nostres adreces corporatives o a vallromanes@esquerra.cat

Aquest 2021 no ha estat un any fàcil, 
tampoc. Malgrat les dificultats a què 
ha de fer front també l’Ajuntament per 
la crisi postpandèmia, s’ha considerat 
que s’havia de fer un esforç solidari 
i congelar tots els impostos. Només 
s’han apujat les taxes de piscina i 
d’escola bressol (que no es tocaven 
feia 5 anys), però com que també s’han 
apujat les bonificacions, continuaran 
costant el mateix per a les persones de 
Vallromanes. 

Congelem 
els impostosVolem potenciar l’esport a Vallromanes, i per això s’ha aprovat 

el Mapa d’instal·lacions esportives municipals (el MIEM), 
que és el document que analitza la situació de l’esport a 
Vallromanes, tant de la pràctica com de les instal·lacions. Els 
objectius que es proposen són: potenciar l’esport d’equip, 
promocionar l’esport femení i renovar la zona esportiva 
municipal. La proposta per renovar-la passa per tres noves 
pistes de pàdel, un gimnàs, un camp de futbol de gespa 

artificial i una pista polivalent de futbol 
sala, tenis i voleibol. També preveu una 
instal·lació per fer calistènia, ampliar la pista 
d’skate, el carril bici i de vianants entre 
Vallromanes i Vilanova i estudiar un espai per 
fer entrenament d’atletisme.

Vallromanes, 
poble esportiu

La nostra política 
d’habitatge: 

el creixement 
sostenible 

Ara fa nou anys, quan MxV-Esquerra vam entrar al govern del 
poble, vam trobar un planejament urbanístic (el POUM) que 
no responia a les necessitats de la majoria i per això l’estem 

modificant. Per què? Perquè continuar creixent en urbanitzacions 
allunyades del poble és insostenible, perquè volem una bona 

zona esportiva i de lleure al centre i perquè necessitem habitatge 
a l’abast de la nostra gent jove i la nostra gent gran. Hem 

retirat la prohibició de construir cases de fusta, hem canviat 
la tipologia unifamiliar prevista a tres sectors del centre per 

possibilitar habitatges més assequibles i estem treballant per 
reduir el creixement a Can Palauet (entorn de la Roca Foradada) 
i per eliminar definitivament l’antiga urbanització prevista a Can 

Malloles. Perquè volem créixer allà on és necessari, i no més!



Què t’agrada més 
de Vallromanes i 
què hi milloraries?
M’agrada el seu entorn 
privilegiat en plena natura i la 
seva tranquil·litat.  M’agradaria 
millorar l’oferta d’oci actiu 
per a la gent jove ampliant la 
zona esportiva i també l’oferta 
d’habitatge perquè es puguin 
quedar al poble.

M’agrada per la seva orografia, 
que està envoltat de natura 
i corriols per fer passejades 
enmig de boscos. També 
perquè és un poble amb molta 
vida, amb moltes activitats 
que fan les entitats, i per 
l’emplaçament estratègic, tan 
aprop del mar i de la ciutat.
Faria consultes per millorar el 
civisme, el respecte per la neteja 
i la conducció de vehicles.

M’agrada la tranquil·litat i 
que el poble estigui envoltat 
de natura però trobo a faltar 
una biblioteca o una sala de 
estudi per poder estudiar i més 
infraestructures destinades a la 
gent jove.

Doncs el que més m’agrada 
de Vallromenes és la gent, ens 
coneixem gairebé tots, i que 
pots sortir tranquil·lament a 
l’hora que sigui.
D’altra banda, crec que falta 
que arribi la fibra òptica a totes 
les cases i una línia de bus a 
l’estació de tren de Montmeló.

El que més m’agrada de 
Vallromanes és la seva ubicació, 
la natura que l’envolta i l’oferta 
de serveis, tant per al nostre 
veïnat com per als visitants 
que venen a gaudir de la 
tranquil·litat i de la cuina de 
qualitat.
Milloraria la freqüència de 
transport, sobretot amb 
Granollers, i ampliaria els horaris 
del centre d’atenció primària.

M’agraden de Vallromanes 
aquelles petites incomoditats 
que em fan notar que visc en un 
poble i no en una ciutat. Canviaria 
les persones que s’aprofiten 
justament d’això, de la proximitat 
de ser poble, per activar la seva 
mala bava o incompetència i 
crear i escampar mal ambient i 
mentides. Són poques, sí, però en 
un entorn més gran quedarien 
com el que són.

Qui respon

Elena Lázaro 
METGESSA DE FAMÍLIA

Ramon Herrero 
ARQUITECTE TÈCNIC

Helena Pereda 
GRADUADA EN NANOCIÈNCIA 

I NANOTECNOLOGIA

Sergi Prims
ESTUDIANT D’AUDIOVISUALS

Miquel Sanmacario
MÚSIC I TÈCNIC DE SO

Violant Mascaró
TÈCNICA DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR

http://locals.esquerra.cat/vallromanes més per vallromanes esquerra @mesxvallromanesesquerravallromanes@esquerra.cat


