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Bosc de tardor, David Ricart

Eleccions Municipals 2007

vallromanes@esquerra.org
davidricart.blocsesquerra.cat

www.esquerra.cat/vallromanes

disseny gràfic, Marc Serra

Flor de cirerer, Mireia Oliva

Puja al carro de la renovació
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El que tens a les mans és més que un programa, és la nostra visió
d'aquest racó de món on vivim, Vallromanes, un poble privilegiat amb
un patrimoni natural a defensar i que passa per un moment clau en
la seva història per l'amenaça d'un creixement forçat .

Hi ha algunes coses que cal saber sobre què volem nosaltres i com
ha funcionat Vallromanes durant els darrers anys.

Et presentem la nostra llista i les nostres 10 prioritats del que
entenem que està en joc al nostre poble.

Després, decideix si ja t'està bé el que tenim o si vols fer possible
la renovació.

David Ricart i Miró.



Llibret.fh11 8/5/07 18:13 P�gina 4 

1. Fa 28 anys que l'alcaldia de Vallromanes és de CiU, i en fa 12
que Maria Cabot és l'alcaldessa. Si vols renovar l'única alternativa
és MésxVallromanes-Esquerra.

2. Actualment, MésxVallromanes-Esquerra tenim 3 regidors, però
és CiU, amb 2, qui governa fruit d'un pacte amb els 2 del PSC i un
d'IVALL.

3. Fa quatre anys, MésxVallromanes-Esquerra va guanyar l'alcaldia,
però només 8 mesos, fins que el PSC a través d'una moció de censura
li va tornar l'alcaldia a CiU.

Abans de continuar,
has de saber 5 coses:

Marieta damunt flor, Mireia Oliva
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4. Durant els darrers anys, CiU ha passat de tenir un màxim de 7
regidors fins els 2 actuals, mentre que MésxVallromanes-Esquerra
ha passat d'1 a 3. Si fem projeccions, el proper 27 de maig
MésxVallromanes-Esquerra pot tornar a governar.

5. A les properes eleccions, com que la població de Vallromanes ha
crescut, l'Ajuntament passarà de tenir 9 regidors a tenir-ne 11. Això
afavoreix els partits que tenen més vots, per la qual cosa, si realment
vols renovar, pensa en el vot útil, a no dispersar els esforços i dóna
el teu vot a MésxVallromanes-Esquerra.
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La democràcia no consisteix només a votar cada quatre anys sinó que passa per
fomentar la participació ciutadana.

L'Ajuntament és la casa de tots, i per a tots s'ha de governar. Cal trencar la
dinàmica actual i obrir diàleg amb tothom, buscant consens i evitant la crispació.

Cal posar les coses fàcils perquè a Vallromanes es creïn entitats, perquè es
mantinguin vives i estiguin ben informades.

Cal més informació i més comunicació: el butlletí La Pinya ha de ser mensual. Tant
La Pinya com la ràdio no poden ser eines de propaganda partidista.

Cal modernitzar el web municipal perquè sigui útil i participatiu.

Els Plens tornaran a fer-se cada mes, i  en un lloc accessible a tothom, com és
el Casal. Es facilitarà informació dels punts a tractar.

Volem crear òrgans de participació: el Consell d'infants, el Consell de joves, el
Consell de la gent gran...

En tots aquells temes i decisions importants,  trobarem la manera de fer consultes
i enquestes representatives.

Es respondran amb celeritat totes les instàncies presentades pels veïns.

Renovarem la participació
i la comunicació

Rètol eleccions municipals 2007 “amb tu renovarem”
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Modificarem
el POUM

Aquest mes d'abril, l'actual equip de Govern (CiU+PSC+Ivall) ha aprovat
un pla urbanístic que preveu que Vallromanes tingui una població de prop
de 6000 habitants, és a dir, gairebé el triple dels que té avui.

Volem modificar el POUM per adaptar-lo a tot allò que hem defensat tots
aquests mesos:

• a la informació pública i la participació ciutadana i d'entitats
• al consens dels grups polítics i dels propietaris afectats
• al creixement lent, sostenible, sense aglomeracions urbanes
• a no caure en concessions d'interessos particulars i econòmics
• a no dividir la zona esportiva per fer pisos al camp de futbol

Encara hi som a temps!

Masia Can Raspall, Mireia Oliva
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Mirarem
cap al Parc
Vivim en un poble amb un entorn privilegiat, el Parc Serralada Litoral, però
de vegades sembla que no gaudim prou d'aquesta realitat.

Li hem de donar la volta, hem de defensar aquest luxe, potenciant el
coneixement del Parc i del nostre patrimoni natural: camins, fonts, fauna i
flora.

Millorarem la vigilància forestal i demanarem l'ampliació del PEIN (Pla especial
d'interès natural) que està proposada des de 2001.

Presentarem Vallromanes com a seu d'entitats de custòdia i estudi del
territori.

Continuem apostant perquè Vallromanes tingui una escola de natura.

Tot això ha de fer que Vallromanes sigui coneguda com un espai natural de
prestigi.

La Roca Foradada, Jori Gomara
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Mimarem els infants
Els infants són el 20% de la població actual. Tenim 450 infants
(de 0 a 14 anys) i anualment aquesta xifra s'incrementa en 40 naixements.
Aquesta creixent població infantil és un tret distintiu de Vallromanes.
Ho vivim en primera persona.

És urgent solucionar l'accés a l'Escola Tres Pins: reordenarem el trànsit i
l'aparcament i obrirem el pas per la Joiosa, per poder anar-hi passejant des
del nucli.

Oferirem  tota la col·laboració i el suport material a les direccions i les AMPA
de les escoles en tot allò que soluciona el dia a dia dels nostres fills.

Cal un esplai permanent de cap de setmana que pugui funcionar també com
a ludoteca entre setmana.

Cal preveure una possible ampliació de l'escola bressol si no es garanteix
el servei a la creixent població infantil.

S'ha de garantir la seguretat dels infants als parcs infantils. Per això cal
renovar o adaptar a la normativa els jocs i, sobretot, contractar-ne el
manteniment.

Festa major Sant Miquel, Sergi Santjoan
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Vallromanes
més jove
Els joves són el 10% de la població de Vallromanes (200 joves d'entre 15
a 29 anys). En 10 anys, com a mínim, passarem dels 200 actuals a 470
joves, que, si no fem res es veuran obligats -com passa ara i des de fa
temps- a buscar-se la vida a municipis veïns.

Proposem un Casal de Joves que doni sortida a les seves inquietuds. On
puguin relacionar-se, desenvolupar-se, estudiar, divertir-se i créixer en tots
els sentits.

Cal obrir els espais de l'escola Tres Pins que estan desaprofitats fora de
l'horari escolar per a ús dels joves: pistes esportives i biblioteca.

El Consell de Joves serà l'eina que permeti la implicació dels nostres joves
en la vida municipal.

Promourem l'habitatge de lloguer perquè els joves puguin quedar-se a viure
a Vallromanes.

Joves ballant a la Carpa, Jordi Gomara
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Cuidarem la gent gran
A Vallromanes hi ha 200 persones (el 10% de la població) més grans de
65 anys. La nostra gent gran es mereix la màxima atenció i possibilitats
d'esbarjo.

La tipologia de Vallromanes (poble petit i dispers) fa que les persones grans
tinguin menys oportunitats que en un municipi urbà per accedir a certs
recursos i serveis socials; per això cal assegurar que poden beneficiar-se,
en la mesura del possible, de les prestacions i recursos de l'oferta pública.

Cal reforçar l'equip d'atenció social per garantir que el servei d'ajuda
domiciliària, de teleassistència i d'acolliment tenen la cobertura adient.

Volem fer un Centre de dia per a la gent gran, si cal mancomunat amb
municipis veïns, perquè hi puguin estar ben atesos des del matí fins al
vespre, tant si necessiten assistència com si no.

Volem fomentar la relació intergeneracional, amb la instauració del Dia de
la Gent Gran.

Plaça de l’església, Jordi Gomara
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Renovarem l’energia i
defensarem el clima

Volem actuar decididament per defensar el clima amb aquestes propostes:

• Aprofitar els espais urbans per a construir pèrgoles solars que abasteixin
d'energia tot l'enllumenat públic.

• Instal·lar plaques solars al sostres d'edificis municipals: casal, ajuntament,
escola Tres Pins i escola bressol.

• Inscriure Vallromanes a la Xarxa de Ciutats pel Clima.
• Aplicar i tirar endavant de veritat l'Agenda 21.
• Modificar els reguladors de l'enllumenat públic per estalviar energia i 

reduir la contaminació lumínica i instal·lar-ne de nous.
• Bonificar fiscalment a la taxa d'escombraries per l'ús de la deixalleria.
• Dignificar i reubicar els contenidors de residus.
• Recollir la fracció orgànica.
• Incentivar i facilitar la recollida de brossa de jardineria.
• Incentivar i facilitar la recollida d'aigües pluvials i grises dels domicilis 

particulars.

Posta de sol, Jordi Gomara
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Més cultura
Volem que Vallromanes disposi d'un projecte cultural propi i on els ciutadans
l'identifiquin i s'hi identifiquin. Per a fer-ho només hi ha una manera: cedir
al ciutadà el protagonisme.

Cal despolititzar la Cultura: proposem la creació d'un patronat (entitats i
ajuntament) que gestioni l'activitat del Casal però també la vida cultural
i festiva de Vallromanes, amb propostes que garanteixin la convivència entre
les noves expressions culturals i la tradició cultural catalana.

Promourem la cultura popular i la creació d'algun grup de bastoners, diables
o geganters.

Tindrem una especial cura a mantenir i potenciar les festes tradicionals de
Vallromanes.

Volem convertir la cambra agrària en una sala annexa al Casal, atès que les
sales del Casal ja són petites per fer-hi segons quines activitats.

Vallromanes és municipi des de 1933: hem de promoure la nostra història
i singularitat a tots els àmbits.

Correfoc de festa major, Jori Gomara
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El POUM aprovat provisionalment pretén eliminar una part de la zona
esportiva actual. Volem defensar l'ús públic del centre de la vila i, per
tant, ampliar i renovar la zona esportiva amb propostes factibles.

Cobriment mòbil de la piscina, per aprofitar-la tot l'any i poder continuar
gaudint del sol a l'estiu.

Farem un pavelló poliesportiu i una pista de patinatge.

Mantindrem i millorarem el camp de futbol, no hi volem pisos. El que volem
és promoure l'esport i mantenir i ampliar els equipaments esportius
cohesionats. D'aquesta manera optimitzem recursos i podem millorar l'oferta
esportiva per donar resposta a la creixent població infantil i juvenil.

Proposem la creació d'un patronat amb les entitats esportives i persones
amb experiència que vulguin participar de les decisions i la gestió de l'esport
a Vallromanes.

L’esport i els seus
equipaments

Trinxacadenes 06, Internet



Llibret.fh11 8/5/07 18:13 P�gina 23 



Llibret.fh11 8/5/07 18:13 P�gina 24 

Millors serveis
Les persones que hem nascut o hem triat Vallromanes per viure-hi també volem
que els serveis bàsics estiguin ben resolts.

No hi ha excusa per tenir encara una recepció de senyal de televisió i ràdio deficient.
La Secretaria de Telecomunicacions del Departament de Governació està disposada
a fer una torre de telecomunicacions. Cal aprofitar aquesta oportunitat per convèncer
els operadors de televisió per rebre més senyals públiques i privades.

Les rieres brutes són un perill d'escorrentia d'aigua provinent d'urbanitzacions mal
drenades o de risc d'incendi. Cal tenir-les netes i mantenir nets els embornals per
evitar el fangueig als carrers posterior a les pluges.

Cal donar resposta ràpida a la situació lamentable de l'asfaltat de diversos carrers
del municipi, que en alguns casos són veritables vies de connexió entre urbanitzacions
o entre pobles.

En aquests quatre propers anys s'han de planificar i executar els sectors del poble
que encara estan pendents d'urbanitzar. L'impuls de l'Ajuntament és vital.
L’Ajuntament s’ha de fer càrrec de reparacions i manteniments molt necessaris
(canalitzacions, sots i esquerdes importants) mentre no es facin les obres
d'urbanització.

L’ajuntament ha d’aprofitar totes les possibilitats d’ajuts i subvencions altres
administracions (Generalitat, Diputació i fons europeus) per aconseguir millors
serveis i equipaments.

Nit a la riera, Sergi Santjoan
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Les 77 propostes recollides
i incorporades al programa:
1. Cobriment de la piscina
2. Centre de dia gent gran
3. Neteja dels boscos
4. Sistema wi-fi -internet sense fils-
5. Pista esportiva
6. Camí vianants i bicis al nou Institut
7. Substituir les canonades d'aigua en mal estat
8. Suport a l'esport i en especial al futbol
9. Incentivar la participació als plens
10. Fer consultes ciutadanes
11. Manteniment de la carpa per a ús festiu
12. Manteniment del camp de futbol on és.
13. Més seguretat
14. Manteniment i neteja de la riera
15. Solucionar la recepció del senyal televisiu a 

través de la TDT
16. Fer un aparcament al solar de davant l'escola 

Tres Pins
17. Arreglar l'asfalt de diversos carrers
18. Vigilància forestal a cavall
19. Solucionar els problemes del Servei de correus
20. Ampliar la protecció del Parc
21. Rehabilitar el carrer Vista Alegre
22. Que la policia local no faci de carter
23. Protectora d'animals
24. Pacificació del trànsit als camins forestals

25. Recuperació de les fonts i els camins
27. Fer un accés per dalt, pel carrer Joan Carsi, a 

l'escola Tres Pins.
28. Que els cursos al Casal permetin uns dies de 

prova abans d'abonar tota la mensualitat.
29. Modificar el regulador de l'enllumenat públic, 

per aconseguir que els llums no s'encenguin 
de dia i que tinguin mínima intensitat de nit.

30. Instal·lar plaques d'energia solar a tots els 
edificis municipals.

31. Obrir al trànsit el carrer entre Torre Tavernera 
i Rafael de Casanovas.

32. Restituir els fanals trencats a La Soleia i el fanal
del carrer Vista Alegre.

33. Fer una pista de petanca a Can Palau.
34. Aconseguir un bon servei d'atenció domiciliària

per a la gent gran.
35. Posar bancs a Can Palau per seure als carrers

en pujada (per a la gent gran).
36. Que l'autobús torni a circular i parar a Can Palau.
37. Que l'autobús a Granollers funcioni dissabtes 

i festius.
38. Bonificació fiscal a la taxa d'escombraries 

demostrant l'ús de la deixalleria.
39. Demanar que a l'estiu no es redueixin les visites

mèdiques al CAP.
Branques de Lledoner, Mireia Oliva
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Les 77 propostes recollides i incorporades al programa:
40. Millorar el manteniment dels carrers de tots els

nuclis i no només els del centre.
41. Netejar el bosc a tocar del carrer Sant Antoni 

(Can Palau).
42. Mesures de reducció de la velocitat dels vehicles
43. Augmentar el fraccionament dels impostos 

durant tot l'any.
44. Eliminar el bufador com a màquina de neteja 

municipal.
45. Millorar la informació municipal.
46. Incloure en el PPI -Pla de prevenció d'incendis-

els camins que falten.
47. Tornar a posar contenidors de paper i vidre al 

carrer Sant Ramon.
48. Contenidors per a recollida d'oli domèstic a tots

els nuclis de població.
49. Lideratge de l'Ajuntament per superar l'impàs 

en els projectes d'urbanització de Can Rabassa,
l'Oasi i La Soleia.

50. Arreglar forats al paviment del carrer Lleida.
51. Afegir-se als beneficis del peatge tou de Mollet

i d'Alella.
52. Un Ajuntament proper amb menys burocràcia.
53. Suport  a l'ADF, campanya de captació de voluntaris.
54. Plens mensuals.
55. Fer una pista de patinatge.
56. Netejar la vorera del carrer Sant Bartomeu (Can

Palau).
57. Numerar els fanals per facilitar-ne el manteniment.
58. Preservar el gran castanyer, on es farà la 

urbanització del Llac.

59. Regular els sorolls molestos (obres) dels dies
festius i de vacances.

60. Que a l'estiu no es redueixi el transport públic.
61. Posar embornals a Can Galvany.
62. Fer el manteniment de l'asfaltat dels carrers de

Can Palau
63. Modificar en el POUM el carrer Sant Ramon de

Can Rabassa de vial a sistema general.
64. Augment de la coordinació amb els Mossos 

d'Esquadra.
65. Ampliació de la plantilla de la policia local.
66. Aplicació d'eines pel seguiment i control de les

incidències al municipi.
67. Millorar atenció al ciutadà.
68. Canalització carrer Lleida
69. Desviar canalització de sota el mur de contenció

del carrer Girona

Propostes dels joves:

70. Casal de joves
71. Que la informació dels plens municipals arribi 

a casa
72. Comitè jove a la festa major
73. Ampliar horari d'autobusos
74. Organització de concursos esportius
75. Abaratir preu entrada piscina
76. Millorar les condicions del bar de la zona 

esportiva
77. Ús de les pistes i la biblioteca de l’escola

Tres Pins
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David Ricart,
candidat a l'alcaldia
David Ricart i Miró, 41 anys. És pare d'una nena i pel juny n'espera una altra.

Pioner de la nova Vigilància Forestal a Cavall. Després d'aquest èxit ha posat en marxa un nou projecte;
la recuperació i cria del cavall català.  És voluntari de l'Agrupació de Defensa Forestal, membre de la
Comissió dels Tres Tombs, i president d'Esquerra a Vallromanes.

Nascut a Barcelona el 1965, va viure des de ben jove a Montcada i Reixac, on va participar a l'associació
de veïns, a la coordinadora ecologista i va fundar i dirigir la colla castellera, afició que encara practica
amb els Minyons de Terrassa. És militant d'Esquerra des de 1991, on ha exercit diversos càrrecs
territorials; president local, comarcal i regional.

És mestre ebenista, però s'ha dedicat a la política i a la promoció social i cultural. El seu catalanisme
i esperit emprenedor el van dur a fundar la distribuïdora de productes etiquetats en català, i després
MER-CAT, el portal de les empreses catalanes a internet, que va engegar i dirigir.

La seva experiència a l'Administració pública la va adquirir a l'Ajuntament de Montcada i Reixac com
a regidor de Joventut i de Participació Ciutadana de 1995 a 1999 i posteriorment a l'Àrea Metropolitana
de Barcelona on hi va treballar d'assessor del grup d'Esquerra. Actualment és responsable d'implantació
i assessorament municipal al Vallès Oriental.

Sap escoltar, és coherent, emprenedor, reflexiu i dialogant.
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El millor equip,
el govern que es mereix Vallromanes

Foto candidatura, Mireia Oliva

Tenim un equip capaç de governar, un equip de persones preparades, amb
experiència i amb il·lusió, que des de fa anys es troben setmanalment per
analitzar, debatre i millorar el nostre entorn.

Un equip que us escolta i que actua en conseqüència, com ha demostrat
recollint les vostres propostes per al programa. L'equip que garantirà mantenir
Vallromanes com és: un poble verd, petit i tranquil, com el volem els qui no
n'hem marxat i els qui l'hem escollit per viure-hi.

L’equip que portarà la innovació, l’eficàcia i la participació que l’Ajuntament
de Vallromanes necessita.

Sabem que molts de vosaltres si el 27 de maig anéssiu a votar votaríeu
renovació, ens votaríeu a nosaltres; per tant feu-ho, no us fallarem.
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2. Violant Mascaró i López
Can Corominas,
regidora, exalcaldessa de
Vallromanes. Tècnica superior
de la Generalitat i actualment
directora territorial del
Departament de Governació,
on gestiona subvencions als
ajuntaments i el control de la
legalitat municipal.

3. Jacint Borràs i Solé
Can Barraquer,
regidor d’urbanisme i de
règim intern, comercial
d'una empresa de cases
prefabricades.

4. Pep Sagarra i Luna
Vista Alegre, tècnic de Medi
Ambient i professor
d'organització empresarial.
Ex militant del PSC

8. Olga Martín i Gimeno
La Mimosa,
tècnica sanitària

5. Francesc Masip i Estuga
Can Galvany,
realitzador de documentals
per a televisió

9. Josep Maria Garcia i Pérez
Plaça Can Poal, empresari
en el ram de la indústria
electrònica - Director Tècnic
de Producte.

6. Helena Masanas i Plazas
Mas Morera,
estudiant de Biologia

10.Montse Fontellas i Gómez
(Coco)
Can Martí de Dalt,
formatgera i apassionada
dels ocells

7. Carles Corbera i Ortega
Can Maura,
ex regidor de CiU, cuiner i
monitor d'un menjador escolar

11.Raquel Civit i Hosta
Can Corbera,
tècnica en publicitat
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El millor equip
per governar
Vallromanes
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14. Toni Pié i Balaguer
Mas Morera, tècnic
informàtic i submarinista

18. Sergi Sanjoan i Calvano
Can Corominas,
lingüista i escriptor

15. Elena Gayán i Rico
Can Rabassa, biòloga i
professora d'institut

19. Montserrat Llopart i Cuesta
Can Palau,
mestressa de casa

16. David Valls i Lafora
Can Fuster,
jardiner i manetes

20. Sònia Galtié i Lorente
Can Campa, empresària
del sector de la gastronomia

17.  Marga Casacuberta i Borràs
Can Guiu,
comercial d'il·luminació tècnica

21. Pere Pont i Coloma
Can Carló, cuiner,
regidor de l'ajuntament

12. Josep Maria Oller i Farriols
Viu al centre, actualment
està jubilat, gran caminador

13. Carme  Corominas i Alemany
Can Galvany, administrativa i
auxiliar de laboratori, actualment
cuida nens i avis
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