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Destaquem
Mobilitat – Vallibús Connecta’t

El servei de transport a demanda de
Vallirana reconegut a escala europea
Gràcies al seu servei innovador, que facilita la mobilitat i l’ús del transport públic
Vídeo Vallibús
Connecta't - Vallirana TV

El servei de transport a demanda
del projecte Vallibús Connecta’t
ha estat reconegut en un conjunt
de bones pràctiques europees
que atorga el Consorci SMARTA. Una iniciativa internacional
que identifica les solucions de
mobilitat a les zones rurals de
cada país europeu.
El Consorci SMARTA va identificar un conjunt de bones pràctiques i va destacar el servei de
transport a demanda de Vallirana,
que gràcies a l’aplicació Shotl, facilita la mobilitat i promou l’ús
del transport públic, especialment
entre les persones més vulnerables.
Al mateix temps, compta amb
una tecnologia que eleva l’eficiència i la informació de l’usuari.
L’Ajuntament de Vallirana celebra
aquest reconeixement internacional, tenint en compte la seva aposta per la mobilitat i la sostenibilitat, amb un servei a demanda que

La gent gran en fa un bon ús

El Consorci SMARTA
va identificar un
conjunt de bones
pràctiques
compta amb 88 parades i el posiciona amb el servei a demanda
amb més parades de Catalunya.
Pel que fa al futur de la mobilitat a Vallirana, l’alcaldessa de
Vallirana ha destacat que “l’objectiu és poder disposar d’un
tercer autobús, més petit, que
sigui capaç d’arribar a més zones
i així augmentar encara més les
parades. Així com també, disposar d’un Park & Ride a la zona
del Polígon Industrial que sigui
el nou punt de sortida i arribada de les línies interurbanes per
incrementar encara més l’ús del
transport públic”.

Vallibús a la zona de l'Institut

La flota del Vallibús Connecta't
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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
 ADF Puig Vicenç
INFORMACIÓ MUNICIPAL
 Ajuntament – Casa de la Vila
 Jutjat de Pau

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
 Servei Municipal 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




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

MEDI AMBIENT - DEIXALLERIA
Oficina Tècnica. Passeig dels Horts, 6.
93 683 36 05
Deixalleria municipal. 93 683 35 68
Recollida de mobles i estris vells. 900 168 167
vlrn.recollides@vallirana.cat

SERVEIS SOCIALS

OFICINA TÈCNICA

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

Passeig dels Horts, 6 -93 683 36 05

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




Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Casa Mestre. C/ Major 178-182 - 93 683 22 62

EDUCACIÓ
C. Major, 612 - 93 683 23 34
Escola Municipal d’Adults
Passeig dels Horts, 6 - 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...

93 683 08 10
93 683 00 28

SALUT I BENESTAR


OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
C. Major, 329 - 93 683 08 10

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 00 00 / 93 683 24 91

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
Participació

Es constitueix el Consell per la
Reactivació Social i Econòmica
de Vallirana
És un òrgan consultiu i participatiu que neix per promoure propostes que ajudin a
pal·liar els efectes socials i econòmics de la COVID-19
El Ple ordinari del mes de maig va
aprovar per unanimitat la creació
del Consell per a la Reactivació
Social i Econòmica de Vallirana.
Un òrgan consultiu i participatiu
que neix per exposar, estudiar i
deliberar propostes per frenar els
efectes de la pandèmia provocada
per la COVID-19.
Aquest Consell està format per
agents locals de diversos àmbits i per
representants de la ciutadania, que
fan un treball coordinat i cooperatiu
que permeti iniciar la reconstrucció
social i econòmica de Vallirana i
protegir el benestar de les persones.

L’alcaldessa, Eva Martínez, presideix el Consell per a la Reactivació
Social i Econòmica de Vallirana,

que compta amb els regidors/es de
Serveis Socials i Promoció Econòmica, un membre de cada partit

REPRESENTANTS DEL CONSELL
M. del Carmen Romero
Guijarro

Representant de les entitats del Tercer Sector (Vallirana en Acció)

Robert Hernando Fau

Representant de la Unió de Botiguers (UB)

Manuel Muñoz Moreno

Representant del sector de restauració (Casino)

Daniel López Victori

Representant de les empreses del Polígon Industrial de Can
Prunera (Azorman)

Susana Barbadilla Prados Representant de la resta d’empreses de Vallirana (Mamis Bears)
Isidre Campderrós Salvans Representant de les entitats del poble (CF Vallirana)
Laura Ventura Jerez

Representant del comerç a títol individual (Copydays)

Encarna Honrubia Muñoz

Representant de la Taula Feminista

José Mancebo Pérez

Representant sindical d’empreses de Vallirana (AkzoNobel)

Carles de Pablo Torrecilla

Representant del sindicat UGT Baix Llobregat

Ivette Castillo Tarragó

Representant del sector educatiu

Montserrat Pi

Emprenedor/a que hagi participat al programa Vallirana
Emprèn (acadèmia ModeMontse)

Alberto Alonso Martín

Autònom a títol individual

Domitilo Lobato Martínez

Ciutadà a títol individual

Andreu Fernández

Jove a títol individual

polític del consistori, diferents
tècnics municipals com assessors,
el secretari del Consell i representants locals del món social, cultural, econòmic, educatiu i sanitari.
Aquests últims escollits mitjançant

sorteig, després d’un període d’inscripcions. En el moment de tancar
la revista quedava pendent el nomenament d’un representant del
sindicat UGT Baix Llobregat i un
representant del sector sanitari.

Ajuts

147.000 € pel foment de l’ocupació i del teixit comercial de Vallirana
Subvencions de suport al teixit
comercial i del servei de proximitat (72.000 €)
Els beneficiaris d’aquestes subvencions són les persones físiques o
jurídiques legalment constituïdes,
que desenvolupin activitats i/o de
serveis amb establiment de menys
de 400 m2 al municipi de Vallirana. Els ajuts poden arribar als
1.000 € en cas de cessament de
l’activitat.
Les despeses subvencionables són
despeses no inventariables (lloguers, subministraments, etc.) i
despeses per a l’adaptació de les ac-

tivitats econòmiques a les mesures
higièniques decretades (compra
de material, inversions en màquines o eines, serveis de neteja o
d’assessoria, etc.).
Pel que fa a les despeses no inventariables s’inclouen les compreses
entre l’entrada en vigor del Reial
Decret 463/2020, de 14 de març,
pel que es declara l’estat d’alarma i el
30 d’abril de 2020. I pel que fa a les
despeses per a l’adaptació de les activitats econòmiques, també inicien
el seu termini el 14 de març, i clouran amb la data límit de presentació
de sol·licituds (pendent d’aprovació
de les bases definitives).

Subvencions per al foment de
l’Ocupació i millora de la qualitat
i de l’entorn de treball a Vallirana
2020 (74.000 €)
Estan pensades per a activitats
econòmiques amb seu o centre de
treball a Vallirana que pertanyin a
qualsevol sector empresarial, per a
autònoms, empreses i entitats sense
ànim de lucre.
Hi ha 5 línies de subvencions:
1. Foment de contractacions laborals.
2. Foment i suport a nous projectes
d’autoocupació.
3. Millora de la qualitat de l’entorn

de treball: projectes de millora
de seguretat i salut laboral.
4. Millora de la qualitat de l’entorn
de treball: projectes de millora i
diversificació d’activitats.
5. Millora de la qualitat de l’entorn
de treball: projectes de transformació digital.

El període subvencionable per a
aquestes 5 línies seran totes les actuacions que s’hagin realitzat entre
l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020.
Teniu més informació al web municipal www.vallirana.cat
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Coronavirus

La resposta de Vallirana davant la COVID-19
Nombroses accions, ajuts, iniciatives d’entitats, ciutadania, comerç, empreses i Ajuntament.
Vallirana ha fet front a nombroses setmanes de l’estat d’alarma,
amb fases de confinament i de
desconfinament amb diverses
mesures que s’han anat adaptant,
però sobretot amb l’esforç de
moltes persones, entitats públiques i privades, teixit comercial i
empresarial.
Molt important ha estat la cooperació de totes elles per pal·liar
els efectes de la pandèmia al municipi, d’elles en teniu tota la informació a la pàg. 19 a la secció
Cooperem d’aquesta publicació.
Gabinet de crisi
El 13 de març l’Ajuntament va
constituir un gabinet de crisi
(CECOPAL) per fer un seguiment constant de l’evolució de la
pandèmia al municipi, les afectacions i les accions a implementar.
Aquest gabinet de crisi format
per tots els regidors i regidores de
l’equip de govern, així com els diferents tècnics municipals implicats i la Policia Local, es van reunir 3 cops per setmana. També
s’han mantingut constants reunions amb els regidors i regidores
dels grups de l’oposició.

Manteniment de serveis municipals
En tot moment s’han mantingut
operatius els serveis municipals
que eren necessaris per a la ciutadania i per a la gestió de la crisi.
En alguns casos i departaments
en forma de teletreball, però en
altres casos amb treball presencial
sempre mantenint totes les mesures de seguretat, i prioritzant
sempre l’atenció telemàtica.
Es van determinar els serveis
essencials que van ser: Brigada d’Obres, Cementiri i Serveis
Funeraris, Comunicació, Enllumenat Públic, Informàtica,
Intervenció, Neteja d’Edificis
Municipals, Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC), Policia Local, Recollida de Residus i Neteja
Viària, Recursos Humans, Secretaria, Serveis Socials, Serveis Territorials, Subministrament d’Aigua i Clavegueram, Tresoreria i
Vallibús.
Des de l’Ajuntament les actuacions es van concentrar en 4 grans
blocs: suport a les persones, suport a l’economia, cura i salut, i
espais municipals i activitats.

Suport a les persones
En aquest bloc es va comptar
amb els Serveis Socials que van
mantenir el seu servei de forma
presencial amb molta atenció
a la població més vulnerable.
Es va organitzar el repartiment
dels ajuts de beques menjadors
en forma de més de 200 targetes
moneder i es van mantenir les
beques corresponents a les escoles bressol municipals. Més de 40
usuaris del Servei d’Atenció Domiciliària van continuar rebent
el servei. Es va garantir l’accés al
Banc d’Aliments local gestionat
per la Creu Roja fins i tot a les
persones que no eren usuàries
abans de la pandèmia.

Acte d'homenatge a les víctimes del
coronavirus i als voluntaris.
L'Ajuntament de Vallirana organitzarà una acte el
dijous 23 de juliol a les 20 h, en memòria de tots
els valliranencs i valliranenques que han perdut
la vida per culpa de la COVID-19, i d'homenatge
a totes les persones i entitats que, des del
voluntariat i la cooperació, han ajudat a paliar els
efectes de la pandèmia.

Especial atenció van merèixer
les residències geriàtriques,
on l’Ajuntament hi va abocar
molts recursos tot i no ser de la
seva competència. Es va fer un
seguiment diari i es van repartir
mascaretes, gels hidroalcohòlics,
guants, peücs, casquets, pantalles
de protecció, granotes... A més
a més, es va procedir a la desinfecció de les instal·lacions de les
residències, mitjançant canons
d’ozó, i dels accessos.

Es van lliurar mascaretes als infants del municipi

El comerç local, exemple de solidaritat

Reunions telemàtiques del gabinet de crisi
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Coronavirus
Totes aquestes mesures dirigides a donar suport a les persones
s’han vist complementades amb
suport telefònic, atenció diària
des de l’OAC, suport psicològic,
facilitant nombroses eines per a
diferents col·lectius per fer més
suportable el confinament (propostes infantils, recomanacions,
contactes...).
També des de l’Ajuntament en
col·laboració amb la Fundació Josep Botet, es van lliurar 50 ordinadors a estudiants del municipi que
no disposaven d’aquesta eina i no
podien seguir amb regularitat una
formació telemàtica.
Suport a l’economia
L’economia ha estat un dels sectors
més afectats per la COVID-19, i
en aquest sentit l’Ajuntament va
prendre diverses mesures d’ajut.
Pel que fa als impostos, taxes i
preus públics, es va decidir l’ajornament de l’IBI i de la taxa de
recollida de residus domèstics i
comercials, la de guals i cementiri.
Es van suspendre els preus públics
de les escoles bressol, de l’Escola
d’Adults, de l’Escola de Música Aureli Vila, del Taller d’Art i
Cultura i dels cursos d’anglès. El
CEM va oferir diferents opcions
als seus abonats, mentre que es van
tornar els rebuts de l’Agenda Jove
i es va flexibilitzar el pagament de
lloguers de places d’aparcament i
de concessions municipals.
Es va posar molta èmfasi en el
suport al comerç local, amb reunions periòdiques, informació
constant dels seus serveis, formació telemàtica, subministrament
de material de seguretat... També
es treballa per facilitar qualsevol
informació o suport en temes
d’ocupació des del contacte directa amb les persones demandants
de feina amb ofertes del SOC, o
facilitant el contacte amb serveis
especialitzats.

Taller ModeMontse a ple rendiment

Creu Roja va multiplicar la seva tasca habitual

informacions relatives a l’evolució de la pandèmia al municipi,
a accions directes de desinfecció
i subministrament de material
de protecció als veïns i veïnes de
Vallirana.
Es van fer diferents feines de neteja i desinfecció de la via pública,
en aquest cas amb la col·laboració
de les empreses Urbaser i Adec,
i l’entitat ADF. S’actua a tots els
barris del municipi i amb especial
atenció als espais amb una major
presència de persones (contenidors, parades d’autobús, zones
comercials, instal·lacions municipals, Policia Local...).
Amb la col·laboració de Protecció
Civil es reparteixen en diferents
moments de l’estat d’alarma i a diferents col·lectius material de protecció, especialment mascaretes,
algunes fruit de la col·laboració
ciutadana. També gràcies a la participació de voluntaris, regidors i
regidores de l’Ajuntament, es van
repartir mascaretes a la població
infantil quan se’ls va permetre sortir al carrer, unes mascaretes que
van ser elaborades per les cosidores i cosidors voluntaris.
Per la seva part, Creu Roja potencia el seu servei per donar cobertura a totes les famílies necessitades des del banc d’aliments.

Cura i salut

Espais municipals i activitats

Nombroses han estat les actuacions dirigides a garantir la salut
de la ciutadania, des de constants

En el moment que es decreta
l’estat d’alarma es comencen a
prendre mesures de restricció de

les activitats públiques i per tant
es tanquen o limita l’accés a diferents espais, així com es cancel·len
les activitats previstes. Es tanquen
els centres educatius, la Biblioteca
i les instal·lacions esportives. Però
es mantenen alguns serveis com
el Vallibús que en cap moment
atura la seva activitat i sempre ha
funcionat com a mínim a un 50
% del seu servei habitual.
Es tanquen dependències municipals com la Masia Molí de Can
Batlle, els Serveis Tècnics, el Casal
de Joves, la Casa Mestre i la deixalleria. A mesura que es va ampliant
l’estat d’alarma es van suspenent o
ajornant activitats programades
com les Jornades Intergeneracionals, els premis literaris, la Fira del
Vi i del Cava, etc.

Protecció Civil en el repartiment de 50 ordinadors

Un dels objectius principals ha
estat mantenir la població informada, així des del Departament
de Comunicació s’han publicat al
web municipal i a les xarxes socials
més de 130 notícies relacionades
amb el coronavirus, s’ha creat un
espai específic al web per a tots
els continguts relacionats amb la
pandèmia, s’ha elaborat un número especial del Viure Vallirana,
s’han publicat diferents infografies
amb recomanacions i restriccions,
s’han penjat vídeos, entre altres
accions comunicatives.
A la població se l’ha informat dels
comerços i serveis operatius, dels horaris del CAP i de les farmàcies, dels
casos positius i defuncions, de continguts didàctics, de consells, etc.

Es van desinfectar zones a tots els barris
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Pressupostos Participatius

El rebost solidari de Creu Roja, en funcionament
Es tracta d’un sistema que permet als usuaris derivats de Serveis Socials triar els productes que volen emportar-se del rebost.
La Creu Roja de Vallirana, amb
el suport de l’Ajuntament de Vallirana, va obrir a finals del mes
de juny el rebost solidari com a
model de gestió del banc d’aliments. Les obres d’adequació de
l’espai van finalitzar just abans de
l’inici de la pandèmia, però per
donar compliment a les mesures
de seguretat i prevenció de la covid-19 no es van poder obrir les
seves portes als usuaris.

tema per punts, però es va mantenir el servei de banc d’aliments,
que va rebre un increment exponencial de donatius d’aliments
frescos per part d’establiments
com Casa Ametller, Esclat i d’altres comerços i pagesos de km 0.
Unes donacions que van permetre ampliar el lliurament dels lots
mensuals amb entregues extraordinàries als usuaris pràcticament
cada setmana.

El rebost solidari, proposta guanyadora dels Pressupostos Participatius de 2019, permet als
usuaris derivats de Serveis Socials triar els productes que volen
emportar-se del rebost. Per tant,
deixen d’existir els lots d’aliments i cada família té l’opció a
decidir què escollir en funció dels
punts que tingui per bescanviar
per productes, que va vinculat al
nombre d’integrants de la família
i les seves necessitats.

L’Ajuntament té un conveni de
col·laboració amb Creu Roja i
amb Càritas-Parròquia de Sant
Mateu per la gestió del Banc
d’Aliments. No obstant això, durant l’estat d’alarma, els casos que
atenia Càritas han passat a Creu
Roja, perquè el personal de Càritas era de risc.

Durant el període de l’estat
d’alarma, es va suspendre el sis-

Creu Roja entitat que gestiona el rebost solidari amb els Serveis Socials

Ajuts socials durant l’estat
d’alarma
La despesa en concepte d’ajuts
d’urgència social és més de
22.000 €, superior respecte al

mateix període de l’any anterior
per la crisi econòmica derivada
del coronavirus, que ha ocasionat
una davallada d’ingressos a moltes llars.
Aproximadament 300 famílies reben ajuts econòmics municipals per baixos ingressos i,
d’aquestes tres-centes famílies,
entre 20 i 30 reben un ajut mensual de 100 € o 150 € en concepte d’alimentació bàsica. En
la resta de casos, es tracta d’ajuts

puntuals per alimentació, subministraments o altres.
Pel que fa al període d’entre el 16
de març i el 16 de juny de 2020,
s’han gestionat 48 peticions de
nous usuaris per ajuts per A aliments o lloguer.
Creu Roja durant l’estat d’alarma
A part de la compra de targetes
de Bon Àrea, Creu Roja durant
l’estat d’alarma ha fet entregues

d’aliments i medicació a domicili, lliurament de vals d’alimentació d’urgència i la compra de
500 kits de suport social. També
s’ha donat continuïtat a diferents
activitats que l'organització feia
abans de l'emergència. En total,
Creu Roja han realitzat un total
de 1.799 accions a 525 usuaris
del municipi, accions que s'han
pogut realitzar gràcies a les més
de 1.230 hores d'acció voluntària
que han dedicat 21 voluntaris de
l’entitat.

Període des del 16 de març fins al juliol
CONCEPTE
Ajuts aliments
Ajuts lloguer habitatge
Nombre vals urgència Creu Roja
Nombre donacions aliments EXTRES Creu Roja
Nombre targetes Bon Àrea de 100 € de Creu Roja

Prestatgeries amb aliments de primera necessitat

Prevenció COVID-19

S’amplia l’espai del
mercadet setmanal al
carrer Carles Marsell
Una nova distribució per garantir la distància de
seguretat entre parades
Per tal de vetllar per la seguretat
i salut de la ciutadania, es manté
l’ampliació de l’espai del mercadet i, a banda de la Rambla de
la Sobirania, s’habilita també el
carrer Carles Marsell. La finalitat és garantir els sis metres de
separació entre les parades i ampliar l’espai de seguretat entre els
visitants.

Per tant, els dimecres, de 6 a 14 h,
no es podrà circular ni aparcar en
aquest carrer. Es tracta d’una decisió excepcional que té en compte la situació sanitària actual.
El veïns sí que poden accedir al
seu aparcament de l’habitatge.
Protecció Civil vetlla i dona informació i mascaretes

Foto d'arxiu

2019
26.405,00 €
5.014,38 €
----------------

2020
48.450,00 €
6.630,42 €
84
1.150
135 (13.500 €)
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Medi Natural

Es recupera i normalitza el servei
del control de la vegetació
Es va haver d’aturar per l’alarma sanitària
El nou contracte del servei de
control de la vegetació va iniciar les seves feines el desembre de
2019 però va haver d’aturar les
feines en el moment que es va
decretar l’estat d’alarma per la
COVID-19. Una vegada aquest
estat d’alarma s’ha acabat el servei
comença a recuperar i normalitzar les seves actuacions.

Vallirana Parc, Selva Negra, Llibra Casanova, Pinars, Interclub,
Mirador, Vall del Sol, Can Rovira, Mas Rovira, Can Batlle, Mas
de les Fonts i Zona Industrial.

Actualment el servei és fruit d’un
contracte plurianual de 4 anys
que té com a objectiu minimitzar els efectes negatius del creixement continuat de la vegetació
espontània a la via pública. Unes
actuacions que ajuden a evitar la
generació d’insalubritat, el risc
d’incendis i els perjudicis en la
circulació viària.

Diverses actuacions

Entre aquestes actuacions s’intercalaran les dels barris de Les Casetes i el Centre Urbà, en funció de
les necessitats que puguin sorgir.

Les feines previstes en aquest servei són:
• el desherbat de carrer i elements complementaris amb

una freqüència d’entre 2 i 4
intervencions l’any
Les Bassioles

• la desbrossada d’herbes i arbustos a les vores dels vials,
amb una freqüència de 2 intervencions anuals en el control de les herbes i 1 anual
per a les zones amb arbustos.
• tala i esporga d’arbres ubicats en les vores dels vials
adossats a zones emboscades
municipals per evitar que
impedeixin el pas de vehicles
o generin problemes amb els
cablejats que hi ha a la via
pública.

El Lledoner

Planificació per arribar a tots
els barris
S’ha determinat un ordre d’actuació en els barris del municipi, en
concret: Lledoner, Pinatella, Penya Forcada, Pla del Pèlag, Bassioles, Can Julià, Solana, Soleia,

El Mirador

Centre Urbà
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Serveis

El pou de Can Prunera va recuperar els nivells de
terbolesa a l’aigua per al consum humà
El subministrament va patir un episodi de terbolesa per les intenses pluges de finals d’abril
El 12 de juny, després d’un mes i
mig, diferents barris del municipi
van tornar a tenir aigua apta per
al consum humà, després que el
pou de Can Prunera patís un episodi de terbolesa a l’aigua en uns
nivells que no en permetien el
consum humà. Els barris de Can
Julià, el Lledoner, la Pinatella, les
Bassioles, Penya Forcada i Pla del
Pèlag, només podien utilitzar l’aigua de la xarxa per a la neteja i la
higiene.
Ràpida reacció i constant
seguiment
Des del coneixement de l’incident es van posar a disposició
dels usuaris afectats cisternes
d’aigua potable, i en els casos de
les persones amb dificultats per
desplaçar-se fins a les cisternes, es
va organitzar amb Protecció Civil
un servei de repartiment de garrafes d’aigua potable.
També des del primer dia i fins a
l’actualitat s’ha estat en constant
contacte amb l’empresa submi-

nistradora, Aqualia, per fer un
seguiment de la crisi i de l’evolució de l’estat de l’aigua.
El fet de trobar-se les aigües freàtiques a més de 300 metres de
profunditat no van permetre saber el motiu de l’incident i per
tant, quina en seria l’evolució.
Mesures també a mitjà i llarg
termini
A part de les mesures immediates
per subministrar aigua potable, es
va iniciar amb caràcter d’urgència
la redacció d’un projecte de connexió entre el Pou Nou i el dipòsit
d’aigua de Can Prunera per poder
abastir d’aigua la zona afectada en
cas de propers incidents.El projecte està pendent de l'autorització
del Departament de Salut i de
l'aprovació de la Junta de Govern
Local. Un cop estigui aprovat definitivament es podran iniciar les
feines d’execució de l’obra quan
s'hagin establert les servituds de
pas i es compti amb les autoritzacions definitives.

Es van posar cisternes a disposició dels afectats

Tot i aquestes mesures, la solució final, que serà a llarg termini, passa per la connexió de la
xarxa de subministrament d’aigua de Vallirana a la xarxa d’Aigües Ter-Llobregat. Un projecte que l’Ajuntament reclama
a l’ACA (Agència Catalana de
l’Aigua) fa més de 5 anys. En les
darreres reunions mantingudes
amb l’ACA, es va concretar que
l’obra podria costar entre 1 i 2
milions d’euros per a Vallirana i
que es confia fer el projec te el
2020/2021.
Suport als afectats

Protecció Civil repartint garrafes d'aigua

En la Junta de Govern de
l’Ajuntament del 4 de juny es
va prendre l’acord que Aqualia
suspengués la següent facturació de l’aigua i la bonificació
total del primer tram per als
usuaris domèstics afectats en
el període que va durar l’incident.

Operari d'Aqualia
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Medi Natural

Comunicació

Serveis de tractament de la vegetació L’Ajuntament manté el
Segell Infoparticipa
per a la prevenció d’incendis
A parcel·les no edificables de titularitat municipal i zones verdes, i a les franges
perimetrals de protecció

amb el nou web
Assoleix el 100 % de compliment dels paràmetres de
qualitat i transparència de la comunicació pública

Imatge d'arxiu

Des de l’Ajuntament es posaran en
marxa dos serveis contractats destinats a actuar sobre la vegetació del
municipi amb la finalitat de treballar per a la prevenció dels incendis
forestals a Vallirana.
Es tracta de dues actuacions, una
sobre les parcel·les no edificades de
titularitat municipal i zones verdes
(PNOED), i una sobre les franges
perimetrals de protecció (FPP).

Franja de protecció

Pel que fa al PNOED, es pretén
aconseguir una reducció de la
vegetació amb l’objecte de minimitzar la propagació d’un incendi
forestal a l’interior de la urbanització. Les feines que es fan són
d’aclarida d’arbres i estassada del
sotabosc. Aquesta actuació té una
durada de 3 anys i la previsió d’actuació per a barris és inicialment
la següent, pendent de confirmació final:

• 2020: Can Rovira, Mas Rovira,
Mirador, Solana, Soleia, Llibra
Casanova, Pinars, Vallirana Parc,
Mas de les Fonts, Can Julià, Pinatella i Lledoner.
• 2021: Can Batlle, Vall del Sol,
Selva Negra, Bassioles i Pla del
Pèlag.
• 2022: Can Rovira, Mas Rovira,
Mirador, Solana, Soleia, Llibra
Casanova, Pinars, Vallirana Parc,
Mas de les Fonts, Can Julià, Pinatella i Lledoner
En relació amb l’actuació sobre
les franges perimetrals de protecció, està previst treballar a les
que corresponen als barris de
Pinatella, Penya Forcada, Bassioles, Selva Negra, Llibra Casanova, Interclub i Mas de les Fonts
d’acord amb la normativa vigent.
Les feines i els objectius són bàsicament els mateixos que en el cas
del PNOED. Aquestes feines que
són per a aquest 2020 tenen un
pressupost inicial de 78.595,55 €
(IVA inclòs).

Pàgina d'entrada al nou web municipal

L’Ajuntament de Vallirana continua mantenint el Segell Infoparticipa de Qualitat i Transparència de la Comunicació
Local, una distinció que és fruit
del treball d’equips d’investigació de diferents universitats
espanyoles sota la coordinació
de la Universitat Autònoma
de Barcelona. Tot i el canvi de
web municipal, l’Ajuntament
ha tornat a assolir el 100 % de
compliment, enguany sobre 48
paràmetres d’avaluació.
Amb el Segell Infoparticipa
2019, l’Ajuntament de Vallirana ha assolit sempre aquest segell des de la seva creació l’any
2012 i ja en suma 7, tot i que
any rere any els paràmetres incrementen el seu nivell d’exigència.
Els 48 indicadors que s’inclouen en aquesta valoració fan
esment, pel que fa a la transpa-

rència, a la informació publicada dels regidors municipals,
de la gestió dels recursos collectius, de la gestió dels recursos econòmics (pressupostos,
salaris, contractacions, subvencions...). I pel que fa a la
participació, també s’avaluen
paràmetres de la informació i
gestió dels recursos col·lectius,
així com de les eines de participació ciutadana.
Estava previst lliurar els segells
als ajuntaments el passat mes de
març però s’ha ajornat per l’estat d’alarma de la Covid-19.
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Entrevista
Regidora de Serveis Socials, Fires i Festes, Consum i Protecció Civil

Raquel Garcia: “Un cop més Vallirana ha demostrat
que és un municipi solidari en tots els àmbits”
Com s’ha viscut des dels Serveis
Socials municipals la pandèmia
de la COVID-19 a Vallirana?
Han sigut mesos difícils per a
tot l’equip de Serveis Socials, on
hem hagut de reorganitzar el Departament per tal de donar compliment a les mesures sanitàries,
alternant la presencialitat i el teletreball, per tal de poder continuar donant atenció als ciutadans i
a les situacions imprevistes.
S’han realitzat nombroses atencions telefòniques, s’han atès nous
usuaris i hem incrementat significativament els ajuts econòmics,
ja que molts ciutadans s’han
trobat de cop amb una reducció
d’ingressos important. Per tant,
s’han dut a terme totes les gestions i tràmits necessaris per a palliar la situació.
Des del primer moment ens vam
preocupar de donar protecció
a les persones grans, que viuen
soles, i a les persones més vulnerables. Hem enviat cartes a les
persones majors de 65 anys del
municipi, informant dels telèfons
de contacte dels Serveis Socials
municipals i hem ofert un servei
de teleassistència gratuït que es
va habilitar des de la Diputació
de Barcelona. S’han tramitat 93
nous aparells de teleassistència.

El treball de contacte i seguiment
amb les famílies amb menors, i
general famílies ateses pel Departament, s’ha continuat fent, de
forma telefònica i la gestió de documentació s’ha realitzat de forma electrònica, o presencialment
portant documentació.
També hem continuat amb el Servei d’Atenció Psicològica i Prevenció, fent atencions telefòniques o
videoconferències i hem fet un
seguiment a les dones víctimes
de violència masclista, per tal de
poder orientar-les en qualsevol
moment, ja que la situació amb el
confinament es podia elevar.
Vull fer un agraïment a totes i tots
els treballadors del ajuntament
que han fet una gran feina durant
aquest estat d’alarma i en especial
a les treballadores de serveis socials, que han fet un seguiment
exhaustiu dels usuaris i la nostra
gent gran.
Els usuaris de les residències han
estat un col·lectiu molt vulnerable. L’Ajuntament els ha donat
suport d’alguna manera?
L’equip de Serveis Socials ha estat
en contacte amb les residències
pràcticament a diari per tal de
saber en quina situació es trobaven tant els usuaris com els seus
treballadors.

Raquel García preparant el repartiment de mascaretes

Raquel García amb el regidor Manel Vázquez en un acte de solidaritat

Hem donat suport proporcionant material de protecció per
als treballadors/es (mascaretes,
guants, gel hidroalcohòlic...) i
s’han programat fer desinfeccions a totes les residències del
municipi, contractant a una
empresa privada. També s’han
desinfectat els accessos a les residències a diari i, coordinats amb
el Departament de Promoció

Econòmica, els hem proporcionat currículums de persones interessades per si els calia fer alguna contractació. Les residències
han estat un sector del qual hem
estat molt pendents des de tota
l’Àrea a les Persones.
La cooperació de les entitats
com Protecció Civil, Creu Roja i ADF ha estat fonamental

en aquesta situació excepcional. Com a regidora de Protecció Civil com ho valora?
Sense la col·laboració de les entitats moltes coses no s’haguessin
pogut fer. Des d’un primer moment Protecció Civil es va activar
i ha donat suport tant a Serveis
Socials, com a Seguretat i la brigada. També en el lliurament de

Al costat de la Creu Roja
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la compra de productes bàsics
com alimentació i farmàcia a la
gent gran o persones vulnerables,
fent arribar les targetes de menjador escolar del Consell Comarcal
a les famílies, i amb el repartiment de 10 àpats diaris amb la
donació voluntària del Restaurant Port de l’Ordal.
Creu Roja també ha estat al peu
del canó des de l’inici de la pandèmia, donant gairebé cada setmana l’alimentació extra que ens
ha arribat gràcies a donacions
d’empreses. Han donat targetes
d’alimentació per poder anar a
comprar producte fresc i han
donat suport a Càritas en el seu
banc d’aliments, ja que tots els
voluntaris són de risc.
L’altra banda, amb ADF hem fet
desinfeccions diàries als carrers
per tal de fer la major prevenció
possible i ha donat suport a la
Creu Roja logísticament quan arribaven els camions amb aliments.
Estem molt agraïts al suport que
ens han donat a nosaltres com a
Administració, però sobretot el
suport als veïns i veïnes de Vallirana, ja que han fet que tot fos una
mica més fàcil. Només puc que
donar-los les gràcies.
També la solidaritat del comerç
local i de moltes persones a títol
individual ha estat molt destacable a Vallirana.
Haig de donar les gràcies a tots i
totes les persones voluntàries que
durant aquest estat d’alarma i encara avui continuen fent mascaretes de teixit. Gràcies a ells hem
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L’altra banda, amb ADF
hem fet desinfeccions
diàries als carrers
per tal de fer la major
prevenció possible
donat mascaretes al comerç local,
a residències i van fer un gran esforç en cosir gairebé 2.000 mascaretes infantils per als nens de 4 a
12 anys de Vallirana.
A les empreses del municipi, també donar-los les gràcies per aportar
mascaretes, gels hidroalcohòlics,
per les desinfeccions amb ozó, els
menús per a les famílies més vulnerables…. Un cop més Vallirana
ha demostrat que és un municipi
solidari en tots els àmbits i que respon quan més se’l necessita.
Al setembre se celebra la Festa
Major de Sant Mateu. Tenint en
compte la situació actual, es pot
fer alguna previsió de com serà
enguany?
Enguany la Festa Major de Sant
Mateu serà diferent. Encara no tenim clar què podrem fer o deixar de
fer. Estem treballant amb les entitats
i empreses per poder realitzar una
Festa Major que sigui segura i que
acompleixi amb totes les mesures
necessàries per poder realitzar-la. Esperem poder tenir en breu una programació, la qual serà segurament
amb una part presencial controlant
aforaments i una altra part virtual.
Desitgem tenir una bona Festa Major, però sobretot segura.

Raquel García és regidora de Protecció Civil
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Ocupació

Obert el termini de presentació
de sol·licituds dels Plans
d’Ocupació 2020

PERFILS JOVES

Consten de 10 borses de treball, tres perfils joves i set perfils genèrics, i les
sol·licituds es poden presentar fins al 22 de setembre

En el procés de selecció es puntua més la formació, que l’experiència laboral.

Auxiliar per al suport d’activitats
Auxiliar de comerç
Auxiliar d’informàtica
Característiques:
Adaptats a les sortides laborals actuals.
Els candidats hauran d’estar en situació d’atur en el moment de la
contractació, però poden estar en actiu quan presentin la sol·licitud.
Tot i estar pensades per a joves, s’hi pot presentar tothom.

L’Ajuntament de Vallirana informa que fins al 22 de setembre es poden presentar les sollicituds per a formar part de les
deu borses de treball corresponents als Plans d’Ocupació de
2020, que es van veure interrompudes a causa de la COVID-19.

Es faran dues borses de treball de cada perfil, una de joves i una genèrica.
De cada 3 contractacions, dues seran de la borsa de joves i una de la genèrica.
PERFILS GENÈRICS
Peons de brigada
Oficials de manteniment
Peons de neteja viària
Administratius/ves

L’objectiu dels Plans d’Ocupació és promoure l’ocupació, la
reinserció i la millora laboral
de les persones del municipi
que es trobin en situació d’atur
en el moment de la contractació i que acompleixen els
requisits de formació i experiència de cadascun dels perfils
demanats.

Els peons de brigada inclosos als plans d'ocupació

La novetat dels Plans d’Ocupació d’enguany és que es creen 3
borses de treball per a joves, per

ajudar a aquest col·lectiu que
també té dificultats per iniciarse al món laboral.

Auxiliar administratius/ves
Conserges
Agents cívics
Característiques:
En el procés de selecció es puntua més l’experiència que la formació.
Els candidats hauran d’estar en situació d’atur en el moment de la
contractació, però poden estar en actiu quan presentin la sol·licitud.
Els joves també s’hi poden presentar.

Es poden presentar sol·licituds fins
al 22 de setembre. Podreu consultar
les bases al web www.vallirana.cat.

Promoció econòmica

Sessions gratuïtes
de coaching
ocupacional en línia
Relacionades amb la gestió de les emocions, la
proactivitat i el suport a persones en situació d’atur
L’Àrea de Promoció Econòmica
ha organitzat durant el confinament diverses sessions de coaching
ocupacional en línia a través de videoconferència. Un total de 7 sessions relacionades amb la gestió de
l’estrès i les emocions; les claus per
l’assoliment dels reptes, i la proactivitat davant les oportunitats i el

món laboral. També s’han fet sessions d’acompanyament i suport a
les persones en situació d’atur per
a la seva inserció laboral.
Està previst que, quan les mesures de seguretat i salut ho permetin, les sessions es puguin fer de
manera presencial.

Una de les sessions en línia

Es faran dues borses de treball de cada perfil, una genèrica i una altra de joves
De cada 3 contractacions, dues seran de la borsa de genèrica i una de la
borsa de joves.
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Patrimoni

Prevenció

Fins al 15 de setembre
Acte d’inauguració del Centre
d’Interpretació dels Forns de Calç no es pot fer foc a
Vallirana
de Can Prunera
En ser zona d’alt risc d’incendis forestals

El 25 de juliol, amb un acte oficial i visites guiades

Tal com s’especifica en el ban
municipal i d’acord amb la Llei
6/1988, forestal de Catalunya, la
Llei 43/2003 de monts, el Decret
64/95 de mesures de prevenció
d’incendis, i la Llei 5/2003 de
mesures de protecció en urbanitzacions, està totalment prohibit
fer foc al bosc i a la franja de 500
metres que l’envolta, des del 15
de juny fins al 15 de setembre.
Això afecta tot el terme municipal de Vallirana.

La Regidoria de Patrimoni informa que el proper 25 de juliol se
celebrarà l’acte d’inauguració del
Centre d’Interpretació dels Forns
de Calç de Can Prunera. Un projecte museístic format per diversos forns, la pedrera, restes de calç
i d’altres elements de patrimoni
cultural que, a través d’un itinerari de 300 m, permet observar
i conèixer el cicle d’aprofitament
de la calç tradicional que es duia
a terme a Vallirana al segle XX.
El valor arquitectònic i divulgatiu és molt gran gràcies a l’estat
inicial del conjunt d’elements, la
seva proximitat i facilitat d’accés.
És per això que per a l’Ajuntament es va considera com a una
oportunitat de posar en valor el
patrimoni rural del municipi i
donar-lo a conèixer als veïns i visitants en general.

En concret no està permès:
• Encendre foc per a qualsevol
tipus d’activitat, excepte les
barbacoes degudament prote-

Les obres es van iniciar el desembre de 2019 i han consistit
en la consolidació dels elements
arquitectònics i de la pedrera; la
realització de treballs de millora
forestal; la creació d’aparcament,
un camí d’accés i la millora dels
camins existents; la instal·lació
d’elements de seguretat i la creació d’un itinerari amb panells
interpretatius.
El projecte es desenvolupa
en el marc d’un conveni de
col·laboració la Diputació de
Barcelona i la Fundació Bancària “la Caixa” i ha comptat també amb la col·laboració de les
entitats locals Amics de Vallirana i el Centre Excursionista de
Vallirana.
L’acte d’inauguració consistirà en un acte oficial a les 10 h,
presidit per les autoritats locals,
representants de la Diputació,

Forn rehabilitat

Les obres es van iniciar
el desembre de 2019
i han consistit en la
consolidació dels
elements arquitectònics
i de la pedrera

les entitats col·laboradores i els
tècnics municipals encarregats
de fer el seguiment del projecte.
I, a continuació, es faran diverses
visites guiades obertes a tota la
ciutadania. L’horari serà d’11.30
i 12.30 h i caldrà inscripció prèvia (+ info: www.vallirana.cat).
En tot moment es prendran les
mesures de seguretat i prevenció
necessàries relacionades amb la
COVID-19.

fotografia d'arxiu

gides.
• Abocar escombraries i restes
vegetals de qualsevol mena
que puguin ser causa de l’inici
d’un foc
• Llançar coets, globus, focs
d’artifici o altres artefactes que
continguin foc.
• Utilitzar bufadors o similars
en les obres que es facin a les
vies de comunicació que travessin terrenys forestals.
Cal tenir present que el llançament de coets i altres artefactes
voladors de foc o l’encesa de
fogueres serà especialment controlat i sancionat durant aquest
període.
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Grups municipals

Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

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

CONSELL PER LA REACTIVACIÓ SOCIAL I
ECONÒMICA DE VALLIRANA

Elena Vilarroig, regidor d’ERC

Jordi Roca, Vallirana ets Tu
valliranaetstu@gmail.com

UN SANT JOAN…CONFINATS, AMB TRONS I DE SECÀ!

I ARA DE QUI ÉS LA CULPA?

Al Ple municipal del mes de maig es va aprovar el Consell per
la Reactivació Social i Econòmica de Vallirana és un òrgan de
participació ciutadana, de caràcter consultiu i participatiu. La seva
constitució neix de la necessitat de fer un esforç conjunt, solidari,
coordinat i cooperatiu de tota la societat i de tots els agents públics i
privats per fer front a les conseqüències de la pandèmia.
Donat que és el moment de sumar per no deixar ningú enrere, cal
crear un front comú, amb la participació de tothom (partits polítics,
entitats del tercer sector, Unió de Botiguers, restauradors, entitats,
comerciants, autònoms, empresaris, sindicalistes, representants del
sector educatiu i sanitari, dones, joves i altres ciutadans) per ajudar
a pal·liar la situació dels més vulnerables i impulsar mesures de recuperació social i econòmica.
Un Consell ampli que vol recollir totes les sensibilitats i mirades
per tal de generar l’estudi i deliberació de les diferents propostes per
tal d’iniciar una reactivació Social i Econòmica de Vallirana sòlida
i solidària i que permetin un creixement fort, sostenible i inclusiu.
Cal que treballem tots plegats cooperant entre nosaltres i amb
la resta d’administracions per trobar una ràpida sortida de la crisi
generada per la Covid-19.
També i per tal d’accelerar la recuperació de sectors econòmics
castigats per la pandèmia al darrer Ple es van aprovar dues Bases
de Subvencions unes pel teixit comercial i de serveis de proximitat afectat per l’estat d’alarma sanitària i unes altres pel Foment
de l’Ocupació i millora de la qualitat de l’entorn de treball. Unes
primeres mesures de xoc que mobilitzen prop de 150.000 €.
Mesures d’urgència per ajudar a fomentar la contractació, l’autoocupació i per donar suport a les nostres empreses, entitats i sector
comercial i de serveis de proximitat.
Cal fer una aposta pel comerç i els serveis de proximitat, és el
moment de sumar i no deixar ningú enrere.
VALLIRANA ENS UNEIX

És conegut per a tothom que, “després de la tempesta, torna la calma”.
A Vallirana hem passat per molt més que una “tempesta” després de viure un confinament, causat per una pandèmia provocada per un virus tan desconegut com pervers, a on hem hagut
de lamentar pèrdues molt valuoses. Des del fet que moltes famílies
hem hagut d’estar des del mes d’abril sense una aigua en les mínimes condicions de salubritat que permetin el seu consum de
boca, perquè encara no disposem d’una infraestructura que garanteixi que tothom, a Vallirana, pugui gaudir amb seguretat d’aquest
bé tan valuós com bàsic, fins a l’haver de suportar el soroll d’una
pedrera que no entén que el que ens agrada és viure tranquils però
sobretot sense por de què se’ns ensorri la casa cada cop que fan
esclatar la pólvora.
Fa uns dies vam poder celebrar la revetlla de Sant Joan, nit de
màgia i desitjos, tot cremant al foc els mals moments viscuts durant
aquestes darreres setmanes, i recordant totes aquelles persones
que ens han fet, ens fan i ens faran costat al llarg de les nostres
vides. Però ara, donem-nos una afectuosa abraçada amb el colze i
comencem a treballar per fer els nostres somnis realitat!
Tot el què hem viscut, ens fa més forts, però també ens marca quines fites hem d’assolir per millorar la qualitat de vida d’aquest poble.
A partir d’aquesta idea celebrem el naixement del Consell de
reactivació social i econòmica de Vallirana que, amb l'aportació
de les diferents entitats i una representació important tant del teixit
empresarial com comercial i de la ciutadania, crearà i impulsarà mesures que ens ajudin a pal·liar les conseqüències d'aquest malson
i per a refer-nos al més aviat possible. Esquerra Republicana ens hi
deixarem la pell.
Els veïns i les veïnes de Vallirana ho tenen clar, ara posem-nos
nosaltres les piles!
Bon estiu per a tothom i sobretot, molta salut!
vallirana@esquerra.cat – www.esquerra.cat/vallirana - www.facebook.com/esquerra.vallirana - www.twitter.com/ERCVallirana

Benvolguts veïns i veïnes de Vallirana, aquesta pandèmia que hem passat i que potser si no acabem de fer les coses del tot bé no trigarà a tornar, ha fet que sortís el millor de la nostra societat amb actes generosos
de solidaritat i respecte i d’això tots ens hem de felicitar.
També ha fet que molta gent conegués o redescobrís una Vallirana
que ens envolta i meravella a tots. Però també hem pogut veure i patir
les mancances que encara tenim com a poble.
Hem pogut trepitjar i veure com estan d’oblidades, deixades i
abandonades les nostres urbanitzacions, amb carrers plens de clots
i una vegetació que si no hi ha un manteniment, vol recuperar l’espai
que era seu, i ens han dit que ha estat per culpa de la pandèmia que
no hi ha hagut manteniment.
Hem pogut veure, com gairebé 1/3 de la població s'ha quedat
sense aigua durant 52 dies, i ens han dit que es culpa d’un episodi
inesperat i impredictible de terbolesa en l’aigua.
Hem pogut veure, com es va enfonsar un carrer i ens han dit que
no han tingut culpa i que s’ha fet seguiment i reunions amb els veïns
ja fa anys.
Si tirem no gaire enrere hem vist com gran part dels actes de la
Festa Major de Sant Mateu, es van suspendre i ens han dit que la
culpa eren els informes d’alta possibilitat de pluja.
La nostra conclusió és que seran 12 anys de GOVERNAR VALLIRANA
i alguna responsabilitat tindran, però el que tenen és un excel·lent
gabinet de recerca de culpables, i una falta de planificació terrible:
● Com potser, que no tinguem una brigada dedicada exclusivament
al manteniment del nostre entorn?
● Com potser, que no tinguem una xarxa d’interconnexió entre els
diferents pous per assegurar el subministrament?
● Com potser, que triguem tant a donar solucions urbanístiques?
● Com potser, que no tinguéssim una pòlissa d’assegurança que cobrís en cas de pluja a la Festa Major?
● Com potser, que encara no sàpiguen el que faran amb el Casino?
● Com potser, que encara no hàgim pintat ni una ratlla al terra del
carrer Major per poder guanyar aparcaments?
SI US PLAU DESPERTA VALLIRANA

Sònia Serrano, regidora de Ciutadans
Partido de la Ciudadanía

Sònia Bosquet, membre d’En Comú Podem Vallirana
Encomupodemvallirana@gmail.com

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

EL DESCONFINAMIENTO

REPRESA EN COMÚ

Todos y cada uno de nosotros teníamos muchas ganas de que al
fin llegara el día en el que pudiéramos reencontrarnos con nuestros
familiares y amigos, han sido unos momentos muy difíciles para todos. Vamos a dedicar a todos los ciudadanos y ciudadanas, Policía
Local, Protección Civil, ADF, Servicios Sociales, Cruz Roja, Comercios, y general a todos los sectores que han colaborado haciendo
que este confinamiento haya sido más fácil y llevadero para todos.
Sobre todo y muy especialmente queremos agradecer el trabajo tan
duro y complicado que han tenido que vivir todos los sanitarios de
nuestro País, que han estado día y noche sin descanso, sin poder
ver a sus familias, dedicándonos todo su tiempo y su apoyo, ya no
sólo por ser su trabajo si no por la gran humanidad que cada uno
de ellos han demostrado en un momento de pánico, como el que
hemos pasado todos en esta Pandemia.
Damos las gracias a todos los cuerpos de seguridad del Estado,
a la UME, Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos d’Esquadra, en
general a todos y cada uno de ellos por sus esfuerzos.
Y Como no podía ser menos, tenemos que felicitar a todos nuestros peques y adolescentes, que como unos verdaderos héroes han
pasado meses recluidos dentro de sus casas y lo han llevado mucho
mejor que muchos de nosotros. ¡SOYS UNOS CAMPEONES!
Dedicar también unas palabras con mucho cariño a todos nuestros mayores, que muchos de ellos han tenido que vivir solos
esta terrible pandemia, a todos ellos a los que están y a los que por
desgracia ya no están con nosotros y que han tenido la desgracia
de irse solos de este mundo, para todos ellos nuestro más sincero
abrazo y muchas gracias por estar ahí, gracias a vosotros hoy lo
tenemos todo más fácil.
Por último, nuestro más sincero pésame para todas la familias,
amigos y seres más allegados, que por culpa de esta Pandemia
han perdido a alguno de sus seres queridos.
Desde Cs Vallirana para todos, un fuerte abrazo.

Abans de res, volem expressar el nostre condol a les famílies que
han patit alguna pèrdua a causa de la COVID-19, i oferir el nostre
suport a totes les persones afectades. També volem agrair a totes
les entitats i persones que a títol individual han treballat de manera
incansable per tal de proporcionar a les veïnes i veïns de Vallirana
els serveis bàsics i necessaris, des del primer dia del confinament.
La nostra principal preocupació ara mateix és conèixer l’impacte social que la pandèmia està causant a Vallirana: persones
en situació de vulnerabilitat, escletxes digitals, de gènere o socials. Estem pendents de totes aquelles persones que es troben
en un ERTO, a l’atur o sense cap prestació, així com de la represa de comerços i autònoms. Celebrem l’aprovació de l’Ingrés
Mínim Vital a nivell estatal, però, cal més a nivell local.
El Consell per a la Reactivació Econòmica a Vallirana és un
inici, hem aconseguit que hi hagi una àmplia representació social de gairebé tots els sectors. Aquest espai ha de ser la clau
per afrontar tots els reptes que ja hi ha sobre la taula, i donar un
impuls real segons les necessitats dels diferents col·lectius que
teixeixen la xarxa del nostre poble. El gran problema: la manca
de comunicació i de diàleg amb un govern de majoria absoluta.
En un moment com aquest hem d’anar unides i sumar forces
per tirar endavant en comú, no de manera unilateral.
Les mesures han arribat tard. La gestió de la crisi no ha estat
transparent i la comunicació, molt selectiva. A més, s’han deixat de banda altres problemàtiques on la gestió ha estat com a
mínim, tardana. No pot ser que 4.000 persones estiguin sense
aigua potable des del 22 d’abril, o que hi hagin carrers oberts i
milers de ciutadans patint quan plou una mica més del compte,
entre moltes altres coses.
Acció, informació i transparència, unides, podem. Ja valorarem quan toqui.
Nosaltres, som aquí, al vostre servei.

Crisi de l'aigua en plena pandèmia
El subministrament de l'aigua a Vallirana arrossega problemes estructurals que es veuran agreujats pels fenòmens meteorològics extrems i el canvi climàtic. Atenuar les futures crisis, que no prevenirles en la seva totalitat, passa per interconnectar la xarxa municipal
amb Ter-Llobregat i municipalitzar tot el subministrament.
Urbanisme i subministrament
Vallirana és el clar exemple del que no s'ha de fer mai en matèria
d'urbanisme. La construcció de les urbanitzacions van acabar amb
la majoria de les fonts naturals del municipi, agreugen la contaminació i augmenta el cost del manteniment dels subministraments
bàsics com l'aigua.
Poble d'aigua (en mans privades) i canvi climàtic
L'1 de setembre de 2014 es va acabar de privatitzar l'aigua. La
pràctica totalitat del subministrament va passar a mans d'Aqualia
i la privatització es va resoldre sense consultar a la població. Amb
l'excusa de fer front al deute que arrossegava la companyia municipal va entregar-se el subministrament d'aigua per un període de 19
anys a una empresa privada.
A tot això li hem de sumar el canvi climàtic. La freqüència de sequeres i aiguats ja comporta en els últims anys des de restriccions
en el consum d'aigua fins a esllavissades i afectació dels aqüífers.
Abril 2020: veïns sense aigua potable
Les pluges de finals d'abril van deixar sense aigua a milers de veïns.
L'Ajuntament va instal·lar cisternes per subministrar aigua potable.
L’afectació es va produir durant el confinament, agreujant una situació difícil de per si i impossibilitant una resposta ciutadana conjunta. L'escenari seria completament diferent si la connexió de la
xarxa amb Ter-Llobregat fos una realitat. I la preocupació del veïnat
per la factura una altra si el subministrament de l'aigua fos públic
i no privat.
Si bé la connexió amb Ter-Llobregat pot ser una realitat en els
propers anys, remunicipalitzar el subministrament de l'aigua esdevé una tasca molt més complexa. Però no és impossible.
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Inversions als barris
Medi Natural

Infraestructures

Les pluges del mes d’abril
provoquen danys valorats en
722.117,48 €

Finalitzen les obres
de connexió de
clavegueram de
El Lledoner a l’EDAR

La majoria relacionats amb esllavissades i l’enfonsament de trams de calçada
Els passats dies 19, 20 i 21 d’abril
es va produir a Vallirana un
episodi de pluges que en el seu
conjunt va comportar una precipitació acumulada de més de
200 l/m2 i danys valorats en uns
722.117,48 €
La majoria de les conseqüències
tenen a veure amb les esllavissades de fang i allaus de pedres
i conglomerats, que van afectar les vies de comunicació, les
infraestructures i les xarxes de
serveis, i també amb l’enfonsament d’alguns trams de calçada
per la manca d’estabilitat dels
talussos i per l’erosió per la força
de l’aigua a les ribes de torrents
i rieres.

A finals del mes de maig van finalitzar les obres de connexió de clavegueram i recollida d’aigües residuals de El Lledoner, corresponents
als carrers Riu Francolí, Flamissell
i Besòs, que quedaven pendents de
connectar a l’estació depuradora
d’aigües residuals (EDAR) i que
corresponen als col·lectors 1, 2, 6 i
7. L’import de liquidació d’aquesta
segona fase ha estat de 325.264,49
€, IVA inclòs.
Desprendiments a diferents punts

En aquest cas, l’import previst de
liquidació, IVA inclòs, va ser de
80.155,14 €.

Fase II
Col·lector 1: 108 m de canonada i 7 pous
Col·lector 2: 471 m de canonada i 15 pous
Col·lector 6: 412 m de canonada i 20 pous
Col·lector 7: 440 m de canonada i 1 pou

També la pluja va ser la causa dels
problemes de terbolesa del pou
de Can Prunera, que van afectar
quasi 3.000 abonats.

Fase III
Col·lector 8: 343 m de canonada i 15 pous

Afectacions pluges mes d’abril:
- Projecte pou Can Prunera
14.036,00 €
- Direcció obra Pou Can Prunera
36.000,00 €
- Obres Pou Can Julià 600.000,00 €
- Carrer Les Vinyes 9.436,48 €
- Carrer Lourdes 20.348,39 €
- Carrer Puigmal: 12.876,61 €
- Reparació enllumenat 6.000,00 €
- Reparació camí EDAR Can Julià 2.420,00 €
- Retirada arbrat caigut 6.000 00 €
- Retirada pedres, esllavissades
15.000,00 €

D’altra banda, la fase III, que es
va executar durant l’any 2019, va
consistir en la connexió del clavegueram existent als carrers Riu
Ter, Onyar i Muga, per conduir les aigües residuals a l’EDAR
existent, corresponents al collector 8.

Afectacions a les voreres

TOTAL DANYS: 722.117,48 €
Decret per a la declaració de
zona catastròfica
L’Ajuntament ha signat un decret per obtenir la declaració
de zona catastròfica arran de
les afectacions esmentades de
les pluges d’abril així com també d’altres afectacions com les
que corresponen a la borras-

ca Glòria de principis d’any.
S’ha sol·licitat diferents ajuts
d’emergència tant a la Diputació de Barcelona, com a la Generalitat. Uns ajuts que estan
pendents de resolució, i que
en concret sumen 120.987,12
€ en el cas de la Diputació, i
1.048.477 € en el cas de la Generalitat, on s’inclouen tots els
ajuts relacionats amb l’obra del
pou de Can Prunera.

Un del moment de les obres
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Participa-hi
Igualtat

Elements del nostre Patrimoni

31.- MASIA CAN
CAMPDERRÓS
És la masia urbana situada a l’avinguda de la Selva Negra núm.
43-45. Tant el jardí com el seu entorn han estat molt transformats. Està englobada al bell mig de la urbanització La Solana i
actualment només té una funció residencial.

Està formada per diversos cossos
adossats que li confereixen una
planta irregular. Està envoltada
per un jardí delimitat amb una
tanca d'obra respecte a la resta
de la urbanització. L'edifici
principal presenta una planta
rectangular distribuïda en planta
baixa, pis i golfes o altell, amb
la coberta de teula àrab de dues
vessants. Compta amb un cos
adossat a la façana principal, cobert per una terrassa al nivell de la planta baixa i
delimitada amb merlets esglaonats d'obra. La façana principal està orientada a llevant
i compta amb obertures rectangulars emmarcades amb carreus de pedra i les llindes
planes gravades al primer pis.

A les golfes hi ha una galeria correguda
d'arcs de mig punt amb els emmarcaments
arrebossats, tot i que reformada. El portal
d'accés és d'arc carpanell i també destaquen
dues obertures ovalades als extrems de
les golfes. La construcció presenta els
paraments arrebossats i emblanquinats,
amb carreus de pedra ben desbastats a
les cantonades. Les primeres notícies del
cognom Campderrós a Vallirana apareixen
en el fogatge de l'any 1533 i també en un
capbreu del 1590. Posteriorment, en un
document de l'any 1735 que dona compte
de les cases de Vallirana sota la jurisdicció
de l'hospital d'Olesa, apareix la "Casa Campderrós". Al cadastre de l'any 1749, apareix el nom del
propietari, Jaume Campderrós.

L’Ajuntament de Vallirana
reivindica els drets del
col·lectiu LGTBI
Sota el lema “Els nostres drets són els vostres drets, el meu orgull és el teu orgull”,
Vallirana s’ha adherit una vegada més a
la commemoració del Dia Internacional
de l’Orgull LGTBI, que es va celebrar el
passat 28 de juny com a dia de l’Orgull
Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i Intersexual.
L’Ajuntament de Vallirana reivindica i
defensa els drets del col·lectiu LGTBI,
i atès que encara hi ha focus d’LGTBIfòbia, fa una crida a les persones afectades
a utilitzar els canals que tenen al seu abast
en el nostre municipi i la comarca. També
convida a tota la ciutadania a què s’impliqui en la defensa dels drets i llibertats de
les persones LGTBI i assumeix el compromís de visibilitzar durant tot l’any el
dret a ser, vestir-se, expressar-se i estimar

com cadascú vulgui, amb tots els drets i
tot l’orgull.
Des del consistori també es va col·laborar al
mes de maig amb una campanya del Consell
Comarcal del Baix Llobregat a través d’un
vídeo que promovia la llibertat i el respecte,
així com també la diversitat efectiva, sexual
i de gènere. En aquesta ocasió, es va fer sota
l’eslògan “L’amor és massa bonic per tancarlo a l’armari”, amb motiu del Dia Internacional Contra la LGTBIfòbia.

Comunitat

Vallirana s'adhereix al Dia
Mundial de la Conscienciació
sobre l'Autisme
Un any més, Vallirana s’ha adherit a la
commemoració del Dia Mundial de la
Conscienciació sobre l'Autisme, que promou la sensibilització, suport i solidaritat
cap a les persones que pateixen aquest trastorn i els seus familiars.
L'objectiu és que la societat prengui

Destaca el gran rellotge de
sol i un plafó de ceràmica
vidrada a la façana
principal. El rellotge,
pintat del tipus vertical
a la part superior de la
façana principal entre les
obertures del primer pis. Es
tracta d'una esfera circular
damunt d'un marc quadrat,
amb una orientació sudest. Les marques horàries
estan indicades amb nombres aràbics i en un cicle de 12 hores. Presenta un gnòmon de
vareta corbat amb una cara somrient. Està pintat amb els colors blau i grana.

La masia és del segle XVIII i està considerada d’estil modern popular. Està catalogada com a BCIL, és de fàcil accés i el seu estat
de conservació és bo.
L'Escola L'Olivera en suport al Dia Mundial de l'Autisme

consciència de les múltiples barreres
amb què s'enfronten les persones amb
Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) a
l'hora d'exercir els seus drets fonamentals i a formar part de la comunitat, així
com promoure les adaptacions de l'entorn necessàries per facilitar la seva inclusió i participació social.
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Vallirana Cooperem
Coronavirus

Vallirana, amb la cooperació i l’esforç de
tots per superar la Covid-19
Entitats, empreses, comerç i ciutadania, tots amb un mateix objectiu
Durant l’estat d’alarma de la
COVID-19 Vallirana es va
mostrar una vegada més com
un poble cooperant, on entitats locals, empreses i comerços, ciutadania en general i
Ajuntament, amb tots els seus
treballadors i treballadores, van
fer front als efectes de la pandèmia al municipi.
Iniciatives de tota mena, amb
la fabricació de mascaretes per
part de moltes persones i centralitzades a ModeMontse i
repartides per entitats, ciutadania, regidors i regidores. També es va felicitar l’aniversari als
infants confinats a casa gràcies
a entitats com Protecció Civil,
ADF Vallirana o Convoy. Va
haver-hi tota mena de donació
de material o de prestació de
serveis d’empreses com Griferia
Tres, Akzo Nobel, Multiplast,
ADEC Global, BCN Style,
Vallirana Automoció, Gran

Creu Roja en constant activitat

Es van fer moltes mascaretes

Home, Ecovall, CEM Vallirana,
Bugaderia La Vall, o David Tena
i l’equip de FabCafé Barcelona.
O fins i tot, el Restaurant Port
d’Ordal va donar, amb coordinació amb Serveis Socials, 10 menús diaris per a les persones soles
i amb problemes de mobilitat.
Des de l’Ajuntament es van
acordar diversos ajuts i mesures
dirigides especialment als col-

lectius més febles, també es va
donar suport als infants amb
diferents propostes formatives i
d’entreteniment des de les escoles bressol municipals i el Servei
Municipal de Logopèdia. El servei constant de la Policia Local
i altres treballadors municipals
que van seguir treballant per
ajudar la ciutadania.
Entre les entitats locals destacar
la gran aportació de Protecció
Civil amb les tasques de repartiment de material, d’informació,
de suport i de control. També la
dedicació de l’ADF en tasques
de desinfecció i com no, la Creu
Roja, amb el seu treball per ajudar els més desafavorits, amb tota
classe de suport i amb la gestió
d’un banc local d’aliments cada
vegada més demandat. Destacar també la gran resposta del
comerç local respectant totes les
normes de seguretat i en aquells
casos que van poder, donant servei a la ciutadania en sectors tan

Protecció Civil donant suport a les persones més febles

L'ADF en tasques de desinfecció a les zones de les residències

necessaris com l’alimentació o
farmàcies, entre d’altres.
En definitiva tota una gran demostració del poder de la coope-

ració a Vallirana. Un agraïment
per a totes les persones i entitats
que han aportat el seu gra de
sorra en aquesta complicada situació que ens ha tocat afrontar.
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Entitats
Ajuts

Subvencions per a programes esportius i culturals
Per als anys 2020 i 2021
El Ple del mes de maig va aprovar
inicialment les bases reguladores per
sol·licitar i atorgar subvencions per
a programes culturals i per a programes esportius per als anys 2020
i 2021. Aquestes bases, en el moment de la redacció del Viure Vallirana, es trobaven en fase d'exposició
pública, una vegada superats els corresponents tràmits administratius es
podran sol·licitar.

Cultura
En el cas dels programes culturals,
les subvencions estan adreçades a
les entitats locals sense ànim de
lucre, que realitzin activitats en
l’àmbit de la cultura a Vallirana o
que portin el nom del municipi en
activitats culturals d’àmbit nacional o internacional. Formen part
d’aquesta subvenció 3 programes:

1. Organització
d’activitats
puntuals culturals, festives i
de cultura popular.
2. Promoció d’activitats d’investigació i difusió d’història,
patrimoni i cultura popular
local.
3. Formació per a membres de
juntes d’entitats.

Els Diables Banyuts de Vallirana

Esports
Les subvencions de programes esportius estan adreçades a les entitats locals, en aquest cas que realitzin activitats en l’àmbit de l’esport
i a esportistes a títol individual. En
aquest cas, hi ha 5 programes:
1. Organització d’activitats esportives puntuals extraordinàries.
2. Formació de tècnics i directius.

El Club Bàsquet Vallirana

3. Foment dels valors en l’esport
dins del marc del programa
“Juga Verd Play” del Consell
Esportiu del Baix Llobregat
4. Ajuts a entitats, equips i persones amb representativitat i
imatge dins l’àmbit esportiu
nacional.
5. Participació d’entitats esportives en activitats festives i culturals del municipi.

AE Vallirana

BTU-K Vallirana

L’Àrea de Gol s’ha quedat
sense edició 2020

La Jornada Solidària
ajornada al 2021

Al no poder garantir totes les mesures de seguretat per la pandèmia

Es dedicarà a l’entitat Vallirana en Acció
BTU-K Vallirana, a causa de la
situació sanitària que s’ha patit
durant uns mesos, va decidir
suspendre la 4a edició de la Jornada Solidària, que enguany es
destinava a Vallirana en Acció i
que se celebrava el mes de juny

Imatge d'arxiu

L’emblemàtic torneig de futbol sala d’estiu, Àrea de Gol,
organitzat per l’Associació
Esportiva Vallirana amb la
col·laboració de la Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament, no
s’ha celebrat aquest estiu per la
situació de la Covid-19. L’entitat organitzadora i la Regidoria
d’Esports es van reunir i van
acordar a principis de juny que

el millor era suspendre l’edició
d’enguany.
Davant la incertesa de saber si
durant les següents setmanes la
situació de desconfinament i les
mesures de seguretat corresponents, permetrien la celebració
del torneig, se’n va determinar
la suspensió. Es van valorar totes
les dificultats que representava

garantir les mesures de seguretat en un torneig amb una gran
participació d’equips i també
d’afeccionats a les grades.
Després de més de 30 anys,
l’Àrea de Gol s’ha pres un
any sabàtic per causes majors, confiem que l’any vinent
tornarem a gaudir-ne durant
l’estiu.

Jornada Solidària del 2019

en cap de setmana. BTU-K
Vallirana va decidir que l'edició del 2021 mantindrà com
a destinatari del que es reculli,
Vallirana en Acció, ja que enguany no li ha pogut dedicar la
Jornada Solidària.
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Cultura
Activitats

La Cultura no es va aturar durant el confinament
Diverses propostes de la cultura local
La cultura a Vallirana no es va
deturar durant les setmanes de
confinament, així entitats i artistes locals no van deixar de
costat les seves habilitats, aficions i creativitat per omplir
hores de l’aïllament provocat
per l’estat d’alarma de la COVID-19.

tagram per emetre en directe.
Els dies 8, 9 i 10 de maig, per
part valliranenca hi van participar Olga Garcia Beneyte, Antonio i Aitana Garcia (poesia);
Vicky de Prada (dansa); i Esther
Vila, J. I. Ferrer i Laia Ferrer
(música).
Exposició de dibuixos

Biblioteca Josep M. López
Picó
La Biblioteca, tot i estar moltes
setmanes tancada al públic, no
va deixar de treballar tot aprofitant les xarxes socials i els suports comunicatius en xarxa.
Va continuar distribuint el seu
butlletí setmanal amb recomanacions, informacions de servei
i monogràfics temàtics. També
ha participat en vídeos de lectura, projectes per potenciar els
autors locals, o per als infants,
entre d’altres propostes.
El Baix és cultura
Des de Vallirana es va participar en aquesta proposta que va
emetre actuacions de diferents
municipis del Baix Llobregat
aprofitant la plataforma d’Ins-

Des de la Regidoria de Cultura es va demanar a tots aquells
veïns i veïnes de Vallirana que
volguessin mostrar els seus dibuixos ho fessin enviant una
imatge i aquesta es va publicar
al Facebook de l’Ajuntament.
Posteriorment amb tots aquests
treballs es farà una exposició a la
Masia Molí de Can Batlle.
Escola Municipal de Música
Aureli Vila
L’EMM va convertir el seu festival de final de curs, en una
emissió de diferents vídeos amb
actuacions d’alumnes del centre. Una excel·lent mostra del
talent de joves intèrprets valliranencs. Des de les xarxes socials de l’Ajuntament se’n va fer
difusió.

Laia Ferrer, J.I. Ferrer i Esther Vila

Grup de Teatre del Casino
Vallirana
Durant el confinament, el grup
local va recuperar i penjar diferents obres de teatre interpretades en diferents anys. En total
s’han penjat una quarantena
d’obres que es poden veure al

Música

Concerts de jazz a la fresca
Els dies 10 i 24 de juliol a la Casa Mestre
Després de l’èxit dels concerts d’estiu de l’any passat, aquest 2020
s’han programat 2 concerts de jazz
que es faran els divendres 10 i 24 de
juliol a partir de les 21 h al pati de
la Casa Mestre.
Els concerts tindran aforament
limitat i només s’hi podrà accedir
amb entrada gratuïta però que caldrà retirar amb anterioritat a la Ma-

Concert de jazz del juliol 2019

sia Molí de Can Batlle. També es
prendran totes les mesures de seguretat establertes per la COVID-19.

Pladellorens (piano elèctric), Lídia García (baix elèctric) i Felipe
Soto (bateria)

Els concerts seran els següents:

• 24 de juliol: Koko Jean & The
Tonics. La gran cantant del The
Excitements en format de quartet.
Soul, Rrythm & Blues, etc.

• 10 de juliol: Mone Teruel (gran
cantant i actriu amb molt prestigi
en el món del jazz i els musicals).
Standards de Jazz, pop, bossa nova, etc. L’acompanyaran Albert

Hi haurà servei de bar, respectant
també totes les mesures de seguretat.

seu canal de Youtube. També
han començat a treballar en
projectes de Teatre Confinat,
els primers resultats han estat
els Contes per Telèfon del Grup
Infantil. Tant les obres de teatre gravades com els contes del
Grup Infantil es poden veure al
canal de Youtube del grup.
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Esports
Instal·lacions

Les obres del pavelló cobert, a la fase final del projecte
La previsió és que l’obra civil finalitzi al mes d’agost, a l’espera que les entitats puguin iniciar les competicions a l’octubre
Les obres del pavelló triplesportiu de La Barquera estan en la
fase final del projecte i es treballa amb l’objectiu que l’obra
civil finalitzi al mes d’agost. Seguidament s’hauran de fer tots
els tràmits de legalització de
subministraments i la recepció
de l’obra, i s’espera que les entitats puguin iniciar les competicions a l’octubre.

El passat dia 30 es va fer una
visita d’obres per als membres
del consistori local i representants de les entitats esportives
locals a on es va poder veure
com han avançat les obres. Els 8
vestidors ja estàn pràcticament
acabats, els revestiments de les
parets també i s’ha iniciat la
instal·lació del paviment de la
triple pista poliesportiva.

Podeu veure el vídeo de la visita d’obres, al QR

D’altra banda, el pavelló cobert, amb una inversió de més
de tres milions d’euros, també
inclou una zona de gimnàstica,
un bar restaurant i espai per a

Moment de la visita del 30 de juny

Instal·lacions i serveis

Al CEM cal cita prèvia
Per garantir les mesures de seguretat
El Complex Esportiu Municipal (CEM Vallirana) va recuperant la seva normalitat després
que va haver de tancar les seves
instal·lacions al públic per l’estat d’alarma de la COVID-19.
En un primer moment es van
obrir les pistes de pàdel i de tennis, però amb la finalització de
l’estat d’alarma ja ha obert totes
les seves instal·lacions, si bé per
fer-ne ús cal demanar cita prèvia.

Donat que l’activitat es va tancar a mitjans de març, els abonats han pogut gaudir d’una
segona quinzena de juny sense
pagar. A partir de l’1 de juliol
es van reactivar les quotes que
en el seu moment van quedar
congelades.
La cita prèvia es pot sol·licitar
tant amb el tòtem que hi ha a recepció, com telemàticament per
l’APP del CEM o pel seu web.

Piscina exterior del CEM (arxiu)

les entitats. I, pel que fa a la
capacitat, permet 500 persones
de públic i la realització d’ actes
populars amb capacitat de fins a
1.500 persones.

Vídeo visita obres pavelló
30 de juny Vallirana TV

Juliol 2020 | VIUREVALLIRANA

23

Activitats
Turisme

Festes

Les activitats familiars a l’aire
lliure es reactiven

Una Festa Major diferent

Seguint les recomanacions de seguretat

Es treballa per adaptar-la a la nova situació
Aquest 2020 la Festa Major serà
diferent de les anteriors per la
situació que es viu i les mesures
que cal prendre com a seguretat
davant la COVID-19. Així hi ha
diferents actes que es poden veure
afectats, però per damunt de tot
hi ha la incertesa de saber quina
serà la situació a la segona quinzena de setembre.

Des de Vallirana Turisme, i tan
aviat com s’ha pogut, s’han reactivat les activitats familiars a
l’aire lliure que es fan tot aprofitant el nostre entorn natural.
La programació d’estiu cobrirà
part de juny i tot el juliol. En
el moment de tancar la redacció
del Viure Vallirana encara quedaven 3 activitats per fer-se.

D’entrada aquest any s’ha hagut
de suspendre el concurs de cartells de Festa Major que any rere
any organitzava la Regidoria de

Les activitats es fan en dissabte
i diumenge al matí i cada cap
de setmana, és una proposta
diferent. El lloc de trobada és
l’era de la Masia Molí de Can
Batlle i des d’allà s’accedeix a la
zona on es fa l’activitat. Només
s’hi pot participar amb inscripció prèvia.

Joventut, i per tant el cartell no serà fruit de la participació popular.
Tot i això, Sant Mateu 2020 ja té
cartell, on hi trobem el símbol local del cérvol amb mascareta, fent
al·lusió a la situació que és probable es visqui durant la Festa Major.
Durant aquestes setmanes es
fan diferents reunions, algunes
amb entitats locals, per intentar
consensuar un programa de Festa Major, que en el moment de
tancar l’edició del Viure Vallirana
encara no està decidit.

Totes les activitats es faran seguint totes les mesures de seguretat com són un màxim de
participants, l’ús de mascareta,
la distància de seguretat... Per
a més informació i inscripcions: telèfons 93 683 22 62 i
672 4624 26, o al correu electrònic, vlrn.oficinaturisme@
vallirana.cat
La relació d’activitats proposades que resten per fer són:

• Dissabte 11 i diumenge 12 de
juliol. Taller de petjades.
• Dissabte 18 i diumenge 19 de

juliol. Taller: hort vertical.
• Dissabte 25 i diumenge 26 de
juliol. Gimcana ambiental.

Cultura

La Masia Molí de Can Batlle torna
a acollir exposicions
Des de finals de juny ja s’hi permet l’accés

Última hora
Cinema a la fresca
Dia i hora: Divendres 17 de juliol a les 21.30 h.
Projecció de la pel·lícula: "Jumanji, siguiente nivel"
La Masia Molí de Can Batlle va tornar
a obrir les portes de la seva sala d’exposicions i del museu dels molins fariners
el divendres 5 de juny. La primera exposició va ser la de punts de llibre de
Carme Farreras que és la que hi havia
quan es va decretar l’estat d’alarma.

Després de recuperar aquesta exposició, se n’ha programat una de
nova que ja es pot visitar fins al
26 de juliol. Es tracta de l’exposició de cerveses de Marc Bogunyà sota el títol “La meva primera
cervesa”.

L’horari de visites a les exposicions és de dimarts a divendres de
16.30 a 21.30 h, dissabte de 10
a 14 h i de 16.30 a 21 h, i diumenge de 10 a 14 h. Els festius la
Masia Molí de Can Batlle roman
tancada.

Lloc: al poliesportiu.
Aforament limitat per les restriccions de la COVID-19

24

VIUREVALLIRANA | Juliol 2020

