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Destaquem
Obres

En marxa les obres del projecte del Carrer Major
L’objectiu és recuperar el protagonisme dels vianants al centre del municipi, afavorir la vida ciutadana i dinamitzar el
comerç de proximitat
Al mes de maig es van iniciar les
obres de la primera fase del projecte de remodelació del Carrer
Major. Un projecte que pretén
recuperar el protagonisme dels
vianants al centre del municipi,
afavorir la vida ciutadana i dinamitzar el comerç de proximitat. Incorpora més de 100 noves
places d’aparcament, alhora que
allibera les voreres de vehicles i
es recuperen per a ús exclusiu de
vianants. Per tant, el projecte millora també la seguretat, a l’hora
de travessar el carrer, amb nova
senyalització, nous semàfors i
nous passos de vianants.
Aquest projecte neix de la mà de
la Comissió del Carrer Major, de
la qual formen part els diferents
grups polítics, ciutadans a títol
individual, entitats i la Unió de
Botiguers.
En aquests moments es treballa a les cruïlles carrer Major, la

Membres de la Comissió del Carrer Major

Casa Mestre-Caprabo, el carrer
Montserrat i la cruïlla de l’avinguda Parellada. Les rases de calçada del Carrer Major es faran
per meitats, garantint en tot
moment dos carrils de circulació. En el cas que no es puguin
garantir, es farà pas alternatiu
amb un senyalista.
Nova secció al web
En el web municipal s’ha activat
una secció específica per a tot el
procés de les obres de remodelació, que inclou informació del
projecte, les notícies i els avisos
relacionats.
Paral·lelament, s’ha activat un
gabinet de seguiment de les
obres, que alhora dóna resposta
als dubtes o queixes que hi pugui haver per part de la ciutadania. El correu electrònic de contacte és el vlrn.infocarrermajor@
vallirana.cat.

Signatura de l'acta de replanteig de les obres

Obres a l'alçada de la cruïlla amb l'avinguda Parellada
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Serveis
municipals
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L'Ajuntament al teu costat
L'horari d'atenció a les dependències municipals és, els dies feiners, de 8.30 a 14.30 h, i els dijous, de 16.30 a 19 h. Pots
fer també diversos tràmits mitjançant el web municipal www.vallirana.cat.

TELÈFONS D’EMERGÈNCIA
 Centre coordinador d’emergències
 Emergències mèdiques
 Policia Municipal
 Atenció dones en situació de violència
 Atenció a la infància
 Creu Roja Local
 Farmàcia Oller de Oleza
 Farmàcia Muñoz Marín
 Farmàcia Raquel Olivella
 Farmàcia Parrilla
 Farmàcia Jordà
 ADF Puig Vicenç

112
061
936 83 00 00 / 616 96 54 36
900 900 120
900 300 777
93 683 14 22
93 683 11 47
93 683 39 94
93 683 11 16
93 683 03 94
93 683 23 98
93 683 00 00 / 93 683 24 91

INFORMACIÓ MUNICIPAL
 Ajuntament – Casa de la Vila
 Jutjat de Pau

93 683 08 10
93 683 00 28

SALUT I BENESTAR
93
93
93
93

683
683
683
683

07 78
26 58
05 11
29 19
061

CULTURA
 Regidoria de Cultura (Masia Molí Can Batlle)
 Taller d’Art i Cultura
 Biblioteca Josep M.López-Picó
 Escola Municipal de Música Aureli Vila
 Departament Comunicació – TVV
 Oficina de Català

93
93
93
93
93
93

683
683
683
683
683
683

27
27
13
40
08
16

38
38
65
84
10
61

ENSENYAMENT
 Escola Bressol Els Barrufets
 Escola Bressol La Talaia
 Escola L’Olivera
 Escola La Ginesta
 Escola Pompeu Fabra
 Escola Pompeu Fabra (Parvulari)
 Escola Campderrós
 INS Vall d’Arús
 Escola Municipal d’Adults (de 16 a 19 h)
 Espai Familiar La Bressola (privat)
 Col·legi Verge del Roser (Concertat)

93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93

683
683
683
683
683
683
683
683
683
683
683

08
21
05
21
12
37
54
33
22
51
28

18
90
09
68
15
64
22
07
62
81
46

ESPORTS
 Complex Esportiu Municipal

93 683 48 55

HISENDA
 ORGT Diputació de Barcelona

93 202 98 01

JOVENTUT
 Casal de Joves

93 683 23 34

MEDI AMBIENT
 Deixalleria
 Recollida de mobles i estris vells

93 683 35 68
900 168 167

URBANISME
 Serveis tècnics municipals

93 683 36 05

OCUPACIÓ
 Servei d’Orientació Laboral

93 683 22 62

TRANSPORTS
 Soler i Sauret (autobusos)
 Taxi mòbil (Manuel López)
 Taxi mòbil (David Sans)

93 632 51 33
93 683 22 02 / 619 86 04 03
93 517 10 71 / 618 54 08 54




OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
C. Major, 329 - 93 683 08 10
RECAPTACIÓ
Gestió Tributària Diputació de Barcelona
C. Major, 300 - 93 202 98 01

POLICIA LOCAL
C. Major, 368 - 93 683 00 00 / 616 96 54 36

SERVEI D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Casa Mestre. C/ Major 178-182 - 93 683 22 62

Oficina Tècnica. C/Major, 329.
93 683 08 10
Deixalleria municipal. 93 683 35 68
Recollida de mobles i estris vells. 900 168 167
vlrn.recollides@vallirana.cat

OFICINA TÈCNICA

Av. de la Parellada, 6-8 - 93 683 05 11

C/Major, 329 - 93 683 08 10

CASAL DE JOVES. REGIDORIA
DE JOVENTUT
C. Major, 612 - 93 683 23 34. De dilluns a divendres,
de 9 a 13 h i de 16 a 21 h

REGIDORIA D'ESPORTS
C. del Molí, 2-4 - 93 683 27 38
Complex Esportiu Municipal
C. de Pau Casals, s/n - 93 683 48 55
Instal·lacions: consulteu horaris

CERIMÒNIES CIVILS
Casaments, acolliments... L’Ajuntament
posa a disposició la Masia Molí de Can Batlle
i els restaurants del municipi per a aquestes
cerimònies. Si hi esteu interessats, contacteu amb
Alcaldia en l’horari d’atenció al públic. C. Major,
329, Planta baixa. Oficina Atenció Ciutadana. - 93
683 08 10




MEDI AMBIENT - DEIXALLERIA

SERVEIS SOCIALS



EDUCACIÓ
C. Major, 612 - 93 683 23 34
Escola Municipal d’Adults
c/Major, 612 - 93 683 22 62. De 16 a 19 h
Escola Bressol Municipal “Els Barrufets”
c/ Comerç, 17 - 936 832 549 - 93 683 08 18
Escola Bressol Municipal “Talaia”
Av. Parellada, 7 - 93 683 21 90

MASIA MOLÍ DE CAN BATLLE (CULTURA)
C. del Molí, 2-4 - 93 683 27 38.
De dilluns a divendres, de 8 a 21 h
Escola Municipal de Música Aureli Vila
93 683 4084 (tardes)

CASA DE LA VILA
C. Major, 329 - 93 683 08 10
Serveis: Secretaria, Comunicació, Alcaldia, RH,
Informàtica...

Casal Cívic
Centre de Dia
Regidoria Serveis Socials
CAP Vallirana (Horari de 8 a 21 h)
Urgències

ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS
 Atenció ciutadana (Generalitat de Catalunya)
 Oficina de Turisme de Vallirana
 FCC - Aqualia Vallirana
 FCC Aqualia Atenció al client
 FCC Aqualia Avaries
 FCC Lectures
 Correus
 Fecsa (Atenció al client i lectures)
 Gas Natural (informació)
 Gas Natural (urgències)
 Parròquia de Vallirana
 Tanatori (Serveis funeraris)
 Notaria
 Avaries enllumenat públic (Atenció al ciutadà - Elecnor)


012
672 46 24 26
93 683 02 66
900 81 32 81
900 81 32 82
900 81 40 83
93 683 39 39
902 508 850
902 209 101
900 750 750
93 683 11 94
902 230 238
93 683 34 41
900 102 064

EQUIP DE
GOVERN
EVA MARIA MARTÍNEZ MORALES
Alcaldessa de Vallirana

ÒSCAR SUÑÉ MARÍN
1r tinent d'Alcaldia

JORDI URREA CLOS
2n tinent d'Alcaldia

ISABEL VILLAFAINA BARRETO
3r tinenta d'Alcaldia

Regidora de Promoció Local i
Turisme, Hisenda i Comunicació.
Coordinadora de l’Àrea de Promoció
Local i Ajuntament de Qualitat.

Regidor de Serveis Territorials, Millora de
l’Espai Públic, Habitatge i Emergència
Climàtica. Coordinador de l’Àrea de
Territori i Barris de Qualitat.

Regidor de Barris, Planejament,
Seguretat i Mobilitat.

Regidora d’Educació, Infància,
Inclusió i Sanitat

urreacj@vallirana.cat
urreacj@ajvallirana.cat

villafainabm@ajvallirana.cat

vlrn.alcaldessa@vallirana.cat
martinezmev@ajvallirana.cat

sunemo@vallirana.cat
sunemo@ajvallirana.cat

RAQUEL GARCÍA TORRADO
4a tinenta d'Alcaldia

JOAN MANEL ARRABAL GALISTEO
5è tinent d’Alcaldia

NÚRIA RUIZ LÓPEZ

MANEL VÁZQUEZ CARMONA

NATALIA GIJÓN CELDRAN

Regidor de Comerç, Cultura,
Participació i Protecció Animal.

Regidor d'Esports, Patrimoni Històric,
Cooperació i Gent Gran.

Regidora de Joventut, Feminismes i LGTBI+.

Regidora de Serveis Socials, Fires, Festes,
Consum i Protecció Civil. Coordinadora de
l’Àrea de Persones, Drets i Oportunitats.

Regidora de Serveis Generals, Recursos
Humans, Promoció Econòmica i Serveis
Informàtics.

arrabalgj@vallirana.cat
arrabalgj@ajvallirana.cat

ruizln@vallirana.cat
ruizln@ajvallirana.cat

garciatrq@vallirana.cat
garciatrq@ajvallirana.cat

vazquezcjsm@vallirana.cat
vazquezcjsm@ajvallirana.cat

gijoncn@vallirana.cat
gijoncn@ajvallirana.cat
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Notícies
COVID

Participació

Prop de 1.000 positius a
Vallirana durant la pandèmia

Es posa en marxa el
Pla Local de Salut de
Vallirana

El 36 % havia rebut mínim 1 dosi de la vacuna al final de maig

Un procés participatiu que permetrà assolir un municipi
més saludable

L'Ajuntament de Vallirana ha
engegat el Pla Local de Salut de
Vallirana. Una oportunitat per
assolir un municipi més saludable i amb major benestar per
a tota la seva població, apostant
per una visió social i comunitària
de la salut.
Amb les vacunacions massives s’ha millorat la situació epidemiològica

Segons l’Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS), amb data 31 de maig,
a Vallirana es van detectar 979
casos positius per Covid-19. Això
representa una taxa de 652,41 de
positius per 10.000 habitants. Pel
que fa a les dades de defuncions
no es faciliten les dades per municipis, i a nivell de comarca del

Baix Llobregat, n’hi havia 2.329.
Pel que fa a les vacunacions, també amb les dades acumulades al
tancament de maig, a Vallirana
s’havien administrat 8.037 dosis,
de les quals 5.371 corresponien
a la 1a dosi, i 2.666 a la 2a dosi. Així el 36 % de la població ja
estava vacunada com a mínim a

una dosi. (Font: Dades Obertes de
Catalunya).
Amb data 14 de juny, la situació
era de 14 casos positius a l'Àrea
Bàsica de Salut de Vallirana i Cervelló.
Mesures i restriccions
A mesura que ha avançat el nombre de persones vacunades, les dades de propagació de la malaltia i la
càrrega en el sistema sanitari, han
anat minvant. Això ha permès que
les mesures i restriccions de prevenció de la malaltia s’hagin anat
alleugerint. S’han ampliat horaris,
aforaments, activitats i el màxim
de persones per grup. Això sí, cal
mantenir i no descuidar la higiene
de mans, l’ús correcte de la mascareta, mantenir les distàncies i ventilar sempre que sigui possible.

Per demanar cita per vacunar-vos https://catsalut.gencat.cat/ca/inici/

L’actualització de les mesures les
podeu consultar a https://web.
gencat.cat/ca/activem/restriccionsterritorials/catalunya/

El Pla es desenvoluparà en un
procés participatiu que es construirà de manera comunitària,
implicant la diversitat més gran
d’agents a cadascuna de les seves fases. És per això que convidarà a participar tant a la ciutadania, com als professionals del
sector, en la creació de l’anàlisi
de la situació del municipi, la
definició, la priorització i el seguiment de les propostes i reptes que l’acompanyin.
Fases del Pla Local de Salut
Elaboració del diagnòstic
(procés actual). Recollida de
les percepcions sobre l’estat de
la salut i benestar del municipi.
S’iniciarà amb una l’enquesta
telemàtica o presencial, oberta per a qualsevol persona que
visqui i/o treballi a Vallirana,
per a conèixer la seva percepció sobre aquesta temàtica.
Fins al moment s’ha fet un primer diagnòstic amb els tècnics
municipals i els regidors del
consistori. L’enquesta per a la
ciutadania està prevista que en

els mesos vinents es faci arribar
a totes les llars i s’habilitaran
punts presencials.
Priorització de necessitats. En
funció dels resultats de la diagnosi, es decidirà quin és l’ordre
de priorització de les necessitats. De nou amb la participació de la ciutadania, els professionals del sector i el personal
tècnic i polític del municipi.
Elaboració del pla d’acció:
Creació de propostes i disseny
del pla d’acció per assolir un
municipi més saludable.
Aprovació del Pla: Aprovació
del Pla Local de Salut al Ple
municipal, marcant l’inici de la
seva implementació.
Implementació i seguiment
del Pla: Creació d’espais participatius per fer-ne el seguiment,
avaluar-lo i comunicar-lo.
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Variant

Ocupació

Es reforça la plantilla
Reunió amb Demarcació de
Carreteres per fer seguiment dels de l’Ajuntament amb
18 contractacions en
projectes en curs
Les bandes sonores per a la zona de La Llibra, la variant de les Casetes i l’amplicació del els darrers tres mesos
centre de control dels túnels

Durant el 2021 s’han fet un total de 33 i estan en el procés
de selecció quasi una quinzena de contractacions més

L’Ajuntament de Vallirana es va
reunir fa unes setmanes amb el
cap de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya,
Vicente Vilanova, i el coordinador de l’Àrea de Conservació a
Barcelona, Santiago Palmero, per
tractar els projectes pendents amb
relació a la variant de Vallirana.

Continua l’aposta per l’ocupació de l’Ajuntament de Vallirana, que reforça la plantilla del
personal de l’Administració
alhora que ofereix un millor
servei a la ciutadania. En els
darrers tres mesos s’han fet 18

noves contractacions, sent de
33 el global del que portem de
2021. D’altra banda, s’està pendent de la contractació dels processos de selecció en curs, que
seran quasi una quinzena de
contractacions més.

Reunió amb Demarcació de Carreteres a l'edifici de control dels túnels

Per una banda, després de les queixes dels veïns del barri de La Llibra,
dels estudis sobre l’impacte acústic
a les cases i de les demandes de
l’Ajuntament, Demarcació de Carreteres va informar que s’està elaborant un estudi amb diverses alternatives per reduir aquest impacte de
sonoritat. Un estudi que servirà per

A la zona de La Llibra

resoldre de la manera més òptima,
ràpida i efectiva aquesta problemàtica. Està previst que aquest estudi
finalitzi durant el 2021.
La visita també va servir per reclamar de nou la variant de Les Casetes que, segons Demarcació de
Carreteres, és un projecte prioritari de l’Estat amb partida als Pressupostos Generals. Està previst
que es faci la licitació del projecte
en els propers mesos.
L’equip de Govern alhora va poder
veure les obres d’ampliació del cen-

tre de control dels túnels que, en
breu, acollirà el Centre de Conservació de la Palma de Cervelló, i que
servirà per centralitzar els serveis.
Així com també, les darreres novetats tecnològiques i de comunicació del centre de control dels túnels; el funcionament del sistema
de detecció de camions pesats, i els
nous protocols per a la prevenció
d’accidents.
QR vídeo
reunió

CONTRACTACIONS DE GENER A JUNY DE 2021: 33
CONTRACTACIONS DE MARÇ A JUNY DE
2021 (DARRERS TRES MESOS): 18
OFERTA PÚBLICA:
2 AGENTS POLICIA LOCAL
1 TÈCNIC/A PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA
2 MONITOR/A MENJADOR EBM
1 VETLLADOR/A EBM
1 TÈCNIC/A D’OCUPACIÓ
1 TÈCNIC/A MIG ENGINYER (AGENT ENERGÈTIC)
1 TÈCNIC/A SUPERIOR SERVEIS GENERALS
1 TÈCNIC/A SUPERIOR INTERVENCIÓ
PLANS D’OCUPACIÓ:
1 ADMINISTRATIU/VA
3 NETEJA VIÀRIA I JARDINERIA
2 AGENTS CÍVICS
1 CONSERGE
ALTRES:
1 PROJECTE MY FIRST JOB

PROCESSOS DE CONTRACTACIÓ EN CURS: 13
6 ADMINISTRATIU/VA
1 PROFESSOR/A ANGLÈS
1 PROFESSOR/A MATEMÀTIQUES
2 OFICIALS DE BRIGADA RÀPIDA I EMERGÈNCIES + BORSA
1 TÈCNIC AUXILIAR INFORMÀTICA (PERFIL JOVE)
1 TÈCNIC AUXILIAR DE COMERÇ (PERFIL JOVE)
1 TÈCNIC DE SUPORT D’ACTIVITATS (PERFIL JOVE)
AGENTS DE POLICIA INTERINS
BORSA TREBALLADOR/A SOCIAL
BORSA EDUCADOR/A SOCIAL
BORSA MESTRES, TEIS I VETLLADORS/ES
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Medi Ambient

Inici de la contractació del nou servei
públic de gestió dels residus
Inclou la recollida de residus, la neteja viària i la gestió de la deixalleria municipal
El Ple del 27 de maig va aprovar
l’expedient per a la contractació
del servei de recollida de residus,
neteja viària i gestió de la deixalleria, i per tant s’inicia el procés
de licitació per a rebre les ofertes
de les empreses que vulguin optar a la contractació. La proposta
és per a un termini de 5 anys, no
prorrogables.

S'ampliarà el nombre de contenidors

Es tracta del contracte més important pel que fa al seu cost per
a l’Ajuntament de Vallirana, així
el preu de sortida a la licitació
és de 14.922.723,42 € (inclòs
l’IVA). La importància del contracte ha fet que s’hi estigui treballant des del 2018 i ara arribi a
la recta final, a l’espera de cobrir
tots els terminis legals establerts
fins a arribar a la contractació definitiva.

El regidor Òscar Suñé, al Ple
de maig, va incidir que es tracta
d’un contracte que amplia serveis
i que també està enfocat en la reducció de la fracció de rebuig. El
nou contracte contempla un augment de personal, un increment i
renovació de la maquinària i dels
contenidors, i l’augment també
de campanyes de sensibilització
i conscienciació mediambiental
per combatre l’incivisme.

PRINCIPALS MILLORES
Neteja viària
Incrementar les freqüències de neteja, augmentant els recursos destinats: recursos actuals 4,5
persones, i s´afegeixen 3,5 persones.
Revisió de les papereres del municipi, i estudi per optimitzar necessitats i les recollides.

Recollida de residus i deixalleria
Millorar la imatge i estat de les ubicacions de contenidors, mitjançant unes estructures
d´ocultació que també dificultaran l´accés dels porcs senglars.
Millorar la imatge i estat de neteja de la zona centre / comercial, eliminant les ubicacions
fixes de contenidors en aquesta zona mitjançant plataformes de contenidors que es col·loquen
només unes hores determinades.
Augmentar la recollida selectiva, completant les ubicacions que ara tenen només rebuig i
orgànica allà on sigui possible.
Augmentar el servei de recollida 900 de voluminosos i poda als domicilis, per atendre
l´augment de la demanda.
Augmentar el servei de la Deixalleria: constants nous requeriments mediambientals,
implantació de la reutilització …
Disminuir les tones de la fracció rebuig, per reduir també els costos d’abocador, i de recollida
d’incontrolats a la via pública.
Implantació de la recollida orgànica i d’envasos comercial porta a porta, i reforç de la recollida
de cartó comercial, per tal d’aconseguir reduir costos de tractament i augmentar ingressos per
recollida selectiva.
Millorar la qualitat del residu per disminuir els costos (menys Tn de rebuig, més ingressos de
recollida selectiva, menys cost de tractament de la fracció orgànica).

Es potenciarà el servei a domicili de recollida de poda i voluminosos
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Instal·lacions

Ajuts

Tot a punt perquè s’obrin les
portes del nou pavelló

S’aproven les bases
de la subvenció per a
la reactivació social i
econòmica de Vallirana

Les activitats s’hi iniciaran a finals del mes de juny, coincidint amb els casals d’estiu.
L’Ajuntament de Vallirana va
signar fa unes setmanes l’acta
de recepció de les obres de construcció del nou pavelló municipal de Vallirana. Unes obres
amb un pressupost total de més
de 3 milions i mig d’euros i que
inclouen una triple pista poliesportiva, una zona de gimnàstica,
un bar/restaurant, espais per a les
entitats, capacitat per a 500 de
públic, 8 vestidors, accessibilitat
a les instal·lacions i la possibilitat
d’adaptar-la per a la celebració
d’actes populars amb una capacitat per a 1.500 persones.
Per tant es tracta d’un nou espai
municipal que es convertirà en
un equipament de referència,
tenint en compte la seva versati-

Zona de gimnàstica

Enfocades a la creació de llocs de treball, donant suport
als autònoms i al comerç

Triple pista poliesportiva

litat, tant pel que fa per la pràctica esportiva com per acollir els
grans esdeveniments populars
del municipi. Les activitats s’hi
iniciaran a finals del mes de juny,
coincidint amb els casals d’estiu.

Capacitat per a 500 persones de públic.

QR vídeo
acte recepció
obres
Carrer Major

8 vestidors

El Ple de maig va aprovar les bases reguladores de la 8a edició de
la subvenció per a la reactivació
social i econòmica de Vallirana:
Foment de l’Ocupació i de l’Activitat Econòmica. Uns ajuts que
pròximament obriran el termini
per presentar sol·licituds.

• Línia 2: Foment de nous projectes d’autoocupació per a autònoms.
• Línia 3: Projectes de millora,
diversificació i innovació d’activitats i serveis i l’adequació
dels locals i establiments per al
comerç i petites empreses.

Aquesta subvenció té com a finalitat la reactivació social i econòmica del municipi davant el nou
escenari socioeconòmic, que ens
deixa la crisi sanitària de la pandèmia COVID-19. Està adreçada a
les persones físiques o jurídiques
que pertanyin a qualsevol sector
empresarial (industrial, comercial, restauració, serveis, etc.) i a les
entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que tinguin la
seva seu al municipi de Vallirana.

Seran subvencionables les accions
d’aquestes tres línies iniciades en
el període d’execució entre l’1 de
novembre de 2020 i el 31 d’octubre de 2021.

Els ajuts es divideixen en 3 línies
d’actuació:

Façana nou pavelló municipal

• Línia 1: Foment de contractacions laborals a persones desocupades.

142.000 € per a la convocatòria
de l’any passat
Pel que fa a la subvenció Foment
de l’Ocupació i Millora de la
Qualitat de l’Entorn de Treball
2020, en el moment del tancament del Viure Vallirana, s’han
atorgat 123.099,16 € en ajuts,
dels 142.000 € que s’hi destinaran. En les pròximes setmanes
s’acabaran de resoldre les sol·licituds
pendents fins a exhaurir el crèdit
disponible.
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Educació

Els alumnes de
l’Activa’t de l’INS
Vall d’Arús es
preparen per al
món laboral

EVA NAVARRO
Botiga Mil·lenium
“Amb l’Activa’t veus el món laboral des d’una altra
perspectiva. M’agrada molt i sempre trec molt bones
notes a les pràctiques”.

Es tracta d’un programa que combina la part
acadèmica amb pràctiques als comerços i
empreses locals.
L’Institut Vall d’Arús desenvolupa un programa de diversificació curricular adreçat als alumnes de tercer i quart de
l’ESO, que combina una part acadèmica amb dos dies a la
setmana de pràctiques a empreses i comerços locals.
Sota el nom d’Activa’t, es tracta d’un programa que dura tot el curs escolar, fora de la classe ordinària i dirigit
a alumnes que necessiten un suport basat en actuacions
educatives, que s’adaptin a les seves necessitats d’aprenentatge i amb una gran predisposició per a treballar. En el
curs d’enguany hi participen 11 alumnes que, gràcies a
aquest projecte, ja coneixen les seves habilitats i capacitats,
i saben a què es volen dedicar.
Una part fonamental de l’èxit d’aquest programa són les
empreses i comerços locals, que acullen els alumnes i collaboren en la seva orientació i preparació per al món laboral. Les empreses participants d’enguany són: Mil·lenium,
D-Bike, Farmàcia Muñoz, Silvia Natura, Forn La Palmera, Coco Violette, Electrodomèstics Milar, Ferreteria Jaitek, el talleret del patch, MQ Extrem, La Lluna, Guissona,
Complex esportiu municipal (CEM) i Gran Home.

NEREA LÓPEZ
Silvia Natura
“Gràcies a l’Activa’t he après molt sobre el que
m’agrada. Aprens, treballes i t’ajuden molt. És molt
diferent a la classe ordinària. Estic molt contenta”.

PAULA SÁNCHEZ
Farmàcia Muñoz
“Aquesta experiència m’ha permès conèixer a molta
gent i l’àmbit de treball al qual em vull dedicar. Em
pot obrir portes de cara al meu futur laboral".

CLAUDIA SUÑÉ
El tallereret del Patch
“És un bon projecte i les pràctiques van molt bé per
introduir-nos al món laboral i agafar experiència del
que volem fer. Estic molt agraïda per l’oportunitat”.

CLAUDIA BURGOS
Ferreteria Jaitek
“El temari és més reduït, som menys a la classe i ens
podem concentrar més. A més a més, les pràctiques
ens permeten conèixer el món laboral. M’agrada molt”.

El Departament d’Educació de l’Ajuntament realitza el
conveni marc del projecte perquè els alumnes tinguin totes les garanties acadèmiques. Per la seva part, l’Institut
fa una adaptació curricular de cada alumne per adaptar
el projecte al seu horari i a les seves necessitats acadèmiques. També disposen d’una tutora que fa d’enllaç entre
els alumnes i els comerços o empreses, i de les pràctiques
realitzades. I tot l’equip educatiu fa seguiment de l’evolució dels alumnes.
Dominiques Vallirana aquest any no s’ha acollit a aquest
projecte, però n’ha format part en anteriors edicions.

QR vídeo Activa’t
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Vallirana sostenible
Medi Ambient

Canvi climàtic

Màxim compromís amb la
sostenibilitat i la lluita contra
el canvi climàtic

Vallirana,
seleccionada per
l’EU Covenant of
Mayors for Climate
& Energy

Adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia
L’Ajuntament de Vallirana té
previst en el Ple de juliol passar a aprovació l’adhesió del
municipi al nou Pacte dels
Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia. Un compromís
que estableix com a objectius,
la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com
a mínim el 40 % l’any 2030 i
adoptar un enfocament conjunt
per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Secció al web municipal

El Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l’Energia
és l’evolució del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses que establia
com a objectiu, per als municipis adherits, la reducció de
gasos d'efecte hivernacle en un
20 % per l’any 2020. Un objectiu que Vallirana va assolir.

Al web municipal trobareu
una secció amb tota la informació sobre el Pla d’Alcaldes i
Alcaldesses. En aquesta secció,
trobareu la informació sobre el
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima de Vallirana
que recull 22 accions que permeten reduir notablement les

Això implicava passar de 4,35
tones de CO2 per habitant
l'any 2005 a 3,60 tones per habitant.

emissions de CO2 i incrementar l’eficiència energètica, fent
un major ús de fonts d’energia
renovables. D’aquestes 22 accions, 12 ja s’han completat satisfactòriament, 6 es troben en
curs i 4 encara no s’han pogut
iniciar.
La teva petjada en carboni
En aquest mateix apartat del
web municipal, hi trobareu
una aplicació per calcular “la
teva petjada en carboni”. Una
calculadora de la nostra incidència en l’emissió de CO2 que
ha elaborat Nacions Unides. Hi
podeu accedir des del web municipal i des del QR adjunt. En
saber quina petjada deixem en
el nostre dia a dia, podrem posar mesures per reduir-la.

Vallirana ha presentat la seva
candidatura per participar en
el programa amb 6 projectes
pioners de mitigació del can-

vi climàtic relacionats amb el
transport públic, l’enllumenat
públic i la producció d’energia
renovable.
De 138 candidatures, 10 municipis europeus han estat seleccionats, essent un d’ells Vallirana.
Com a municipi seleccionat al
llarg del 2021, Vallirana formarà part de tres sessions tècniques
d’intercanvi de bones pràctiques
amb altres municipis europeus
i amb experts del sector per al
canvi climàtic.

Jornada de neteja del
bosc a El Mirador

Entre les accions que s’han anat
desenvolupant en els darrers
anys en la línia de reduir l’emissió de CO2 i d’apostar per la
sostenibilitat del municipi, en
destaquem les següents:

Amb motiu del Dia Internacional del Medi Ambient

Plaques solars

Tecnologia LED a tota la lluminària del municipi

El Peer Learning Programme és
un programa derivat del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel
Clima i l’Energia que ofereix
la possibilitat de participar en
intercanvis entre municipis europeus que han estat pioners en
la implementació d’accions de
mitigació i adaptació al canvi
climàtic.

Medi Ambient

Accions per a la sostenibilitat

Vallirana ha estat pionera i capdavantera de la promoció de les
energies renovables en l’àmbit
domèstic. Gràcies a la bonificació del 30 % de l’IBI durant els
primers 10 anys i del 95 % en
l’impost de construcció, la situa
entre els principals municipis de
tot Espanya pel que fa a la valoració dels ajuts per a plaques
solars i de Catalunya pel que fa a
autoconsum de Catalunya, amb
106.

Per participar en el programa d’intercanvi Peer Learning
Programme.

Extracció de resines de pi al bosc d’Ardenya.

Tecnologia LED
El 2018 l'Ajuntament també
va ser pioner instal·lant 24 projectors LED i substituint 1.200
metres de cable de coure pel sanejament de tot el cablejat de
la instal·lació. L’any 2014 es va
realitzar la substitució de tota la

lluminària del municipi per tecnologia LED. Això va suposar
l’estalvi energètic d’un 86 %.

Dissabte, 5 de juny, es va fer un
“Clean up day” a la zona de les
Penyes del Corral a El Mirador.
Una jornada de neteja solidària
i voluntària, en benefici del nostre entorn, on van participar una
vintena de persones, majoritàriament famílies. Hi va destacar
la presència de l’alcaldessa, Eva

Extracció resina dels pins
El 2013, amb la iniciativa de sis
veïns de Vallirana, neix ForestBaix, un grup d’emprenedors
que recupera l’ofici resiner, un
projecte de cooperatives impulsat per l’Ajuntament de Vallirana, que contribueix a mantenir
els boscos nets i a protegir-los
dels incendis. Es tracta d’un
projecte d’extracció de resines
de pi al bosc d’Ardenya i amb
la seva activitat generen ocupació al municipi, contribueixen
a mantenir els boscos nets, a
protegir-los d’incendis i generen
biomassa.

Les famílies van participar de la jornada de neteja

Martínez, el regidor de Medi
Ambient, Òscar Suñé, i diversos
regidors de l’equip de Govern.

QR vídeo
clean up day
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Fires

Transparència

La 9a Fira del Vi i del Cava de
Vallirana, a la Casa Mestre

Vallirana manté el
Segell Infoparticipa amb
el 100% de valoració
del web municipal

Els dies 19 i 20 de juny, amb la reserva de tiquets i aforament limitat.
Els dies 19 i 20 de juny se celebra al 9a Fira del Vi i del Cava de
Vallirana i, per garantir al màxim
les mesures de seguretat anticovid, es farà a la Casa Mestre, amb
la reserva de tiquets i aforament
limitat.
La Fira se celebra a la Casa
Mestre, a on hi haurà l’oferta
vinícola i gastronòmica, i es
faran diversos actes: maridatge, espectacle familiar i tallers
d’iniciació al tast de la cervesa
artesana i a la ratafia. Tots els
actes tenen aforament limitat i
cal demanar el tiquet a través
del web municipal o presencialment a la Masia Molí de Can
Batlle.
El assistents rebran un detall i
obsequi de participació en la Fira. Per a més informació: www.
vallirana.cat

L’Ajuntament ha obtingut aquest guardó en totes les edicions

L'alcaldessa Eva Martínez recollint el guardó.

L’Auditori de la Universitat Autònoma de Barcelona va acollir l’acte de
lliurament del Segell Infoparticipa
que avalua la qualitat i transparència de la informació pública als webs
municipals i dels consells comarcals.
Una distinció que atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a
la Ciutadania Plural (LPCCP) de la
Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) i que en aquesta edició va recollir l’alcaldessa, Eva Martínez.
El web de l’Ajuntament de Va-

llirana manté el segell que ha
aconseguit des de la seva creació,
l’any 2013, i ho ha fet per tercer
any consecutiu amb el 100 %
d’acompliment dels paràmetres.
Uns requisits que any rere any
augmenten en nivell d’exigència.
Entre els més de 900 ajuntaments
que hi ha a Catalunya, han obtingut el segell 121 ajuntaments,
dels quals, només 39 han obtingut un 100 % d'indicadors positius, entre els quals està Vallirana.
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Entrevista
Jordi Urrea Clos, regidor de Barris, Planejament, Seguretat i Mobilitat

“Canviarem el model actual de la Policia Local, amb m
més temps de patrullatge, agents interlocutors per a ca
de la mediació com a instrument per a la resolució de
Una vegada s’ha pogut desviar el trànsit per la variant, la
remodelació del Carrer Major
és uns dels projectes més importants, no només d’aquesta
legislatura sinó segurament
dels darrers temps al municipi.
Quins són els principals arranjaments que s’hi faran?
En primer lloc agrair la tasca desenvolupada des de la Comissió
del Carrer Major, formada per
representants de tots els partits polítics del Consistori, del
comerç i de ciutadans i ciutadanes a nivell personal. Aquest
projecte de remodelació que estem duent a terme és fruit de la
feina realitzada per aquesta Comissió. Hem de ser conscients
que aquesta és la primera fase i,
per tant, el primer pas per anar
transformant el Carrer Major.
L’objectiu és que deixem de tenir una carretera i passem a tenir
un carrer, el carrer principal del
municipi. En aquest projecte estem recuperant les voreres per a
les persones, per afavorir la vida
social i comercial, alhora baixem
els vehicles a la calçada, guanyant més espais d’aparcaments
per que sigui més fàcil arribar al
Centre pels que viuen als barris
més allunyats. També posem
més passos de vianants i semà-

fors per afavorir la mobilitat dels
cotxes i baixar les seves velocitats
i per altra banda i sobre tot per
donar molta més seguretat i més
facilitats per creuar quan anem
a peu per poder gaudir amb
tranquil·litat del nostre Carrer
Major.
Un altre projecte que serà
cabdal pel municipi és el nou
pavelló municipal. Després
de diversos entrebancs per fi
sembla que en podrem gaudir
ben aviat. Quina es la previsió
d’entrada en funcionament?
Quasi des del seu inici aquesta
obra ha patit endarreriments,
començant pel desplaçament
d’una línia elèctrica de mitja
tensió que passava pel bell mig;
la construcció del sobreeixidor a
la riera per fer que la Barquera
deixes de ser una zona inundable, i fins i tot la brigada que
estava treballant a l’edifici va haver d’aturar-se per casos positius
de Covid. He de dir, però, que
l’obra ja ha finalitzat, ja tenim
llest un pavelló magnífic i únic,
que de ben segur es convertirà
en un equipament de referència,
tenint en compte la seva versatilitat, tant pel que fa per la pràctica esportiva com per acollir els
grans esdeveniments populars de

la nostra Vila. Per donar resposta a la pregunta, el pavelló començarà a donar servei tot just a
finals d’aquest mes de juny amb
l’inici dels casals d’estiu.
L’Ajuntament va mantenir una
reunió amb la Demarcació de
Carreteres on es van tractar
diversos temes. Quines són les
demandes des de l’Ajuntament
a la Demarcació per millorar
la mobilitat del municipi?
Hem de tenir present que l’eix
viari que travessa el nostre municipi és la N-340, propietat del
Ministerio de Transportes, Mobilidad y Agenda Urbana. La Variant fa temps que és una realitat
però no tots els problemes que
comporta aquest eix estan resolts,
per això seguirem mantenint viva
la Comissió de la Variant. És cert
que la Variant ens ha donat pau i
tranquil·litat al Centre, però està ocasionant problemes acústics
a una part del barri de La Llibra
Casanova. És per això que una de
les reclamacions és que instal·lin
pantalles acústiques per millorar
la qualitat de vida d’aquests veïns
afectats. Per altra banda, seguim
reclamant la continuació de la
Variant, tant per treure el transit
que pateixen pel davant de casa seva els veïns i veïnes de Les

Jordi Urrea

Casetes, com per solucionar el
col·lapse i perillositat que tenim
a l’entrada del Polígon Industrial
i als barris de l’Oest del municipi
i jo diria sobre tot que donin ja
una solució als problemes de seguretat que tenim a l’entrada del
barri de Can Julià, tant pels que
ho fan en cotxe com principalment pels que volen creuar a peu.
Parlem ara d’una altra de les
regidories de les que n’és regidor, Seguretat. Quina és la
situació al municipi? Que s’està fent de cara a la seguretat al
municipi?

Reunió amb Demarcació de Carreteres per tractar l'afectació acústica a La Llibra.

A l’Àrea de Seguretat hem decidit abordar un procés de canvi
en el model actual de policia,
per això hem d’incrementar
els efectius al carrer i els temps
de patrullatge i alhora que els
agents tinguin un millor coneixement dels barris i carrers de la
nostra vila. També utilitzarem
la mediació com a instrument
de resolució de conflictes i un
augment de la presència de la
policia a les xarxes socials, entre d’altres objectius. En aquest
aspecte dir que ja fa uns mesos
que s’han assignat efectius policials com a agents referents per
cada barri concret per tal de que

siguin els interlocutors amb veïns, comerços, empreses, entitats
veïnals, etc. També hem assignat
un comandament com a referent
per a cada centre escolar de primària i secundària per facilitar
les relacions centre-policia davant de qualsevol problemàtica
que pugui sorgir. Així mateix,
destacar que estem treballant
establint campanyes especials de
control i/o de vigilància de determinades conductes o accions
que preocupen especialment a
la ciutadania. Actualment estem
fent una campanya per treure els
vehicles abandonats dels nostres
carrers, tot i que es un procediment especialment llarg.
El Vallibús ha estat sense cap
dubte un èxit amb la implantació del servei de Transport
a Demanda, que ha servit
d’exemple per a molts altres
municipis. Es continua treballant en millorar el servei de
transport urbà. Quina és la
situació actual? I quines millores s’intentarà tenir en un
futur?
Primer voldria destacar el fet que
la Unió Europea hagi escollit a
l’any 2020 el TAD de Vallirana
com un cas d’estudi de bones
pràctiques, això ens omple d’or-
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més efectius al carrer,
ada barri i la promoció
conflictes”.
gull però no ens hem de quedar
aquí, volem seguir millorant el
servei del Vallibús per arribar encara a més persones. Actualment,
el que ens estem plantejant es
l’adquisició d’un tercer vehicle
amb la idea de que els dos actuals facin línies regulars donant
d’aquesta manera una major freqüència i un millor servei, i que
aquest tercer vehicle es dediqués
durant tot l’horari a fer el servei
de TAD. Una qüestió que estem
valorant és que sigui totalment
elèctric, de cara a la sostenibilitat
mediambiental sent un vehicle
de zero emissions. En aquest sentit, ja hem estat provant un vehicle d’aquestes característiques per
la nostra complicada orografia i
hem pogut comprovar la seva total eficàcia amb temps i demandes reals, l’únic que ens resta es
trobar el finançament suficient,
per això estem buscant possibles
subvencions per aquests tipus de
vehicles.
Un dels projectes que hi ha a
l’horitzó és el nou edifici que
s’ha de construir a la zona de
l’artesanat per acollir la Policia
Local, la ADF, Protecció Civil
i l’Arxiu Municipal. En quina
fase es troba aquest projecte?
El projecte constructiu de l’edifici ja ha estat finalitzat mirant,
això si, de complir totes i cadascuna de les diferents necessitats
que poden tenir els seus usuaris.
Ara, en aquests moments, els tècnics municipals estan estudiant si
s’ha d’instal·lar una ET (estació
transformadora), el lloc adient i
la potència que ha de tenir, tenint

Jordi Urrea el dia que es va provar el bus elèctric

en compte tots els equipaments
que existeixen a la zona. Un cop
estigui llest l’estudi, ja estarem
en disposició de treure a licitació
publica del projecte, perquè les
empreses constructores puguin
fer la seva oferta i adjudicar-lo a
la mes avantatjosa per que s’iniciïn les obres.
Per acabar, parlem del territori
i de les diferents problemàtiques urbanístiques que tenim.
En l’actualitat, en quins temes
de planejament de Vallirana
s’està treballant?
Hem de ser conscients que
aquests temes són de molt llarg
recorregut. Actualment, tenim
al damunt de la taula diverses
modificacions urbanístiques engegades, ja siguin unes per donar
solucions a diferents problemes
o d’altres per tal de millorar el
nostre entorn. Voldria destacar
tres d’elles, que penso que són
molt importants. La primera, la
modificació del Pla del Polígon
Industrial de Can Prunera, que
l’hem dividit en quatre sectors,
de cara a que la futura reparcellació i el projecte per acabar els
dèficits sigui molt més fàcil per
als propietaris. El segon tema en
el que hi estem treballant es el del
barri de Els Pinars, per mirar de
donar una solució definitiva als
diferents problemes que pateixen
els veïns de la part alta del barri.
I, en tercer lloc, la realització del
projecte per dur a terme el clavegueram dels barris que encara a
dia d’avui no en tenen, com son
La Pinatella, Pla del Pèlag, Penya
Forcada i Les Bassioles.

Signatura de l'acta de recepció de les obres del nou pavelló.
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Prevenció

Continua la reclamació d’un Parc de
Bombers a Vallirana
El Ple va aprovar per unanimitat una nova moció al respecte
En el Ple d’abril es va aprovar
per unanimitat la moció que va
presentar el PSC per demanar la
creació d’un parc de bombers a
Vallirana. Una demanda que ja
porta uns quants anys damunt
la taula i que es considera del
tot necessari per cobrir una zona
d’alt risc d’incendis, com el nostre municipi.
Tot i que el Pla Estratègic de la
Direcció General de Prevenció,

Extinció d’Incendis i Salvaments
del Departament d’Interior per
al període 2017 – 2022 estableix
Vallirana com a lloc on establir
un nou parc de bombers professionals, el nostre municipi continua sense el demandat parc i fent
més mocions per reclamar-lo.
La construcció i dotació d’un
parc de bombers a Vallirana permetria reduir el temps d’arribada
dels bombers en cas d’incendi.
Reunió a la sala de plens el gener de 2017

Cal recordar que la carta de serveis dels Bombers de la Generalitat preveu, que en intervencions
urgents, el temps d’arribada a
la zona afectada, des de l’avís a
bombers, serà com a màxim de
20 minuts en entorns urbans.
Una reclamació amb història
El gener del 2017 es va fer una
reunió a l’Ajuntament de Valli-

Actuació dels bombers a Vallirana (foto d’arxiu)

rana per fer un front comú per
demanar un parc de bombers a la
zona de les muntanyes d’Ordal,
hi van assistir representants dels
municipis afectats, així com la
Generalitat.
El juliol del 2018, el Consell
Comarcal del Baix Llobregat va
aprovar per unanimitat reclamar
el Parc de Bombers del Massís de
l’Ordal. També, el mateix juliol,

Medi Natural

Prova pilot amb dispensadors de
repel·lent per a senglars
S’han col·locat en zones enjardinades i amb un producte innocu per a les
persones i animals
L’Ajuntament de Vallirana ha
iniciat una prova pilot amb dispensadors de repel·lent per a
senglars amb la finalitat d’evitar
la presència d’aquests animals
a les zones enjardinades. En
concret als parcs amb zones de

gespa i rotondes amb zones de
flors.
En aquests espais s’han col·locat
unes plaques informatives, que inclouen en el seu revers una esponja
sobre la qual s’aplica regularment un

esprai amb el producte repel·lent,
que és innocu per a les persones i
animals. Aquesta mesura no foragita
de forma àmplia els senglars a les zones urbanes, però sí que intenta evitar la seva presència a les zones enjardinades per evitar-ne les destrosses.

Un dels dispensadors instal·lat al Parc Central

el Ple de l’Ajuntament va aprovar una moció conjunta de tots
els grups polítics amb la mateixa
demanda.
El novembre de 2018, el Parlament de Catalunya va aprovar la
creació d’un Parc de Bombers a la
Zona Central del Baix Llobregat
i va incloure-ho en el pressupost
del 2019 (resolució 188/ XII, de
28 de novembre de 2018).
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Participació

L’obertura del CAP les 24 hores proposta més votada
al PAM 2019-2023
El reforç al transport públic va quedar com a 2a i 3a proposta més votades
Després de fer el recompte de les
votacions al Pla d’Actuació Municipal 2019-2023 per part de la
ciutadania, amb la finalitat d’establir-ne les prioritats, la proposta
més votada va ser exigir l’obertura
del CAP de Vallirana les 24 hores,
farmàcia de guàrdia i nous especialistes al centre sanitari.
En segon i tercer lloc, la ciutadania
prioritza dues propostes relacionades amb la mobilitat: reclamar més
línies de transport públic i més freqüència de les actuals, i mantenir
els ajuts al foment de l’ús del transport públic, sobretot, als joves.
La participació va ser del 231 persones en edat de poder votar, una
xifra que percentualment es considera habitual en aquests processos
de participació. El rànquing de les
propostes més votades va ser:
1. Exigir l’obertura del CAP 24
hores, farmàcia de guàrdia i
nous especialistes.
2. Reclamar l’augment de freqüència de les línies actuals i la creació
de noves línies cap al front litoral

Més línies, més horaris i més ajuts per al transport públic

L'obertura del CAP les 24 hores, el més votat
per la ciutadania

de Barcelona, Vallès i Penedès.
3. Continuar amb les ajudes al foment de l’ús del transport públic, en especial per als joves.
4. Reforçar els ajuts als emprenedors, els autònoms, el teixit
comercial i per al foment de
l’ocupació.

5. Realització del projecte de la
nova Biblioteca i l’entorn de la
fàbrica de cotó.
6. Nous espais d’aparcament al c/
Major amb la creació de més de
170 places.
7. Reclamar la construcció i dotació d’un Parc de Bombers a
Vallirana.
8. Reformar el Casino (adequació i
millora de l’equipament)
9. Inici del nou contracte de recollida de residus i neteja viària amb
el tancament i modernització de
les illes de contenidors i unitats
mòbils a la zona comercial.
10. Realització de la fase 1 del projecte del Carrer Major.
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Grups municipals

Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Jesús Cano, secretari de Política Municipal
vallirana@socialistes.cat

Albert Isidro, regidor d'ERC

Jordi Roca, portaveu de Vallirana ets Tu
valliranaetstu@gmail.com

UN NOU CARRER MAJOR PER A TOTHOM

ENTITATS EN PERILL

VEO, VEO,...QUE VES,...

Aquests dies els valliranencs podem veure, com s’estan realitzant les esperades obres del Projecte d’Ordenació del Carrer
Major primera fase, un Projecte estratègic per a la nostra població i que va néixer amb l’ impuls i el consens de la Comissió
del Carrer Major, on han participat els diferents grups polítics,
ciutadans, entitats i la Unió de Botiguers.
Aquest nou carrer Major pensat per recuperar la vida ciutadana al centre del poble i afavorir el comerç local de proximitat, un projecte que recull la inquietud del comerç per millorar
l’aparcament, es creen més de 100 noves places, alhora que
allibera les voreres de vehicles i es recuperen per a ús exclusiu
de vianants.
Un projecte que millora la seguretat dels valliranencs a l’hora
de travessar el carrer, amb nova senyalització, nous semàfors i
passos de vianants, deixant enrere l’etapa de la N-340.
Cal que ara recuperem el nostre principal carrer per a la vida
quotidiana del municipi, que fem una aposta pel nostre comerç
de proximitat, donant suport a les seves iniciatives i iniciant la
recuperació social i econòmica del municipi.
Una altra bona notícia és la posada en servei del Nou Pavelló
Poliesportiu de la Barquera, un equipament esportiu de primer
nivell, molt necessari per a les entitats i esportistes de la nostra
població i que ve a resoldre una mancança històrica.
Un pavelló quàdruple amb un espai per a la gimnàstica, que
serà un model a seguir per a molts municipis per la seva versatilitat i polivalència, on conviuran cooperant entre ells tant
esports d’equip, com individuals.
Volem una Vallirana on la cooperació i el consens de tots
permeti que el nostre municipi avanci posant especial interès
en la millora de la vida dels nostres veïns i veïnes perquè
VALLIRANA ENS UNEIX

Últimament, ens arriben moltes queixes d'entitats i associacions
del municipi i que l'equip de Govern obvia totalment.
Estem fartes de reivindicar que les hem d'escoltar i donar solucions, no promeses buides que deixen indiferent a tothom.
A principis de juny, vèiem com el Grup de Teatre comunica que
fa 20 mesos que no poden fer la seva activitat habitual. En el Ple de
març del 19 es va dir i cito textualment: “La Regidoria de Cultura ja
està treballant amb un projecte de remodelació de l'espai perquè
li calen alguns "arreglillos"”On és aquest projecte? No ho sabem,
ningú l'ha vist mai.
Cada cop queda més clar, és que no s’aposta per la cultura.
Després de queixes constants, la solució que aporten, és posar
una carpa al pati de la Casa Mestre, que com sempre arriba amb
retard, tenint present que des del juny del 2017 l'Ajuntament ja
sabia que passaria a ser municipal.
Encara no hem vist la carpa, esperem i desitgem no hagin de
passar 20 mesos més.
Però, no s’acaba aquí, fa unes setmanes, un comunicat del GEP
Vallirana, ens torna a recordar, el poc compromís que hi ha amb
les entitats.
En el Ple de maig del 2021, vam demanar explicacions dels
motius pels quals, la Regidoria de Joventut, va decidir no celebrar
el Mercat de l'Alegria.
Ens van donar resposta, amb una informació que no era certa i
deixant a les monitores voluntàries com les culpables de la majoria
dels fets.
El GEP va presentar la instància corresponent a temps. Però, i
així ens ho comuniquen, es va perdre per una mala gestió interna
de l'Ajuntament.
El grup d'esplai, NO ha acordat ni acceptat fer la seva activitat
per Festa Major com es va comunicar al Ple.
Senyores del Govern, és moment de treballar amb i per les entitats i associacions. Ens preocupa que d'una manera o d'altra, es
tanquin les portes a la cultura a Vallirana. Exigim solucions a curt
termini perquè aquestes puguin exercir les seves activitats i rebin
el tracte que es mereixen.

Els gestors públics estan al servei de la ciutadania a qui representen i
han d’administrar de manera eficient els recursos que disposen, que,
no ho oblidem, provenen dels imposts que paga la mateixa ciutadania.
Ens trobem davant d’un cas que apreciem una utilització, com a
mínim, gens responsable dels recursos públics, amb ocultació d’informació i mentides, per part de l’equip de Govern de l’Ajuntament de
Vallirana.
Difícil d’entendre l’entossudiment per mantenir una adjudicació
d’una licitació (la de les càmeres de videovigilància) quan des de la
Direcció General d’Administració de Seguretat del Dept. d’Interior de
la Generalitat s’ha advertit 2 vegades que aquesta adjudicació no era
conforme a la normativa.
Sospitós el fet que el 2n d’aquests advertiments s’amagui i no es
publiqui al portal de transparència de l’Ajuntament de Vallirana (tot i
que ho hem demanat diverses vegades).
Lamentable que, estant advertits, es tiri endavant i es normalitzi el fet
de perdre un contenciós, menyspreant el malbaratament de fons que
això suposa.
Això sí, mentint contínuament per amagar la situació i no explicar-ho
a la ciutadania. I finalment, amb data 8 d’abril surt la SENTÈNCIA que
queda clar que no es pot fer servir la subcontractació per a saltar-se la
normativa, com pretenien, i s’anul·la l’adjudicació. Com era d’esperar,
aquesta sentència tampoc no s’ha publicat al portal de transparència.
Des de l’oposició la nostra tasca és fiscalitzar i denunciar quan cal
l’acció de Govern, i en aquest cas al mateix temps, hem exigit l’assumpció de responsabilitats pel perjudici que s’ha causat, de manera que
cadascú assumeixi la seva responsabilitat política perquè, tot plegat,
ens sembla molt greu.
Per part nostra, tal i com ens vam comprometre, hem fet públiques
les 2 cartes esmentades dirigides a l'alcaldessa, a través de les xarxes
socials, i hem demanat transparència.
No insistirem més en aquest tema, però pensem que la ciutadania ha de conèixer aquestes coses que la suposada transparència de
l’equip de Govern amaga.
#DespertaVallirana

Sònia Serrano, regidora de Ciutadans
Partido de la Ciudadanía

José Ávila, regidor d’En Comú
Podem Vallirana
encomupodemvallirana@gmail.com

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA VALLIRANA
Después de más de un año parece que ya se empieza a ver la luz al
final del túnel y a tener una vida más o menos normal, podemos ver
y disfrutar de la familia y amigos, ojala que de aquí a poco tiempo
gracias a la vacunación podamos empezar a tener una vida más
normal y que esto sea como un mal sueño, en el cual por desgracia
se han perdido seres queridos.
Ciutadans Vallirana está presente, en el Consell que se ha creado
para la Reactivació Social y Económica de Vallirana, en la Comissió del carrer Major, en la comisión de presupuestos participativos,
en la comisión de RRHH, en el Consell Escolar Municipal, y en el
grupo de trabajo de Cohesió Social. Solicitamos que hubiese un
miembro que representara a la Juventud y participar en la mesa de
contratación aunque solo fuese de oyentes, para el nuevo contrato
de la limpieza de edificios y locales Municipales.
Mociones presentadas, la petición de la jornada continua para los
colegios, solicitar que las entidades locales puedan obtener un tanto
por ciento de los fondos de recuperación de la Unión Europea, la
igualdad de trato entre parejas de hecho y los matrimonios, en el
acceso a la pensión de viudedad.
Hemos pactado con el equipo del Gobierno Municipal que se incrementaran farolas en diferentes calles del Municipio debido a la falta
de alumbrado. Se solicito ayudas para los comercios locales afectados
por la pandemia. También una mayoría de padres del Colegio L’Olivera
nos solicitaron que pidiéramos al Ayuntamiento que colocara una valla
de protección en la zona verde que hay al lado del Colegio en la parte
superior del estacionamiento de la calle Joan Capri.
Hemos denunciado en un pleno a la encargada de la empresa
contratada para la limpieza Municipal de los edificios y locales, por el
trato hacia sus trabajadores/as.
Dejamos nuestro correo para que nos hagáis llegar vuestras quejas o sugerencias.
Feliz verano para todos/as.
vallirana@ciudadanos-cs.org

Jesús Marín, membre de Junts
per Vallirana
juntsguanyemvallirana@gmail.com

Digamos basta

Sobre el protocol d'onades de calor

La indignación de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo crece día
a día. Si eres de Vallirana, seguro que en los últimos tiempos te has
indignado por la intolerable gestión de este gobierno:
Si formas parte de una entidad, sabrás que este gobierno ha menospreciado a las entidades. Ejemplo de ello es que el grupo de
teatro no puede actuar desde mucho antes de la pandemia, por
culpa de la falta de proyecto para el Casino. Otro ejemplo ha sido
la falta de respeto a protección civil, despreciando públicamente su
valioso papel en nuestro pueblo.
Si eres trabajador/a del Ayuntamiento, habrás sufrido su incompetente gestión de recursos humanos, buscando la privatización de
los servicios, despidiendo a trabajadoras/es y menospreciando a los
trabajadores/as de la brigada, entre otros.
Si eres vecino/a, habrás notado que las calles cada vez están peor, las aceras son impracticable y los hierbajos nos invaden, lo cual
no es de extrañar cuando la situación de la brigada es tan precaria,
hasta el punto que han tenido que ser los vecinos los que se han
tenido que movilizar creando un grupo, “Vallirana vol solucions” para arreglar los múltiples desperfectos y la dejadez de este gobierno.
Si eres vecino/a de Vallirana, también sabes que a lo que sale
por el grifo no lo podemos llamar agua. Que cuando estábamos
encerrado, dejamos de poder beber porque salía barro en lugar de
agua, en una gestión desastrosa de nuestro recurso más preciado.
Si eres lector/a de esta revista, habrás visto que los grupos de
la oposición solo tenemos este pequeño espació para expresarnos,
mientras que el resto de la revista, solo es propaganda sesgada para
sacar lo bueno, y no lo malo, de la gestión del PSC, publirreportajes
a las regidoras/es que están en la picota y utilización de medios
públicos para un lavado de imagen electoralista.
Si eres de Vallirana, di basta, los políticos/as apoltronadas/os en
la silla nos acaban llevando al desastre. Seamos exigentes y prota-

En el llunyà Ple de juliol de 2019 Junts per Vallirana va presentar
una moció per “crear una Comissió per establir un protocol global d'actuació durant els períodes d'onades de calor, conformada
per l'equip de Govern, els diversos grups municipals de l'oposició,
Serveis Socials, CAP, Protecció Civil i ADF”. Aquesta Comissió tenia l'objectiu de redactar el protocol de protecció sobre mesures
pal·liatives davant de les possibles onades de calor, el qual hauria
d'activar-se en els períodes d'onades de calor a Vallirana en el moment que el PROCICAT activés l'alerta vermella al Baix Llobregat i
quan se superin els 37,5ºC al municipi.
Durant el passat Ple de maig de 2021, gairebé dos anys després de l'aprovació d'aquella llunyana moció -on s'indicava, de fet,
que el protocol havia d'estar enllestit per a posar-lo en marxa durant l'estiu del 2020-, s'aprova el protocol per unanimitat. Aquest
protocol arriba en un context on malauradament el nostre grup
municipal no ha pogut arribar allà on voldria i, en aquest cas en
concret, a fer un seguiment desitjable i un treball més a fons sobre
la matèria. Les circumstàncies excepcionals que hem viscut durant la pandèmia ens han portat a no poder confeccionar el millor
dels protocols.
En qualsevol cas, al llarg d'aquests gairebé dos anys, juntament
amb altres grups del consistori, Serveis Socials, entre d'altres
actors del municipi, hem mantingut reunions amb una dilatada
periodicitat en el temps per a redactar i portar a Ple aquest protocol. I malgrat no haver pogut confeccionar el millor dels protocols,
moltes de les propostes, que vam fer en el seu dia durant aquestes
reunions, han estat incloses.
Tot i això, creiem que caldrà fer un seguiment acurat d'aquest
protocol que la pròpia realitat ens exigirà i també actualitzar, afegirhi correccions i/o noves aportacions necessàries segons els diversos contextos i/o situacions que hàgim d'afrontar.

gonicemos un cambio.
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Participa-hi
Participació

Elements del nostre Patrimoni

35.- EL XIPRERET.
POSTA I HOSTAL
És a peu de carretera entrant al nucli urbà des de Les Casetes a
la dreta, i correspon al núm. 633 del c/ Major. És una casa pairal
davant de can Rovira, heretat a la qual pertany.

3 projectes dels
Pressupostos Participatius
2021 seran una realitat
L’Ajuntament, d’acord amb la Comissió dels Pressupostos, amplia la
dotació econòmica per cobrir també la 3a proposta més votada

Té forma de masia aïllada amb
diversos cossos que li donen una
planta rectangular. El cos principal
presenta una coberta de teula àrab de
dos vessants, amb un ràfec doble. Està
distribuït en soterrani, planta baixa i
pis, i compta amb senzilles finestres.
Destaca el portal d'accés, d'arc de
mig punt adovellat. A les cantonades es conserven carreus de pedra ben escairats. El
volum adossat al principal dona accés a l’interior mitjançant un portal d'arc de mig punt
adovellat. El seu estat de conservació és bo.

Actualment, a la zona de
l'aparcament hi ha diverses
pedres de molí a mode decoratiu
i aquell petit xiprer que va donar
nom a l’establiment, ara n’és
un de grans dimensions. Es va
reconstruir l’any 1964 per fer-hi
el restaurant que és actualment
i que es va inaugurar el 22 de
setembre de 1965.

Joves decidint quines propostes votar

La carretera disposava d’hostals i
postes per als viatgers que anaven
o venien de Barcelona. Una posta,
a diferència d’un hostal, era un
establiment on es realitzaven la presa i
canvi de cavalleries. Eren al llarg de les
línies de correus i en les vies principals
per proveir el subministrament de
cavalls necessari per realitzar els
viatges. També eren per l’aturada de
diligències de viatgers.

La dotació dels Pressupostos Participatius
era de 285.000 € i amb aquest pressupost
es cobrien les dues propostes més votades.
La tercera només per 1 vot de diferència
quedava fora. Davant aquest fet l’equip
de Govern va posar en coneixement de la
Comissió dels Pressupostos Participatius
que s’aprovaria una ampliació de la dotació
pressupostària amb els 102.000 € que faltaven per poder cobrir les 3 primeres propostes. Aquestes van ser:
1. CO(mpensa)2 Projecte d'eficiència i
transició energètica al local de la Creu
Roja a Vallirana. 174 vots. Pressupost estimat: 106.000 €
2. Canviem les finestres de La Ginesta. 117
vots. Pressupost estimat: 111.000 €
3. Camí saludable entre l’avinguda de Begues i el carrer Brasil. Mas de les Fonts i
La Solana. 116 vots. Pressupost estimat
170.000 €
Com es pot observar el total dels 3 pressupostos és de 397.000 €, quan la dotació per als Pressupostos Participatius era
de 285.000 €. És per això que s’ha hagut
d’ampliar la dotació per poder cobrir els
3 projectes més votats.

Es podria datar just després de la
construcció de la carretera N-340, a
finals del s. XIX i va ser una posta
de carretera per donar servei als
viatgers. Inicialment, l'edifici es
va concebre com a quadra i casa
dels masovers de can Rovira. Tenim
notícia que durant la Guerra del
Francès (1808-1813), la casa va ser
saquejada juntament amb d'altres de la zona. L'hostal també apareix documentat en la
crònica d'una excursió del Centre Excursionista de Catalunya l'any 1892. Hi varen fer
estada en una parada en la ruta Corbera-Molins de Rei.

Els Pressupostos Joves

La posta del Xipreret consta com a parada en el trajecte en diligència Reus-Barcelona, l’any 1815. “Hi haurà quatre parades de sis
cavalls que seran al Xipreret, Vilafranca, El Vendrell i Tarragona”.
Gran participació dels joves

En paral·lel es van celebrar els Pressupostos Participatius Joves, amb una assignació de 15.000 €. Després de validar 15
propostes entre les 66 presentades i que
496 joves participessin en les votacions,
va resultar com a proposta guanyadora
amb 209 vots: “Alimentar/cuidar dels animals”. Per tant, es destinaran els 15.000 €
a construir i col·locar 6 contenidors petits
que faran de casa per a les colònies de gats
que hi ha a Vallirana.
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Vallirana Cooperem
Festes

Sant Jordi

La Fira Vallirana Natura i la
Setmana Intergeneracional van
compartir cartell

Roses a les residències de
la Gent Gran

La Fira no es va poder celebrar per les restriccions del Procicat
Davant l’impossibilitat de celebrar fires per les mesures anticovid,
aquest any es va fusionar la Fira Vallirana Natura amb la celebració de
la Setmana Intergeneracional 2021.
Van ser un total de 23 propostes en
un calendari del 12 al 18 d’abril, tot
i que es va veure afectat per la meteorologia.

La novetat de l’autocine
La principal novetat del programa d’actes va ser l’autocine, que
es va fer, finalment, divendres 23
d’abril, a la zona de l’aparcament
del polígon industrial de Can Prunera. Una proposta que va ser tot
un èxit, esgotant les localitats.

Durant la Setmana Intergeneracional també es van programar tallers, presentació de
llibres, l’Hora del Conte, un
espectacle familiar, xerrades, i
la pedalada familiar entre d’altres propostes. Alguns dels actes amb temàtiques vinculades
a Vallirana Natura.

Com és tradició, divendres 23
d’abril, amb motiu de la Diada
de Sant Jordi, l’Ajuntament de
Vallirana i l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Vallirana
van fer arribar roses a les residèn-

cies de la 3a edat del municipi.
En compliment de les mesures
anticovid, les roses es van lliurar al personal de les residències
perquè les fessin arribar als avis
i àvies.

Membres de les residències de la Gent Gran, amb les seves roses.

Vallirana es concentra contra
la violència masclista

Dimarts 15 de juny es va fer una
concentració silenciosa davant
l’Ajuntament, per mostrar el total
rebuig a la violència masclista i en
especial contra els feminicidis i la
violència vicària. La concentració
va comptar amb representació del
Consistori, amb l’alcaldessa Eva
Martínez, diferents regidors de

Autocine al Polígon Industrial de Can Prunera

Gent gran

Reconeixement a 100 anys de vida
L’Ajuntament ret homenatge als valliranencs i valliranenques que arriben als 100 anys
L’Ajuntament de Vallirana ha
iniciat un seguit d’actes de reconeixement als valliranencs
i valliranenques que arriben
al seu centenari. El primer va
ser Enric Ollé i Cartró, i està
previst que dins el 2021 rebin
aquest homenatge 3 veïnes del
municipi que han arribat o ho
faran pròximament els 100
anys. Es tracta d’Isabel RP, que
ja els va fer a finals del 2020,
Rafaela SP, que els va fer aquest
març, i Ana PV, que els farà el
juliol.
L’homenatge a Enric Ollé es va
celebrar a la sala de plens amb
una presència reduïda d’assistents en compliment de les
mesures per la covid-19. L’homenatjat va estar acompanyat
dels seus fills. L’alcaldessa, Eva
Martínez, i el regidor de la

Enric Ollé i Cartró, amb l'alcaldessa i el regidor Manel Vàzquez.

Gent Gran, Manel Vázquez,
li van lliurar un ram de flors
i una placa commemorativa.

També va assistir a l’acte la cap
dels Serveis Socials, Maribel
Guerrero.

l’equip de govern i de l’oposició, així
com a representants d’entitats locals
i de la ciutadania. A l’acte es van
repartir uns cartells amb llaços liles,
amb el missatge “Vallirana contra
la violència masclista” i la relació de
dones que han perdut la seva vida
aquest any per culpa de la xacra social de la violència de gènere.
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Entitats
Equipaments

Nou Centre
d’Interpretació de
l’Espeleologia
Més didàctic i atractiu, que s’ha remodelat per arribar
especialment a un públic familiar i a les escoles.
Moment de la inauguració del nou Centre d’Interpretació de l’Espeleologia Catalana, amb la presidenta del CEV, Gemma Gou, i el president
de la Federació Catalana d’Espeleologia, Lluís Domingo.

Vallirana disposa des de fa uns
mesos del nou Centre d’Interpretació de l’Espeleologia Catalana,
ubicat al Centre Excursionista.
Un nou punt d’interès municipal,
més didàctic i atractiu, que s’ha
remodelat per arribar especialment a un públic familiar i a les
escoles.

El nou centre d'interpretació

I és que Vallirana és el bressol de
l’espeleologia catalana. Un esport
vinculat a la ciència i a la desco-

berta de l’entorn que, gràcies a
aquesta nova visió, gaudirà d’un
nou impuls que permetrà apropar
la visió general de la diversitat i la
riquesa del nostre entorn.
L’acte d’inauguració va comptar
amb la presència de la presidenta
del CEV, Gemma Gou, amb l’alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez, el regidor de Patrimoni Local, Manel Vázquez, el president
de la Federació Catalana d’Espe-

leologia, Lluís Domingo, i representats de l’entitat local.
Centre d’Interpretació de
l’Espeleologia
C/ Major, 402 - 08759
VALLIRANA
cev@cevallirana.cat
QR vídeo
inauguració

Comerç

Cultura

Joana Garrido, guanyadora de la
campanya “El temps és un regal”

Casal Artístic i Tallers
Estiu Creatiu 2021

Campanya organitzada per la Unió de Botiguers, amb la col·laboració de l’Ajuntament

Amb el Taller d’Art i Cultura de Vallirana
Després que l’any passat no es van
poder fer per la pandèmia, aquest
estiu torna el Casal Artístic amb
el Taller d’Art i Cultura de Vallirana, així com els tallers intensius
“Estiu Creatiu”. Unes propostes
per als mesos de juny i juliol que
ja tenen obertes les inscripcions.

La Unió de Botiguers va organitzar
durant el mes d’abril la campanya “El
temps és un regal”. Una campanya
en la qual es participava fent compres
superiors a 10 € en cinc comerços diferents, que permetien entrar en el sorteig de 500 €.

El Casal Artístic, que es farà del
28 de juny al 30 de juliol en horari de 9 a 13 h, és per a infants
majors de 6 anys. El casal inclou
pintura, enquadernació, costura,

La guanyadora va ser Joana Garrido,
qui va disposar de dues hores per gastar
el premi en els establiments adherits.
QR vídeo
Campanya UB
Foto final de la compra de 500 € de la guanyadora del concurs.

Joana Garrido al comerç My Secret

manualitats, dibuix, ceràmica i
activitats a l’exterior. Les inscripcions es poden fer per setmanes. Els
tallers intensius de l’Estiu Creatiu
estan agrupats segons al públic al
qual van dirigits: familiar, infantil,
joves i adults. Inclouen opcions de
ceràmica, pintura, costura, dibuix
i esmalt.
Per a més informació i inscripcions us podeu adreçar al web www.
tallerdarticultura.blogspot.com o
al telèfon 93 683 27 38.
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Cultura
Literatura

Dinamització

Cecília Navarro guanya el 45è
Premi de Poesia Catalana Josep
M. López-Picó

Per a la reactivació
cultural

Amb La mamella de Déu

Un dels sectors que s’ha vist fortament afectat per la pandèmia
ha estat el cultural. La suspensió
d’activitats ha incidit en la vida
de les entitats culturals del municipi perquè han hagut de suspendre les seves activitats o bé reinventar-les. Al mateix temps, la
pandèmia ha incidit en la gestió
i evolució de projectes que han
de potenciar l’activitat cultural al
municipi.

Cecília Navarro va guanyar el 45è
Premi de Poesia Catalana Josep M.
López-Picó, dotat amb 3.500 € i la
publicació de l’obra, pel poemari La
mamella de Déu. El veredicte del jurat es va conèixer dissabte 5 de juny
a l’acte celebrat al restaurant Selva
Negra.
També es van lliurar la resta de premis que completen els Premis Literaris Vila de Vallirana. L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa,
Eva Martínez; del regidor de Cultura, Joan Manel Arrabal; de la família
de Josep M. López-Picó; regidors
i regidores del consistori i d’altres
municipis; i representants d’entitats
locals i AMPES de les escoles. També es va comptar amb els escriptors
Jordi Sierra i Fabra i Raúl Montilla,
i el representant de l’editorial Viena,
Enric Viladot.
L’acte, amb prop de 100 assistents,
va ser també un homenatge al poeta
del Baix Llobregat, Joan Margarit,
que havia estat membre del jurat dels
premis. Lali Barenys i Carles Beltrán

Guanyadors/es del lliurament dels premis literaris de 2021.

es van encarregar de la presentació i
del recital de poesia que es va fer.
La guanyadora Cecília Navarro, mallorquina de només 19 anys, va recitar un dels poemes que formen part
de l’obra guanyadora. Els finalistes
van ser La pell convexa, presentada
amb pseudònim, i Altres plagues, de
Laia Maldonado.
Pel que fa al premi per a autors
locals, Vila de Vallirana, va ser
per a Daniel Banegas per El tresor de Vallirana, dotat amb 400
€. En els premis de poesia i narrativa infantil i juvenil Puig Bernat

Cecília Navarro, guanyadora del 45è Premi de Poesia Catalana Josep M. López-Picó, dotat amb 3.500 €

i el Premi del Treball de Recerca
de Vallirana, el quadre d’honor
va ser el següent:
• Premis Puig Bernat:
o Categoria 6è primària:
- Finalista: Jana Rovira Pascual
- Guanyadora: Aisha Carim Taragó
o Categoria 1r ESO:
- Guanyador Mohamed Yacoubi
o Categoria 2n ESO:
- Finalista: Núria Tugas Sala
- Guanyadora: Júlia Remedios
Amat.
o Categoria 3r ESO:
- Guanyadora: Kiara Pérez Becher
o Categoria 4t ESO:
- Finalista: Judit Ferrando Franco
- Guanyadora: Sara Cecconello
Vila
• Premi Treball de Recerca de
Vallirana:
- Guanyadora: Judith-Lilith Peñaranda Calvillo
L’acte de lliurament de premis es
va poder seguir en directe per la
transmissió que es va fer per streaming.

Projectes i reunions amb entitats

El Casino i una carpa per a les
activitats culturals
En aquesta línia, s’està treballant
en els plecs de condicions per a la
licitació de redacció del projecte
de remodelació del Casino Vallirana, que cal recordar és de propietat municipal després de l’acord
establert amb l’entitat valliranenca que n’era la propietària.
Mentre el procés de remodelació
del Casino ha de seguir els seus
passos, es treballa a dotar el municipi d’un espai on es puguin
celebrar els actes culturals. Així,
en el Ple del mes de maig, es va

Imatge exterior del Casino Valliranenc

Pati exterior de la Casa Mestre

aprovar una modificació de crèdit que destinarà 200.000 € a
l’adquisició d’una carpa de grans
dimensions que s’ubicarà inicialment al pati de la Casa Mestre.
Una carpa que inclourà les infraestructures per acollir actes culturals de tota mena.
Reunions amb les entitats
Des de les regidories de Cultura i
de Fires i Festes es van celebrant
o s’han celebrat reunions amb les
entitats culturals, tant per tractar
la seva situació actual fruit de
l’afectació de la pandèmia, com
per valorar la seva participació en
els actes de la Festa Major de Sant
Mateu 2021, aquest setembre.
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Esports
Waterpolo

Triatló

El CN Vallirana es queda a les
portes de l’ascens a 1a nacional

El C. Triatló Vallirana
campió de l’Ironcat

Tanca així una excel·lent temporada

Va guanyar la categoria per equips

No va ser possible, l’equip sènior masculí de waterpolo del
CN Vallirana es va quedar sense ascens a 1a nacional després
d’una excel·lent temporada. Al
final va perdre l’encreuament
amb el CN Poble Nou a l’eliminatòria per a l’ascens. Ho va fer
davant un equip que ja milita a
la 1a nacional. Aquesta derrota
no ha de tapar una gran progressió d’un equip que venia de
quedar campió nacional de 3a
divisió la temporada anterior i
campió de 2a aquest any.
Èxits amb la selecció catalana
I mentre l’equip sènior masculí
intentava l’ascens, se sumaven
èxits entre els waterpolistes més
joves del club. Laia Tutusaus, Liv
del Sol i Ivan Castaño van formar
part de les seleccions catalanes
de waterpolo en el Campionat
d’Espanya per Comunitats Autònomes en categoria infantil. Les
noies van quedar campiones amb
la selecció femenina, mentre que
l’Ivan va quedar subcampió amb
la selecció masculina.

Club Triatló Vallirana

El Club Triatló Vallirana es va
proclamar campió per equips al
XVI Ironcat, celebrat el mes de
maig a l’Ampolla. Una prova de
llarga distància i d’alta exigència
amb 3,8 km de natació, 180 km
en bicicleta i 42 corrent.

L'equip sènior masculí de waterpolo del CN Vallirana.

Futsal

L’entitat local va comptar amb la
participació de José Sampedro, Sergio Agost, Abel Almodóvar, Jaume

Artó, Víctor Ríos, Tiziana Colet,
Toni Pallares i Jose Manuel Funez.
Cal destacar les posicions obtingudes: Toni Pallares, 6è a la general i 2n a V1M; Tiziana Colet, 6a
general i 2a V2F, Abel Almodóvar,
9è a la general i 5è a V1M; Víctor
Ríos 10è a la general i 4t absolut;
José Sampedro 14è a la general i 9è
V1M; i Jaume Artó 2n a V2M.

Ciclisme

El juvenil femení de l’AE Vallirana, Patrícia Ortega,
campiona de Catalunya
a divisió d’honor
en contrarellotge

Es va proclamar campió del grup 2 de 1a divisió

A la prova celebrada el maig a El Bruc

Nou èxit del futbol sala femení
valliranenc, en aquesta ocasió
amb l’equip juvenil femení de
l’AE Vallirana, que s’ha proclamat campió del grup 2 de
Barcelona de la 1a divisió. Aquest
títol assolit dues jornades abans
del final de la competició, li dona
el dret a jugar l’any vinent a divisió d’honor.
L’èxit de l’equip entrenat per
Francisco Nicolás és un fruit més
de la dedicació de l’entitat valliranenca al futbol sala, des de ja fa
molts anys i amb equips a totes
les categories del futbol sala femení. Sense cap dubte, l’AE Vallirana s’ha convertit en un referent d’aquest esport al nostre país
en categoria femenina.

La valliranenca Patrícia Ortega,
ciclista professional al Massi
Tactic UCI Women's Team, va
guanyar el campionat de Catalunya en contrarellotge individual a la categoria CRI Fèmines Èlit, que es va celebrar a El
Bruc. La Patrícia va signar el
millor temps 27:11, superant
en 36 segons a la 2a classificada, la seva companya d’equip
Marta Sánchez.
Indicacions de l'entrenador de l’equip juvenil femení de l’AE Vallirana durant un partit de final de
temporada

En una temporada atípica per
les restriccions provocades per
la Covid, amb un calendari concentrat i alterat, i molts mesos

sense poder competir, l’equip
valliranenc ha pogut mostrar
igualment la seva qualitat i assolir un ascens merescut.

La prova consistia en dues voltes al recorregut de 7,5 quilòmetres amb una dificultat tant
de desnivell com tècnica, que
van exigir al màxim als i les ciclistes.

Patrícia Ortega, campiona de Catalunya en
contrarellotge.
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Notícies
Patrimoni

Sant Silvestre ens descobreix la Vallirana visigoda
La restauració de l’ermita estableix la seva construcció al segle VI
El 15 de maig es va fer la inauguració de la restauració de l’ermita
de Sant Silvestre. Una rehabilitació que ha permès establir la datació de l’edifici entre els anys 530 i
608, en època visigoda. Això desmenteix la informació que es tenia fins al moment que establia la
construcció de l’ermita cap al 904,
en època romànica. Un descobriment que amplia la història del
nostre municipi.
A partir de la cessió de l’espai per
part de la família Valls, es van
iniciar els treballs de prospecció
de l’ermita i la zona per establir
i redactar el projecte de restauració. Les troballes arqueològiques
fetes, en especial la d’unes restes
humanes, han permès, mitjançant
el carboni 14, datar la construcció de l’absis de l’ermita entre els
anys 530 i 608. Tot i això, també
es van trobar sota la construcció,
paviments més antics que podrien
ser dels segles II o III.
L’acte d’inauguració va comptar
amb un acte institucional amb
presència de l’alcaldessa, Eva Martínez, d’una representació de la família Valls; de la directora general
de Patrimoni Cultural de la Generalitat, Elsa Ibar; de la diputada

Parlament de l'alcaldessa en un moment de
l'acte d'inauguració.

delegada de Turisme de la Diputació, Abigail Garrido; de l’arquitecte redactor del projecte, Joan
Adell; i de membres de l’equip de
la restauració, de representants de
les entitats locals Amics de Vallirana i del Centre Excursionista de
Vallirana, i de regidors i regidores
de l’Ajuntament. Després es van
fer visites guiades obertes a la ciutadania.

Part frontal exterior de l'Ermita de Sant Silvestre.

Està previst treballar en l’adequació de l’entorn i dotar l’ermita
de material informatiu per poder
obrir l’espai a les visites i convertir
Sant Silvestre en un punt d’interès
turístic del municipi.
QR vídeo
inauguració
capella

Visita guiada a la capella.

Patrimoni

El record homenatge a La Catalana
Una pàgina recent de la nostra història
El passat 15 de maig es va procedir a l’enderrocament de les dues sitges i de l’edifici intercanviador de calor, que quedaven de
l’antiga cimentera La Catalana
a la zona del polígon industrial.
Un enderrocament que es va fer
mitjançant unes voladures controlades i que es va haver de fer
davant la perillositat de l’estat
de les instal·lacions en desús des
de fa molts anys. Ja el 2011 es va
fer una primera voladura d’una
de les sitges.
Per mantenir viu el record i l’homenatge al que va ser una de les
indústries pioneres de Vallirana i
que va acollir a molts valliranencs
arribats d’altres indrets del país,
des de la Regidoria de Patrimoni
es treballa amb l’entitat Amics de
Vallirana.

Moment de l'enderrocament de les sitges de La Catalana.

Està previst dissenyar uns suports
comunicatius que recordin la importància i presència de La Catalana a la història més recent del
municipi. Malgrat que les sitges

ja no formen part de la imatge de
Vallirana, el seu record perdurarà i serà un homenatge a tots els
valliranencs i valliranenques que
van formar part de La Catalana.
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