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EL VALLÈS AGROFORESTAL 

Un projecte per a la defensa de la plana agrícola i les serralades arbrades 

Via Vallès 

 
 

 

AUTOR 

VIA VALLÈS 

Via Vallès és una associació de tècnics i professionals diversos que reivindiquen que el Vallès 

té una entitat pròpia i no ha de ser una perifèria marginal. El Vallès vol estructurar-se en 

positiu, de forma que contribueixi decisivament a la riquesa de la Regió de Barcelona i de tot 

el país. 

http://viavalles.blogspot.com.es/ 
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