06/05

Instal·lació artística en homenatge al
personal sanitari per part de l'artista de
Vallromanes, Josep Bofill

11/05

Demanem ampliar les terrasses de
bars i restaurants de cara a la FASE 1

12/05

Demanem explicacions a l’Ajuntament
sobre:
- L'ordinador presuntament indegudament
adquirit per part d'una regidora
- A qui s'han realitzat els tests de COVID 19
destinats a personal de primera necessitat

14/05

Proposem un projecte d’autocinema

14/05

Es redueix la freqüència de pas del
transport públic

Presentem davant l'Ajuntament un projecte
d'autocinema al camp de futbol. El projecte es
rebutjat, la raó: "La gent pot veure cinema a casa".
Es demostra poc interés per realitzar activitats
lúdiques i culturals.

BREUS

El confinament posa de manifest
la necessitat de desplegar la
fibra òptica en tot el municipi
Una connexió a internet digna ha passat a ser avuí dia una necessitat bàsica.
Durant aquest temps d’estat d’alarma
i teletreball hem comprovat com unes
males telecomunicacions ens poden
afectar, i aquest ha estat un mal endèmic de Vallromanes. Excusant-se amb
les companyies i la orografia de la zona,
no s'ha posat mai fil a l'agulla. Des de
GDV hem adquirit un compromís per
lluitar perque la fibra arribi a tots els racons de la vila, fent pressió davant de

l'Ajuntament i que aquest també presioni a les companyies. I funciona.
Les pressions han servit perque aquest
mes de juny arribi la fibra a Can Rabassa. Bones comunicacions podria portar
empreses a instal·lar-se en el municipi,
portant l’activitat econòmica que tanta
falta fa. Si Vallromanes vol deixar de ser
una vila dormitori, ha de despertar-se
d’una vegada i es comença, estant ben
connectada.

L'Ajuntament triga una setmana en publicar els
nous horaris deixant als usuaris desinformats.

27/05

Es realitza el minut de silenci

01/06

Es comunica que el CAP romandrà tancat
fins l'1 de setembre

Demanem a l'Ajuntament que es sumin al minut
en homenatge a les víctimes de la COVID que es
realitza simultanement a tot l'estat espanyol. En
un principi s'hi negen, però finalment s'hi sumen.

20/06

Proposem mesures per obrir les piscines

22/06

S'anul·len les celebracions de Sant Joan

22/06

S'anul·len les Nits musicals i els
Freevendres
L'Ajuntament s'escusa darrere la seguretat per
anul·lar els actes culturals de l'estiu.

25/06

ARTICLE D'OPINIÓ

Si que es realitzaran les activitats
i tallers esportius i culturals de
pagament
Sembla ser que el criteri de la seguretat i
propagació del COVID no deu pesar tant com
l'econòmic.

06/07

Obren les piscines despres de les
propostes de GDV

08/07

Es suspèn el 3x3 de bàsquet nocturn,
memorial Mari

DADES COVID 19 A VALLROMANES A 26 DE JUNY

2579 habitants
11 casos positius
89 casos sospitosos
4 veïns finats
Font: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

VOLS COL·LABORAR AMB NOSALTRES?
T’AGRADA IMPLICAR-TE EN EL POBLE?
ESCRIU-NOS A:
gdvallromanes@gmail.com

Inactivitat,
abandonament i desidia

per David Carrillo

Des d’abans i durant el confinament, GDV
ha estat molt actiu al servei del poble. Hem
proposat i aportat constructivament idees,
accions i mitjans solidaris. Ha estat la nostra responsabilitat al veure al Govern com
ha estat d’innactiu, la falta de reacció i d’inversions davant la crisis sanitària exepcional.
Hem estès la mà en tot moment però aquest
Govern l’ha despreciat. Vam començar demanant tancar els parcs infantils i espais
esportius i públics. Fins i tot amb mesures
preventives i de millores de seguretat al personal municipal. Deien que no era necessàri.
Al final van fer-ho. Vam exposar la necessitat
de crear ajuts i ajudar a reduir les càrregues
tributàries. Sempre amb una resposta negativa. Ens preocupa enormement l’hermeticitat d’aquest govern i la falta de mires, i capacitat de reacció davant els moments difícils.
Vallromanes es mereix més.
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SUPORT
Des de GDV, volem transmetre el nostre condol a totes
aquelles persones que han
perdut algun familiar o amic.
Agrair profundament el gran
treball que estan realitzant els
sanitaris, cossos de seguretat i d’emergència, serveis de
neteja, etc. Gràcies al cos de
voluntaris per confeccionar i
repartir mascaretes amb tant
cor i passió. .
TREBALLADORS MUNICIPALS
Agrair el gran treball que estan
fent els treballadors municipals en temps tants difícils tot
i algunes situacions de precarietat, que hem detectat i
defensant davant un Govern
passiu que inverteix poc en
la seguretat del seus treballadors. Reclamant millores
qualitatives després de tenir
coneixement de moltes mancances.

