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L’esclat de la Guerra Civil a 
Valldoreix i Tomàs Roig i Llop
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El dissabte, 18 de juliol 
de 1936, per la tarda es 
començà a rumorejar 
que s’havia produït 
un alçament militar al 
protectorat del Marroc. 
Aquest neguit va 
provocar que algunes 
persones que estaven 
a Valldoreix marxessin 
cap a Barcelona, com el 
poeta i periodista  Pere 
Guilanyà i Roure (1897-
1964) i la seva esposa 
Raymonde que havien 
arribat de París aquell 
mateix dia.

(1882-1936), veient el caire que 
prenia tot decidí amagar-se, pri-
mer, a casa d’Antoni Caballé, pro-
motor urbanístic, i més tard a Can 
Boba.  Abans de fugir Mn.Castellà 
anà a casa de Tomàs Roig, que a les 
seves memòries diu: “ens donà a 
guardar un maletí i va desaparèixer 
de la rectoria.”

El rector no va ser la única perso-
na amenaçada, Roig ens diu: “Un 
militant de la F.A.I., que vigilava les 
torres del nostre sector, em va ve-
nir a avisar, confidencialment, que 
uns subjectes pretenien assassinar 
el meu company Francesc Manich i 
Illa, destacat personatge de filiació 
dretana, que estiuejava més endins 
de la barriada.” Francesc d’Assís 
Manich Illa (1897-1952) era un pres-
tigiós jurista, advocat i militant ca-
tòlic, casat amb Ana Moragas Ma-
tas,  que vivien a un xalet del Pg. 
Verdum cantonada Nard.

Tomàs Roig preocupat pel que li 
havien dit decidí actuar i anar a 
casa Manich, Roig ensi diu: “vaig 
anar-hi a la matinada i, veient que 
els meus crits no despertaven  ni a 
ell ni als seus familiars, no vaig tenir 
altre remei que trencar-li els vidres 
d’una finestra a cops de pedra; sor-
tí, tot esverat; amb quatre paraules 
vaig advertir-lo del perill que cor-
ria, i sense cap vacil·lació se n’anà 

de casa seva. Poques hores després 
un escamot d’incontrolats l’anaven 
a cercar.” La casa Manich va ser 
posteriorment confiscada. S’instal-
là una escola de primària per a nens 
i nenes, a càrrec de Maria Teresa 
Tudela Fernàndez.

El rector Mn. Castellà va ser delatat, 
capturat i assassinat el dia 22 de ju-
liol, al kilòmetre 4 de la carretera 
de la Rabassada. Mentrestant el 
maletí de Mn. Castellà continuava 
a casa de Tomàs Roig.  Segons ex-
plica el periodista Tomàs Roig a les 
seves memòries “entre les incidèn-
cies íntimes que recordo d’aquells 
dies, hi ha la de la inquietud que 
vaig tenir per haver llençat, la meva 
dona, una pistola al nostre pou per 
la temença que, si es feia un escor-
coll, ens la trobessin i es compli-
quessin les coses. Durant dues nits 
ella havia tingut un mal somni: la 
presència d’una figura imprecisa 
que s’acostava al maletí del rector. 
Aquell dia, mentre jo era a la fei-
na, ella va obrir-lo i es trobà amb 
l’agra sorpresa de l’arma, que cor-
regué a fer desaparèixer. De tota 
manera, jo no vaig quedar tranquil 
i el meu oncle, paleta, que llavors 
s’estava amb nosaltres, va baixar al 
pou, agafà la pistola i la llençà al 
torrent. Durant diversos dies es va 
comentar que havia estat trobada, 
en aquell indret, una arma.”

El diumenge 19, al sortir de mis-
sa, la gent tenia el costum de reu-
nir-se. De seguida es va formar un 
grupet format, entre d’altres per 
l’advocat i periodista Tomàs Roig i 
Llop (1902-1987) i el poeta Miquel 
Saperas i Auví (1898-1978). Per la 
ràdio havien sentit les notícies de 
l’aixecament d’algunes de les ca-
sernes de Barcelona i el grupet de 
valldoreixencs mostrà la seva preo-
cupació davant els esdeveniments. 

Aquell mateix diumenge s’inaugu-
rava la nova instal·lació elèctrica de 
Can Monmany, canviant les velles 
llums de gas per bombetes elèctri-
ques. El servei de trens va quedar 
suspès aquell diumenge, però al-
guns valldoreixencs decidiren anar 
a Barcelona caminant per les vies, 
entre ells, Lluís Gassó Oliver, propi-
etari de Monmany.

El dilluns 20 de juliol es restablí el 
servei de ferrocarrils, la gent que 
estava a l’estació i els seus voltants 
veia passar els trens amb banderes 
vermelles. El rector de Valldoreix 
Mn. Josep Castellà i Casarramona 



3

FE
B

R
ER

 2
01

7

Un 2017 engrescador...

Acabem de començar el 2017 i ja quasi no recordem el 2016, 
immersos com estem en les rutines del dia a dia i en les obligaci-
ons quotidianes. A l’EMD de Valldoreix hem encetat l’any amb 
força i amb molts reptes que ens fan albirar un 2017 molt en-
grescador i amb un munt de projectes molt interessants i útils, 
que ens han de servir per donar solucions i cohesionar més el 
teixit ciutadà de la nostra vila. El primer dels desafiaments és 
la creació del nou espai d’aparcament a l’entorn de l’estació, 
que s’ubicarà al terreny on hi ha la central elèctrica de la plaça 
de Can Cadena. La previsió és que, tan aviat com sigui possible 
i durant el primer semestre de l’any, es pugui inaugurar una 
primera fase de les obres d’arranjament de l’espai que perme-
tin l’aparcament d’un nombre limitat de vehicles. Serà en una 
segona fase, ja el 2018, quan es farà una urbanització definitiva 
de l’aparcament que donarà cabuda a prop de 200 vehicles.

El segon repte és portar a bon terme l’equipament de l’antic 
centre de jardineria, al costat de la seu de l’EMD i convertir 
aquest espai en un gran pol de centralitat cívica i cultural de 
Valldoreix, juntament amb l’àmbit de la plaça del Casal de Cul-
tura. En una primera fase s’ha fet la neteja i adequació de l’es-
pai, una intervenció realitzada per la brigada d’obres de l’EMD. 
Ara la definició de l’equipament està pendent de la realització 
d’un procés participatiu, que ha de decidir els usos de l’espai i 
la seva configuració definitiva.

Paral·lelament estem treballant en la millora dels accessos de 
Valldoreix, per oferir una mobilitat més racional, còmoda i se-
gura als usuaris de l’extensa xarxa de carrers del nostre poble. 
És per aquest motiu que ja podeu veure com s’està treballant a 
l’avinguda Mas Fuster, a l’extrem de la Pl. de Can Cadena, unes 
tasques que milloren la convivència entre vehicles i vianants. 
També s’han iniciat ja les obres d’arranjament del camí de la 
Salut, que serviran per pavimentar aquesta via d’accés tan im-
portant per a la vila. Aprofito aquest espai per demanar-vos 
disculpes per les molèsties que us puguem causar i per agrair-
vos la vostra paciència.

En la mateixa línia de fer un Valldoreix millor s’emmarquen 
els projectes de renovació del sistema de calefacció de l’escola 
Ferran i Clua -que passa a fer servir una caldera de biomassa 
amb un estalvi del 93% de les emissions de CO2- i el de la re-
cuperació del terreny de l’antic estanc de l’estació. En aquest 
espai s’ubicarà un nou recorregut entre l’estació i el carrer de 
l’Església.

Espero que tots aquests projectes us engresquin tan com a no-
saltres i us els feu vostres tan aviat estiguin enllestits.

Rebeu una cordial salutació.

Josep Puig i Belman
President de l’EMD de Valldoreix
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INSTITUCIONS I URGÈNCIES
EMD Valldoreix - Atenció Ciutadana
EMD Valldoreix - Urbanisme
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Emergències (bombers, ambulàncies)
Informació Ajuntament de Sant Cugat
Informació Generalitat de Catalunya
CAP de Valldoreix
Consorci Parc de Collserola
Correus Valldoreix
Deixalleria Municipal
Farmàcia Pinto
Funerària
Hisenda
Hospital General de Catalunya
Jutjats
CITELUM (MOSECA) Enllumenat públic VDX
Mossos d’Esquadra
OMIC
Policia local
Policia Nacional
Protecció civil
Ràdio Taxi
Recollida Voluminosos i Esporga
Registre de la propietat
Urgències Sanitàries

SERVEIS
UNNIM Ofic. 12
“La Caixa” Ofic. VDX
ENHER
Ferrocarrils Generalitat de Catalunya
FECSA-ENDESA

Atenció públic
Avaries

GAS NATURAL
Atenció públic
Urgències

REPSOL Butà
SOREA

Atenció clients
Avaries

CULTURA I ASSOCIACIONISME A VALLDOREIX
EMD Àrea Cultura de Valldoreix
EMD Escola Musical
EMD Bar Restaurant El Casalet
EMD Bar Restaurant Montt
Adolf Taller d’Art
Agrupació Astronómica Valldoreix-Sant Cugat
Amics de la UNESCO VDX - SCV
Arxiu Gavín
ASDI
Associació Cultural Pentagrama
Ass. d’Amics i Veïns ACTUEM
Ass. Comerciants i Empresaris VDX
Ass. Propietaris i Veïns Valldoreix
Ass. Propietaris i Veïns Ca N’Enric-La Miranda
Ass. Propietaris i Veïns Can Majó
Ass. Propietaris i Veïns Col. Montserrat
Ass. Propietaris i Veïns La Serreta
ATAM
Casal d’Avis de Valldoreix
CAU Amic - Protectora Animals
C. Restauració Béns Mobles Generalitat
Cooperativa Estel
Artesans de Valldoreix
Coral l’Harmonia de Valldoreix
Creu Roja Valldoreix
Grup de Teatre Espiral
Marxosos del Vallès
Minyons escoltes i guies Sant Jordi
Taller Jeroni de Moragas
Valldaurex - Centre d’Estudis VDX
Veïns i Veïnes Progressistes
Gent x Valldoreix 
Associació Mou-te
Valldoreix Espais Naturals (VEN)

SERVEIS EDUCATIUS
EMD Escola Bressol de Valldoreix
Escola Jaume Ferran Clua
Col·legi El Pinar
Institut Arnau Cadell
Escola de Música de Valldoreix

SERVEIS ESPORTIUS
Complex Esportiu EMD Valldoreix
Club Arquers Vent Oreig
Club Esportiu Valldoreix
Club Handbol Valldoreix
Pavelló Voleibol Valldoreix

SERVEIS RELIGIOSOS
Convent Missioneres Sagrats Cors
Església Protestant
Parròquia de Sant Cebrià
Santuari Ntra. Sra. Schonstatt
Seminari diocesà

93 674 27 19
93 674 28 12
93 565 70 00

112
010
012

93 583 74 00
93 280 35 52
93 589 72 48
93 597 04 95
93 674 28 71
93 589 55 52
93 589 11 55
93 565 60 00
93 674 66 96
900 724 365

088
93 565 70 00

112
93 674 78 58
93 674 50 52
93 589 44 22
902 547 010
93 583 01 56

112

93 674 28 24
93 405 66 50
900 707 070
93 205 15 15

902 507 7 50
900 770 077

93 675 31 10
900 750 750
93 674 15 80

93 544 16 10
93 589 00 21

93 589 82 69
93 576 74 50
93 675 10 55
93 675 68 82
93 674 60 28
93 674 58 22
93 674 42 10
93 674 25 70
93 675 66 10
93 589 54 71
93 675 19 39
93 583 06 00
93 674 21 97
93 589 49 21
93 675 13 63
93 674 21 05
93 213 55 20
93 675 00 11
93 589 86 89
637 508 428
93 590 29 70
93 674 50 11

info@artesansdevalldoreix.cat
93 674 85 47
93 674 24 59
93 675 47 97
93 589 86 89
93 590 27 00
93 674 50 48
  662 236 591
93 674 77 87

info@gentpervalldoreix.cat
moutexvdx@gmail.com  607 414 444

ven@vdx.cat

93 589 24 86
93 589 66 62
93 674 14 00
93 674 72 66
93 589 69 67

93 675 40 55
639 331 174
93 674 11 17
696 612 511
93 589 46 46

93 589 86 70
93 674 58 73
93 674 05 69
93 674 89 62
93 674 49 99
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Cadena tindrà un mínim de 100 places

La intenció de l’administració de 
Valldoreix és que al llarg del pre-
sent 2017 es pugui obrir una part 
de l’aparcament de manera provi-
sional, mentre es treballa a la resta 
del terreny per poder inaugurar-lo 
de manera definitiva durant el 
2018.

L’EMD de Valldoreix és des del pas-
sat 27 de desembre de 2016 la pro-
pietària del terreny que Fecsa-En-
desa tenia a tocar de la plaça de 
Can Cadena i que va ser adquirit 
a l’empresa energètica mitjançant 
una expropiació. El preu final de 
l’operació entre l’administració 

valldoreixenca i Fecsa-Endesa es va 
fixar d’acord mutu entre les parts 
per un preu de 374.385 euros.

El solar, ubicat al número 11 de la 
Rbla. Mn. J. Verdaguer, té una su-
perfície de 9.840 metres quadrats i 
delimita al nord amb la citada ram-
bla, a l’est amb els Túnels de Vallvi-
drera i a l’oest amb la carretera de 
La Floresta.

Els treballs d’adeqüació del terreny 
consistiran en un primer moment 
en el desbrossament i nivellament 
de la parcel·la, tasques aquestes 
que han de permetre un seguit 

d’intervencions per moure dife-
rents línies elèctriques soterrades 
que en aquests moments travessen 
l’espai, així com l’agrupament de 
tres instal·lacions per a telefonia 
mòbil ubicades en diferents punts 
del solar. 

Amb aquestes primeres actuacions 
enllestides, la idea de l’EMD-Valldo-
reix és poder oferir a la ciutadania 
unes quantes places d’aparcament 
de manera provisional, entretant es 
treballarà per durant el 2018 poder 
donar per acabades les obres d’ur-
banització del terreny per acollir 
definitivament l’aparcament.
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En aquests moments 
l’EMD de Valldoreix està 
tramitant el Pla Especial 
Urbanístic (PEU)
d’ordenació de l’espai, 
juntament amb la
parcel·la destinada a 
equipaments que
actualment ocupa
l’aparcament de davant 
de la Casa de la Vila.

En aquests moments l’EMD de Vall-
doreix està tramitant el Pla Especi-
al Urbanístic (PEU) d’ordenació de 
l’espai, juntament amb la parcel·la 
destinada a equipaments que actu-
alment ocupa l’aparcament de da-
vant de la Casa de la Vila.

La voluntat de l’equip de govern de 
Valldoreix és que l’edifici que anti-
gament ocupava el Centre de Jar-
dineria de Valldoreix pugui acollir 
el més aviat possible les activitats 
que, des de les diferents entitats 
socials, cíviques i culturals de la vila 
s’organitzen al llarg de l’any. És per 

aquest motiu que els treballs ja han 
començat per poder, tan d’hora 
com finalitzin els tràmits adminis-
tratius i les obres pertinents, posar 
a disposició de la ciutadania aquest 
espai. En concret les tasques han 
consistit en la neteja i adequació 
dels espais interiors i exteriors, així 
com la retirada de les instal·lacions 
obsoletes que donaven servei al 
centre de jardineria.

Els primers en ocupar el nou espai 
han estat els mestres i alumnes de 
l’Escola de Música de Valldoreix, 
que gràcies a dues aules provisio-

El nou equipament polivalent de l’antic
centre de jardineria comença a prendre forma

nals ubicades a dins del recinte de 
l’antic centre de jardineria, ha po-
gut ampliar les seves instal·lacions a 
l’espera de què s’acabin els treballs 
del nou equipament.

El proper pas a donar, un cop s’hagi 
tramitat la planificació del Pla Es-
pecial Urbanístic (PEU) d’ordenació 
de l’espai, serà la planificació dels 
equipaments de Valldoreix dins 
de la revisió del Pla d’Equipament 
de Sant Cugat. Per últim es farà la 
redacció del projecte d’obres de 
l’edifici per als usos que es determi-
ni en el pla d’equipaments.
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per a l’Escola Ferran i Clua
L’Escola Ferran i Clua disposa des del mes de gener d’un 
renovat sistema de calefacció alimentat per una caldera 
de biomassa que substitueix les antigues calderes de gas 
propà i que suposa una reducció de les emissions de CO2 
del 93%.

El nou sistema de generació de calor substitueix les tres 
antigues calderes de gas propà, una per a cada un dels 
edificis que conformen l’equipament escolar valldorei-
xenc (escola, gimnàs i antiga caseta de conserge) i que 
dataven dels anys 70-80, motiu pel qual era recomanable 
la seva substitució.

La nova instal·lació consisteix en una única caldera de bio-
massa de 250 KW de potencia tèrmica que produeix calor 
de forma centralitzada pels tres edificis. D’aquesta mane-
ra es millora l’eficiència energètica i la sostenibilitat, a més 
de facilitar la gestió i aconseguir un important estalvi eco-
nòmic. Tot i la implantació de la calefacció amb biomassa, 
es mantindrà una caldera de propà de 50 KW de suport 
per a casos d’emergència que es posarà en funcionament 
en el cas que la caldera de biomassa del sistema principal 
pugui fallar per avaria en algun moment.

La d’instal·lació del nou sistema de calefacció amb bio-
massa s’ha completat amb la construcció d’una nova sala 
de calderes, amb totes les instal·lacions tèrmiques asso-
ciades (sitja d’estella i distribució hidràulica), així com 
la reforma de les instal·lacions actuals per compatibilit-
zar-les amb la incorporació de l’energia procedent de la 
nova caldera.

A més, també s’ha actuat sobre les instal·lacions interiors 
per millorar l’eficiència i estalvi del centre, implantant 
mesures de programació i automatització, així com mi-
llores en l’aïllament de les canalitzacions de distribució 
tèrmica que també repercutiran en la millora de l’efici-
ència i el control de 5 zones de calefacció independent.

En xifres, el canvi de sistema de calefacció del gas propà 
a la biomassa representa un estalvi del 93% de les emis-
sions de CO2, atès que l’antiga caldera emetia un total 
de 44.450kg de CO2 a l’atmosfera, mentre que la nova 
n’emet només 3.150kg.

Apart de la reducció d’emissions de CO2 que suposa el 
nou sistema, la biomassa en tractar-se d’un combustible 
de proximitat, que prové de la gestió forestal de boscos 
catalans, incentiva una gestió més sostenible de la fusta 
dels boscos de Catalunya al mateix temps que col·labora 
en la reducció del risc d’incendis al país. També cal tenir 
en consideració que la reducció en les emissions de CO2 
repercuteix directament en la qualificació energètica de 
l’edifici, que passa a estar certificat com a edifici de clas-
se A.
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ESMillor accessibilitat per a vehicles i
vianants a l’Av. Mas Fuster

A banda dels treballs que es duran a terme a la via, tam-
bé s’aprofitarà per renovar elements urbans molt dete-
riorats, com són els paviments de les voreres i la calçada, 
i reubicar les parades d’autobús. 

El projecte se centra en la reforma de les tres cruïlles 
d’aquest tram per millorar l’espai públic. És per això que 
a la cruïlla de l’avinguda Mas Fuster amb la carretera 
de la Floresta, se suprimeix la zona de jocs infantils (ara 
ubicada al parc del CAP), deixant espai per a ubicar una 
zona enjardinada. A la cruïlla amb el carrer Sant Fran-

L’Avinguda Mas Fuster, en el tram que va des de Can Cadena - Ctra. de la Flores-
ta i el carrer de la Pau, veurà com millora la convivència entre vehicles i vianants 
amb les obres de millora de l’accessibilitat que s’estan realitzant a la zona. 

cesc s’aprofita l’espai de vorera per generar un gran es-
cossell amb arbres.

Per últim, a la confluència amb el carrer de la Pau la via 
esdevindrà de plataforma única per ampliar l’espai de 
plaça on s’ubica la font i la creu en memòria de Mn. Ja-
cint Verdaguer.

Les obres, que tindran un cost proper als 280.000 euros i 
es preveu que durin 3 mesos.
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ES Nova vida per al terreny de l’antic
estanc de l’estació

El terreny on estava l’antic quiosc
de l’estanc, ubicat a la rambla
Mn. Jacint Verdaguer a tocar de la 
plaça de l’Estació tindrà una nova vida 
a partir d’aquest any. 

L’objectiu dels treballs és recuperar per la ciutadania 
aquest espai, que fins ara sempre ha restat desocupat 
i sense cap ús, més enllà d’acollir una construcció que 
actualment està en estat ruïnós. Les tasques de adequa-
ció serviran per donar un ús públic a un terreny que té 
un fort pendent que fa difícil el seu aprofitament, llevat 
de la drecera que comunica la plaça de l’Estació amb el 
carrer de l’Església. Per poder recuperar aquest espai per 
a l’ús ciutadà cal fer un seguit d’actuacions que consistei-
xen, en primer lloc, en la reducció del pendent del talús 
de la part del terreny que dóna a la rambla Verdaguer, 
per tal d’evitar la caiguda de terres sobre la via pública, 
així com la construcció de petits murs de contenció  i 
el recobriment mitjançant una malla que en garanteixi 
l’estabilitat.

Les obres també preveuen l’enderroc de la construcció 
desocupada i en estat ruïnós, que donarà lloc a un espai 
que acollirà una plaça de nova creació i que tindrà unes 
vistes privilegiades de la plaça i de l’edifici de l’Estació.

Per últim es procedirà a la reconstrucció de l’escala i la 
drecera que puja fins a l’església de Sant Cebrià, de ma-
nera que sigui accessible i adaptada per a tothom, amb 
un pendent més suau i traslladant els actuals punts de 
llum. Un cop enllestides les obres aquestes suposaran 
una millora paisatgística de l’espai que millorarà les vis-
tes des de la plaça de l’Estació sobre la part alta del turó 
on està situada l’Església de Sant Cebrià.
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de la Salut
El camí de la Salut serà 
un carrer asfaltat un cop 
hagin finalitzat les obres 
d’adequació de la via la 
propera primavera. 

Els treballs es dividiran en dos 
trams, el primer dels quals serà de 
1.000 metres, entre la rotonda d’ac-
cés a l’autopista AP-7 i l’inici de la 
trama urbana de Valldoreix. El se-
gon tram serà entre la plaça Joan 
Gassó i la bifurcació del camí de pu-
jada a l’Ermita de la Salut i el camí 
de Can Monmany, amb una llarga-
da de 125 metres.

El primer tram tindrà una l’ampla-
da aproximada de 7,90 m i tindrà 
una calçada asfaltada de 5 metres 
per als vehicles i una via lateral de 
2 metres d’ample segregada amb 

pilones de fusta i amb paviment de 
sauló, per a pas de vianants.

El segon tram estarà constituït per 
una calçada única per a vehicles i 

vianants de 5 metres d’amplada, 
amb paviment de sauló. Les obres 
tindran un cost proper als 150.000 
euros i una durada de 3 mesos.
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Pressupostos participatius
de Valldoreix

El pressupost participatiu és el mecanisme de demo-
cràcia directa que permet als ciutadans influir o decidir 
directament sobre els pressupostos públics, mitjançant 
processos de participació ciutadana.

Comissió interna tècnica

Aquesta comissió tindrà com a finalitat definir i validar 
els criteris tècnics del procés, així com validar l’inici i la 
finalització de les fases del porcés. La funció principal 
de la Comissió tècnica serà el seguiment del procés, 
intervenint en el seu desenvolupament i organització. 

La comissió estarà formada per representants tècnics 
de l’EMD de Valldoreix i per representants de la con-
sultora Civis, que dóna suport al procés.

Límits del procés

• Ciutadania empadronada al terme municipal de Vall-
doreix.

• Les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Enti-
tats i Associacions de Valldoreix. 

• Edat: 16 anys o més.

• Capacitat de decidir sobre 100.000 euros del pressu-
post municipal per al 2017.

• Es podran fer propostes de tot l’àmbit de l’EMD. 

• Es crearan Taules temàtiques i urnes mòbils. Es realit-
zaran sessions de recollida de propostes per zones de 
l’EMD i es durà a terme la urna mòbil per poder recollir 
les votacions per a prioritzar les propostes.

• Els polítics poden participar en el procés: sí com a 
partit o com a ciutadans a títol individual, però no es 
poden fer propostes com a grups municipals o vocals 
de l’EMD.

Criteris a complir de
les propostes presentades

• Han de ser competència de l’EMD de Valldoreix.

• Han de complir la normativa vigent que les reguli, 
segon la temàtica de la proposta. 

• Han de ser viables tècnicament: els tècnics munici-
pals seran els que exposaran que no hi hagi cap incon-
venient en el desenvolupament de la proposta i que 
s’ajustin a la normativa vigent què les reguli). 

• No poden tenir un cost superior al total destinat al 
procés.

• Han de ser concretes.

• Han de ser avaluables econòmicament.

• Les propostes presentades no poden comprometre 
exercicis pressupostaris futurs, en quant a despesa (no 
es refereix a manteniment).

• Han de ser propostes que no provoquin exclusió so-
cial.

• Han de ser equitatives des d’un punt de vista de gè-
nere.

• Han de ser propostes sostenibles i amb visió de vila.

• Les propostes que es proposin no poden ser: actuaci-
ons de manteniment que ja s’estiguin duent a terme, 
despeses obligatòries per part de l’EMD de Valldoreix, 
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subvencions que s’atorguen.

• Totes les propostes que es presentin han d’anar 
acompanyades de les dades identificatives del ciutadà 
que les realitza.

• Totes les propostes han d’estar presentades dins del 
termini establert que s’especifica en el calendari.

• Es podran unificar propostes, si els serveis tècnics ho 
consideren oportú.

• Només passaran a la fase d’avaluació tècnica les pro-
postes que compleixin tots els requisits establerts. 

• No poden ser inversions ja previstes i decisions de 
govern.

Sistemes de presentació
de les propostes

• Via instància acompanyada del formulari que troba-
ran al web municipal o imprès a l’OAC.

• Mitjançant correu electrònic participacio@valldoreix.cat

Valoració de les propostes
presentades

Una vegada, ja s’hagin valorat les propostes i totes 
compleixin els criteris establerts es comunicaran a tra-
vés dels mitjans de comunicació de l’EMD de Valldo-
reix, per tal que tota la ciutadania en tingui coneixe-
ment i les pugui prioritzar en una sessió en base a la 
necessitat i la urgència. 

Priorització de les propostes 
presentades

• Les prioritzacions es faran a través d’un procés de 
votació popular.

• Ciutadania empadronada al terme municipal de Vall-
doreix.

• Edat: 16 anys o més.

Un cop
valorades i 

validades les 
propostes es 

donaran a 
conèixer a
través dels
mitjans de

comunicació
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i formaran part de la Lliga Championchip 

Fomentar la participació i recuperar les inscripcions 
perdudes en les darreres edicions de la cursa. Aquests 
són els principals motius que han portat a l’organit-
zació de les Milles de Valldoreix a donar un tomb a 
la prova atlètica per excel·lència de Valldoreix per sal-
var-la de la minva de corredores que s’havia registrat 
els darrers anys. La decisió s’emmarca en el conjunt de 
mesures aplicades en les darreres edicions en les quals 
es van incloure les categories infantils per promocionar 
la pràctica esportiva entre els més joves. És en aquest 
mateix sentit s’ha pres la decisió d’incloure una cursa 
de 3 milles que complementarà la tradicional distància 
de 5 milles, per tal de donar cabuda a corredors i cor-
redores menys experimentats o que s’estiguin iniciant 
en les curses atlètiques.

L’altra iniciativa és fer la prova mixta i incloure la ca-
tegoria masculina juntament amb la femenina. Aquest 
fet permet que per primer cop en la seva història les 
Milles de Valldoreix formin part de la lliga Championc-
hip, una competició en la que els corredors i corredores 
acumulen punts, depenent dels resultats aconseguits 
en les curses que formen part del campionat, i a final 
d’any se’ls premia segons la seva classificació. La inclu-
sió de les Milles de Valldoreix a la Lliga Championchip 
pot suposar un increment de la participació del 30%, 
atesa la gran demanda de curses per part dels atletes i 
les atletes per poder sumar els màxims punts possibles.

Aquestes són les principals novetats 
de la cursa estrella de Valldoreix que
enguany se celebrarà el 25 de març i 
en dissabte per evitar coincidir amb 
altres curses importants -com la
Marató de Barcelona- per afavorir la 
participació.

Un any més el punt neuràlgic de sortida i arribada dels 
corredors i corredores serà la zona del Complex Espor-
tiu de Valldoreix (C/ Brollador), des d’on, a dos quarts 
de deu del matí, es donarà el tret d’inici de la cursa 
absoluta, mentre que a les onze es donarà la sortida a 
la categoria infantil. La categoria alevins sortirà a les 
11:20 hores i les de benjamins i prebenjamins està pre-
vist que comencin a 11:30 hores.
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El Ple de l’EMD de Valldoreix va 
aprovar, amb els vots favorables 
dels cinc vocals de CiU-Actuem i de 
la vocal de Ciutadans, la declaració 
de Valldoreix com a vila lliure de 
petards.

La moció aprovada estava proposa-
da per l’equip de govern atès que 
Valldoreix és una vila amb gaire-
bé 400 hectàrees dins els límits del 
Parc Natural de la Serra de Collse-
rola i que Sant Cugat del Vallès està 
declarada com a zona d’alt risc d’in-
cendi forestal.

La moció contemplava la circums-
tància que, a conseqüència del Can-
vi Climàtic, a Catalunya s’ha produ-
ït un augment de l’índex mitjà del 
perill d’incendi. 

Per últim el text portat a aprovació 
també es referia a la prohibició, du-
rant el període comprès entre el 15 
de març i el 15 d’octubre, en els ter-
renys forestals siguin o no poblats 
d’espècies arbòries i a la franja de 
500 metres que els envolta, entre 
d’altres, llençar coets, focs d’artifici 
o altres artefactes que continguin 

foc i feia constar que tot l’àmbit 
territorial de Valldoreix es troba 
dins la citada franja de 500 metres 
que envolta els terrenys forestals.

Va ser per aquests motius i per les 
reiterades peticions del Consell Sec-
torial de Medi Ambient de l’EMD 
de Valldoreix que el plenari valldo-
reixenc va aprovar la prohibició de 
venda de petards dins el territori de 
Valldoreix, amb motiu de la cele-
bració de les revetlles de Sant Joan 
i Sant Pere, durant el mes de juny. 

Creix el pressupost de l’àrea de
Medi Ambient de l’EMD-Valldoreix

L’àrea de Medi Ambient de l’EMD veu com pel 2017 
s’incrementa la seva partida pressupostària per poder 
fer front al creixent nombre d’iniciatives i actuacions 
que tenen previst fer front al llarg del present any. 
L’increment és notable i passa dels 170.000 euros i es-
caig, que estaven consignats l’any passat, als més de 
250.000 euros de què disposen enguany, el que suposa 
un creixement de més de 80.000 euros.

Aquest augment dels fons destinats al medi ambient 
permetran afrontar actuacions com la redacció plans 
d’emergència (3.000€); el manteniment dels itineraris 
de natura (10.000€); el manteniment de les zones en-
jardinades (86.500€); la neteja solars i les ordres d’exe-
cució (5.000€); la neteja d’abocaments incontrolats 
(5.000€); la recollida i retirada d’animals morts de la 
via pública (5.000€); les publicacions de medi ambient 
(1.000€); les activitats de medi ambient (24.000€); els 
treballs de neteja forestal (20.000€); el manteniment 
de rieres (20.000€); les iniciatives de gestió forestal i 
prevenció d’incendis (20.000€); els programes d’educa-
ció ambiental (1.000€); la replantació i reposició d’ar-
brat a la via pública (15.000€); i la gestió de senglars 
(20.000€) i colònies de gats en zona urbana (5.000€).

 
Novetats de l’àrea de
Medi Ambient pel 2017

• La partida de gestió del medi natural passa de 
50.000 a 70.000€.

• Creació d’una nova partida nova per a la ges-
tió del senglar en zona urbana de 20.000€ que 
servirà per cobrir el servei de captura d’aquests 
animals prestat a Valldoreix a través de l’Ajunta-
ment de Sant Cugat.

• Creació d’una nova partida de 15.000€ per a la 
reposició d’arbrat de via pública.

• Creació d’ una nova partida de 5.000€ per a la 
gestió de les colònies de gats dins el territori de 
Valldoreix.
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El passat 16 de desembre  al  Casal 
de Cultura, programat pel VEN  en 
el seu 10 aniversari, vàrem fruir la 
Musica amb majúscules de la mà  
d’en Carles Xirinachs que acom-
panyava  al piano a les veus de la 
soprano Marta Muñoz i del tenor 
Josep Gay mentre que una altra 
veu la de Eduard Araujo recitava 
un poema de Rainer Maria Rilke, 
traduït al català per Carles Riba, 
un veritable regal. La selecció de 
“lieder” ha  estat escollida per  il-

lustrar i potenciar els sentiments i 
les emocions que pot despertar el  
text. El poeta Rilke(1875-1926) va 
néixer a Praga i escrivia en llengua 
germànica. Un fragment d’un do-
cument del segle XVII és l’origen 
de la història que ens presenten:  
el protagonista és Christoph  Rilke, 
corneta del regiment de cavalleria 
imperial austríaca.

La cançó, que ens parla d’ell, envol-
ta l´heroi de la vaguetat del  somni i 

de la boira. A finals del segle XIX, el 
poeta de vint-i-quatre anys Rainer 
Maria Rilke, que es vanava d´un 
remot parentiu amb el cavaller, 
va deixar escrit en vint-i-set curtes 
escenes de frases molt breus, amb 
àgils tocs impressionistes, el que en 
la seva imaginació varen ser les rà-
pides hores de guerra i d´amor del  
corneta o encarregat de portar la 
bandera, fins a la seva prematura 
mort, en envestir entre el son i la 
vigília un escamot de turcs...

Rilke entre els ”Lieder” de Shubert, 
Schumann, Brahms...

Les entitats de Valldoreix opinen...

Des dels seus inicis, l’Escola de Mú-
sica de Valldoreix no ha parat de 
créixer any rere any tant en activi-
tat com en número d’alumnes. Tan 
és així, que les noves instal·lacions 
que l’EMD va proporcionar a l’Esco-
la l’any 2008 ja s’han quedat peti-
tes. A l’espera d’executar el projec-
te que està previst en els terrenys 
de l’antic centre de jardineria a to-
car de l’edifici de l’EMD i que està 
previst que aculli la nova Escola de 
Música de Valldoreix, l’EMD ha ins-
tal·lat en aquest espai dos mòduls 
que permetran a partir del dia 20 
de febrer descongestionar part de 
les aules de l’actual edifici i ampliar 
diferents àrees de l’Escola de cara 
al curs vinent.

Un cop celebrat el 30è aniversari 
del Casal d’Avis, comença l’any amb 
més iniciatives i activitats que mai. 
Els 11 tallers culturals i de salut se-
gueixen a ple ritme i major nombre 
d’inscrits que treballen amb il·lusió. 

Tanmateix les excursions mensuals i 
les visites culturals fan amb la nos-
tra solidaritat  i amistat que la nos-
tra sigui una entitat solidaria.

El Casal és una associació de portes 
obertes,  d’interrelació  i col·labo-
ració ens permanent establir vin-
cles amb altres institucions locals, 
ja que un bon nombre de membres 
en formen part i en participen com 
són: Els Marxosos, VEN (Valldoreix 
Espais Naturals), la Coral Harmonia 
i el Grup de Teatre l’Espiral, entre 
d’altres. Cal recordar també que el 
Casal té la coral Esclat de Germanor 
que participa en nombrosos actes.

Amb el Col·legi Ferran i Clua fem 
un dels intercanvis i col·laboracions 
que ja formen part de la tradició, 
en el qual es troben els 50 alumnes 
de 3 cursos diferents que any rere 
any visiten el casal dos cops. Una de 

les visites és per donar a conèixer el 
Casal i fer que els infants participin 
en els diferents jocs i en la classe de 
dibuix, mentre que la segona visita 
és per felicitar-nos els Nadals amb 
les postals dibuixades per ells, amb 
les quals efectuem una exposició. 
També la nostra coral juntament 
amb els nens cantem nadales i es 
reciten poesies. Aquesta és una ex-
periència altament positiva, que 
representa un intercanvi esplèndid 
que ens omple de goig ambdós:  in-
fants i avis.

Com a activitats més immediates 
tenim l’assemblea ordinària i una 
sèrie d’exposicions: de pintura de 
Carmen Signes i de fotografia de 
Miquel Pellicer i Emili Sempere “Les 
postes de sol de Valldoreix”. També 
fem la Calçotada amb 80 partici-
pants i la gran festa trimestral de 
la ‘zodiacada’ per commemorar els 
aniversaris. L’excursió a Valls i de-
més vistes culturals.

Al Casal som conscients de les coses 
bones i positives que ens envolten i 
contribueixen a generar benestar i 
fer-nos sentir més feliços.

L’EMD de Valldoreix amplia els
espais de l’Escola de Música
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El Casal d’Avis de Valldoreix
El Casal, una vegada celebrat el 
30è aniversari,  comença l’any amb 
més iniciatives i activitats que mai. 
Els 11 tallers culturals i de salut se-
gueixen a ple ritme i major nombre 
d’inscrits que treballen amb il·lusió.  
Tanmateix les excursions mensuals 
i les visites culturals  fan de la  nos-
tra solidaritat  i amistat  una entitat 
solidària.

El Casal és una associació de portes 
obertes,  d’interrelació  i col·labo-
ració ens permanent establir vin-
cles amb altres institucions locals, 
ja que un bon nombre de membres 
formen part i participen com ara, 
en Els Marxosso, el VEN Valldoreix 
Espais Naturals, la Coral Harmonia 
i el Grup de Teatre Espiral, entre 
altres. Al respecte cal recordar que 
el Casal també posseeix la coral Es-
clat de Germanor que participa en 
nombrosos actes.

El Col·legi Ferrant i Clua, entre els 
intercanvis i col·laboracions que ja 
formen part de la tradició, es tro-

ben els 50 alumnes de 3 curs, que 
any darrera any ens visiten dos 
cops. Un, per donar a conèixer el 
Casal i fer que els infants participen 
en els diferents jocs i a la classe de 
dibuix.  En la segona visita,  venen 
per felicitar-nos els Nadals, i amb les 
postals dibuixades per ells, efectu-
em una exposició.  També la nostra 
coral com els nens amb el seu pro-
fessor de música cantem nadales i 
es reciten poesies. Experiència al-
tament positiva, que representa un 
intercanvi esplèndid que ens omple 
de goig ambdós:  infants i avis.

Com activitats més immediates te-
nim l’Assemblea ordinària i una 
sèrie d’exposicions: de pintura de 
Carmen Signes i de fotografia de 
Miquel Pellicer i Emili Sempere “Les 
postes de sol de Valldoreix”. La 
Calçotada amb 80 participants i la 
gran festa trimestral de la Zodiaca-
da per commemorar els aniversaris. 
L’excursió a Valls i demés vistes cul-
turals. Al Casal som conscients de 
les coses bones i positives, que ens 
rodegen i contribueixen a generar 
benestar i sentir-nos més feliç. 
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VALLDOREIX, VILA LLIURE DE PETARDS
Després d’aprovar-ho al darrer ple, ara sí que podem dir que 
Valldoreix (amb gairebé 400 hectàrees dins els límits del Parc de 
Collserola) ja és un municipi lliure de petards. 

Podríem enumerar moltes raons per les quals creiem que és la 
millor solució. Tot seguit exposem les que creiem que són més 
rellevants:
• El canvi climàtic ha produït un augment de l’índex mitjà del 
perill d’incendi.
• Les Ordenances del Parc de Collserola, i l’article 15 del Decret 
64/1995, de 7 de març, pel qual s’aproven mesures de prevenció 
d’incendis forestals, estableixen la prohibició expressa d’elevar 
globus, llançar coets, encendre focs artificials o enlairar aparells 
d’aeromodelisme amb motor d’explosió o similar, dins els límits 
del parc i en la franja de 500 metres que les envolta.
• Tot l’àmbit territorial de Valldoreix es troba dins la franja de 
500 metres que envolta els terrenys forestals.
• La prevenció d’incendis forestals és una prioritat de l’EMD atès 
que el patrimoni natural és emblema de la nostra vila, i la pèrdua 
d’aquest suposaria un dany irreparable per a Valldoreix. 
• El Consell Sectorial de Medi Ambient ha reiterat any rere any 
la petició de prohibició de la instal·lació de venda de petards a 
Valldoreix.
• En els darrers anys fins i tot hem tingut incendis a l’hivern a la 
Serra de Collserola, cosa que demostra la vulnerabilitat d’aquest 
espai.
• La naturalesa és un bé públic d’interès general que cal protegir 
com a font indispensable de vida.

És per tot l’exposat que des de l’EMD de Valldoreix hem decidit 
prohibir la instal·lació de punts de venda de petards a Valldoreix 
en motiu de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, per tal de no 
fomentar des d’aquesta administració l’ús de material pirotècnic 
durant el període d’altíssim risc d’incendi forestal, per tal de mi-
nimitzar el risc de pèrdua de patrimoni natural de la nostra vila.

Hi ha temes que són d’absoluta prioritat i no és perquè des de Ciutadans 
ho creiem, és perquè els veïns demanden actuacions ràpides i millores 
intel·ligents. Des de C’s vam voler posar l’accent en mesures efectives per 
acabar amb els problemes endèmics que tenim. Aquí exposaré algunes 
de les propostes de C’s:
Clavegueram: Es va tombar la moció que vaig presentar sobre el clave-
gueram, demanava gestionar de manera intel·ligent els problemes que 
tenim amb el sistema de sanejament a Valldoreix i la seva interacció amb 
les rieres i per tant amb el medi ambient. Demanàvem un Pla Director del 
Clavegueram per saber que passa, on passa, per que passa i com solucio-
nar-ho, esbrinar que actuació és la més urgent i projectar una regenera-
ció a mitjà i llarg termini del nostre sistema.
Els Senglars un problema que dia a dia s’està fent més greu. Hores d´ara 
aquests animals són un perill per als vianants, els ciclistes i els conductors. 
S’han vist als parcs infantils senglars i en aquest mateix lloc, hores més 
tard, els nens jugaven feliços. Jo vaig demanar que els parcs es tanquessin 
amb tanques de fusta, com a Sant Cugat. Doncs no va poder ser.
Pàrquing i Estació: Ara s’ha comprat un altre terreny prop de l’estació 
que s’utilitzarà com pàrquing. Compra necessària però espero que hi 
hagi un pla per gestionar correctament el trànsit a la zona i l’ús d´aquest 
terreny. Insistiré, com he fet fins ara, en què es prioritzi als veïns de Vall-
doreix en l’ús d’aquest nou terreny si arriba a cristal·litzar-se el seu ús 
com pàrquing.
Seguretat: Crec que som conscients de l’increment alarmant de robatoris 
que vam patir en el 2015 i més en el 2016 i la sensació d’inseguretat que 
això comporta i en la qual viuen molts dels nostres veïns. C’s va promoure 
una petició seriosa al AJSC per augmentar els agents de policia al nostre 
territori. 
Hem aconseguit: la regulació dels Clubs de cànnabis a Valldoreix, que 
s’engegui una senyalització intel·ligent, que se li augmenti la subvenció 
a l’Associació protectora d’animals de Valldoreix que està fent un treball 
excel·lent, que s’implanti una xarxa wifi al territori.  I amb moltes ganes de 
seguir treballant per tirar endavant totes aquelles accions que siguin ne-
cessàries per poder donar als veïns del poble una millor qualitat de vida.
Per que com a vocal de Ciutadans m’agrada escoltar, reflexionar i quan 
s’hagi de prendre alguna decisió prefereixo fer-ho sempre acompanyada 
de la vostra veu.

CAP A UN NOU MODEL ENERGÈTIC
Cada dia es mes evident que l’actual model energètic que tenim 
l’hem de canviar. Perquè no és sostenible. Es un model basat en 
combustibles fòssils, combustibles que han trigat milions d’anys 
en produir-se i en unes quantes dècades estem acabant amb ells. 
Perquè és un model energètic pensat com un negoci i no com un 
servei. L’energia igual que l’aigua son un “bé comú” i son uns 
serveis bàsics que necessitem per viure. És intolerable que l’actu-
al sistema macroeconòmic l’utilitzi per l’enriquiment d’uns pocs. 
Des de la CUP-PC creiem que haurien de ser les administracions 
públiques, que en teoria estan al servei dels ciutadans, les que 
impulsessin aquest canvi de model... ara per ara difícil amb els 
governants que tenim. És per això que el darrer Ple Municipal de 
l’EMD vam presentar una moció per començar a fer aquests can-
vis i vam proposar contractar la energia elèctrica que consumim a 
Valldoreix a la Cooperativa Somenergia, (cooperativa sense ànim 
de lucre). Doncs bé, el govern de CiU-Actuem encapçalats pel Sr. 
Puig i recolzats per Ciudadanos van votar en contra. Sense en-
tendre el transfons del que propossavam, que en realitat no és 
mes que posar un granet de sorra en el canvi de model energètic, 
i de fer campanyes de sensibilització i ajuda a la gent del poble 
explicant-los com poden estalviar en el rebut de la llum. 
I no Sr. Puig, no ens expliqui que els Srs. d’Endesa l’hi han pre-
sentat un escrit dient que tota la energia que ens subministren 
a Valldoreix es renovable. El convido a mirar el seu darrer rebut 
d’Endesa i veurà que la energia que ens subministra Endesa està 
classificada tipus E (de la escala A –mes neta- fins la G –mes conta-
minant-). I no Sr. Puig no és un tema de preu, el preu de l’energia 
el marca el govern, aquests governs que utilitzen les portes gira-
tòries per col·locar amiguetes als Consells d’Administració de les 
mateixes companyies elèctriques, i les comercialitzadores tenen 
poc marge pels preus. 
I no Sr. Puig no és un tema administratiu, a Catalunya hi ha 37 
administracions que ja son sòcies i 49 que en son clients (Girona, 
Sant Celoni, Gualba...)
És tractava de fer un petit gest des de l’EMD apostant pel canvi 
de model, però no, NO estan per la feina.

MAJORIA ABSOLUTA, ENTERREM EL CONSELL DE LA VILA
I DONEM L’ESQUENA AL FEMINISME

A l’últim ple del 2016 vam assistir a l’enterrament del Consell de la 
Vila per part de la majoria absoluta convergent de Valldoreix, sen-
se tindre en compte l’opinió del mateix Consell ni dels tres grups 
de l’oposició, i al primer ple d’aquest any vam veure com les 5 
milles deixaven de ser femenines.

ERC-MES va presentar una moció per tal d’enfortir el caràcter 
reivindicatiu de les 5 milles femenines, la majoria absoluta la va 
tombar però, a més, ens vam assabentar al ple que a partir d’ara 
les 5 milles femenines seran mixtes, o sigui, ja no seran només 
femenines.

Entenem nosaltres que encara queda molt camí per recórrer fins a 
arribar a la igualtat efectiva entre dones i homes, i que espais com 
les 5 milles femenines haurien de col·laborar en aquesta tasca. No 
opinen el mateix el sr. Puig i el seu equip, que creuen que ja es fa 
prou coses en aquest àmbit.

Nosaltres creiem que mentre qui agafa les excedències per tenir 
cura de familiars segueixin sent majoritàriament dones, mentre 
la presència de dones en càrrecs de responsabilitat segueixi sent 
molt minoritària, i mentre a casa nostra segueixin morint dones 
per violència masclista, per citar tres mostres clares, voldrà dir que 
encara no es fa prou en aquest àmbit i, per tant, les institucions 
públiques encara tenim molta feina a fer.

Les majories absolutes poden ser nocives, sobretot si es fan servir 
per callar les veus contràries i no per fer feina.

NOTA D’ACLARIMENT: Els textos de l’apartat d’opinió apareixen en aquest espai tal i com els Grups Municipals els envien per a la seva publica-
ció. En cap cas des de l’àrea de comunicació es modifiquen els escrits degut a correccions d’estil o ortogràfiques.
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SLa sèrie televisiva ‘Sé quién eres’, gravada a Valldoreix
la sèrie de 16 episodis ‘Sé quién 
eres’ que el 16 de gener es va estre-
nar a Telecinco i que compta amb 
la masia de Can Monmany i el seu 
entorn com una de les localitzaci-
ons de filmació d’algunes de les 
escenes més destacades de la ficció 
televisiva.

El repartiment de ‘Sé quién eres’ 
compta amb una gran presèn-
cia d’actors i actrius catalans com 
Francesc Garrido, Carles Francino, 
Eva Santolaria, Àlex Monner i Aida 
Folch, entre els més coneguts. Al-
tres intèrprets destacats de la sèrie 
són Blanca Portillo, Susana Abaiu-
ta, Nacho Novo, Pepón Nieto i An-
tonio Dechent.

La ficció està creada pel director de 
‘Polseres vermelles’ Pau Freixas i té 
com a un dels seus escenaris princi-
pals la masia de Can Monmany.

Un home camina sol per la carrete-
ra. El seu estat físic denota que ha 
patit un greu accident de trànsit, 
però no recorda on s’ha produït, 
contra què o amb qui s’ha acciden-
tat ni com ha arribar fins a aquell 
lloc.

El seu nom és Juan Elías, un recone-
gut advocat i professor a la Univer-
sitat de Barcelona. Està casat amb 
la també prestigiosa advocada Ali-
cia Castro i tenen dos fills en comú. 
Al dia següent la policia troba el 

seu cotxe sinistrat i a l’interior el 
seu telèfon mòbil i restes de sang 
que pertanyen a la seva neboda 
Ana, qui també és alhora alumna 
seva a la Universitat i a qui ningú a 
tornat a veure des de l’accident del 
seu oncle. Ramón Saura, pare de 
l’Ana, farà tot el possible per trobar 
a la seva filla i demostrar les seves 
sospites; que ha estat el seu cunyat 
qui ha assassinat a l’Ana.

En Juan està entre l’espasa i la paret 
i al costat de la seva dona s’encarre-
garan d’intentar demostrar la seva 
innocència, tot i que veritablement 
ni ell sap que va succeir aquell dia.

Aquest és l’argument principal de 

L’Associació Anita contra el tumor de cèl·lules germinals ja ha
recaptat tots el diners per endegar el seu projecte d’investigació
L’acte de lliurament del xec a l’Hospital Sant Joan de 
Déu, celebrat el 7 de gener va tenir una forta càrrega 
simbòlica ja que la posada en marxa del projecte d’in-
vestigació coincidia amb el dia que l’Anita hagés com-
plert 8 anys d’edat.

L’Associació Anita ja disposa de tots els fons necessa-
ris per posar en marxa el seu programa d’investigació i 
formació internacional de 5 anys de durada i que està 
liderat conjuntament per la Fundació d’Investigació de 
l’Hospital de Sant Joan de Déu i per l’Amatruda Lab, 
del Centre Mèdic de la Universitat UTSouthwestern de 
Dallas.

L’assoliment de la fita es va produir al llarg dels 3 dies (2, 
3 i 6 de febrer) que l’associació benèfica valldoreixenca 
va estar a la Sala de Plens de Valldoreix presentant la 
seva exposició ‘Arte para Anita’, que enguany arriba a 
la seva 4a edició i que va servir per recollir fons per a 
iniciar el projecte científic.

L’empenta final per aconseguir els 50.000 euros neces-
saris per donar llum verd al projecte van arribar de La 
Caixa, que va donar 7.000 euros a través d’un fons que 
les diferents oficines destinen als comptes de clients que 
són fundacions benèfiques o ONG. 

Al donatiu de ‘La Caixa’ s’hi van sumar els 689 euros re-
collits de les aportacions fetes per les persones que, el 2 
de gener es van apropar a la Sala de Plens de la Casa de 
la Vila per inaugurar l’exposició ‘Arte para Anita’. 

L’exposició va servir per presentar els quadres digitals 
pintats amb tauleta electrònica pel pintor Pedro Domin-
go i que va voler donar per a la causa.

La suma dels diferents donatius aconseguits aquests 
dies van permetre a l’associació recaptar els 7.640 euros 
que els restaven per arribar als 50.000 euros necessaris 
per posar en marxa el programa d’investigació.

Un cop assolida la xifra la presidenta de l’Associació Ani-
ta’ de Valldoreix, Carolina Amado, es es va desplaçar a 
l’Hospital Sant Joan de Déu, on va entregar el xec amb 
els fons recaptats als responsables del projecte al centre 
hospitalari barceloní.
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S L’EMD de Valldoreix participa a la campanya ‘El gran recapte’ amb 
més de 310kg d’aliments

El donatiu s’ha fet a les instal·laci-
ons del supermercat Condis de la 
plaça Mas Roig, establiment on es-
taven ubicats els voluntaris i el punt 
de recollida habilitat pel Banc d’Ali-
ments a Valldoreix.

El president de l’EMD de Valldoreix, 
Josep Puig es va apropar el 25 d’oc-
tubre a l’establiment que Condis 
Supermercats té a Valldoreix per 

L’EMD de Valldoreix fa un nou donatiu de 2.000 euros a l’ONG 
Proactiva Open Arms

El donatiu es va fer en el marc de la xerrada ‘Proactiva 
Open Arms: un any salvant vides a la Mediterrània’ que 
va oferir el voluntari de l’organització de socorristes so-
lidaris Oriol Canals. 

L’ajut econòmic se suma als 18.000 euros que l’entitat 
municipal va aportar a Proactiva Open Arms el passat 

mes de març per ajudar l’ONG enmig de l’emergència 
humanitària dels refugiats, que arribaven a les costes de 
l’illa grega de Lesbos fugint de l’horror de la guerra a 
Síria. Ja en aquell moment el director de Proactiva Open 
Arms, Òscar Camps, va apuntar que part del donatiu 
fet pels valldoreixencs serviria per ajudar a finançar les 
accions de rescat de refugiats que l’organització solidà-
ria tenia previst fer a les costes italianes, preveient el 
desplaçament de les rutes de refugiats fins al sud de la 
Mediterrània. La nova aportació a Proactiva Open Arms 
permetrà seguir salvant vides de persones que intenten 
arribar a Europa creuant el mar des de Líbia i fins a Itàlia.

La xerrada feta per Oriol Canals va tenir lloc a la Sala de 
Plens de l’EMD de Valldoreix el dijous 15 de desembre i 
estava organitzada pel Consell Sectorial d’Educació de 
Valldoreix, que va decidir destinar la totalitat del seu 
pressupost anual com a donatiu per contribuir a la tasca 
que Proactiva Open Arms du a terme a la Mediterrània.

fer efectiu el lliurament dels més de 
300 quilograms d’aliments donats 
per l’administració valldoreixenca 
al Banc d’Aliments, en el marc de 
la campanya ‘El gran recapte d’ali-
ments’. ‘El gran recapte d’aliments’ 
és una campanya de recollida d’ali-
ments bàsics a tot Catalunya per 
aconseguir que les persones més 
necessitades del nostre entorn re-
bin ajuda alimentària i que també 

serveix per donar visibilitat a la si-
tuació que travessa aquest col·lec-
tiu que, arran de la crisi econòmica, 
ha anat creixent. En total l’EMD 
va fer un donatiu de més de 310 
kg d’aliments, valorats en 400 eu-
ros. L’aportació de l’administració 
de Valldoreix al Banc d’Aliments 
va consistir en menjar envasat de 
llarga duració fora del frigorífic, 
per tal que aquest es pogués distri-
buir durant més temps. En concret 
l’EMD va contribuir a ‘El gran re-
capte d’aliments’ amb més de 120 
litres de llet; més de 100 quilograms 
de pasta seca, arròs i sucre; prop 
d’una vuitantena de quilograms de 
llegums cuites i altres productes de 
primera necessitat com oli, llet in-
fantil i bolquers.

La contribució de l’establiment 
Condis de Valldoreix amb la cam-
panya va consistir en la cessió dels 
espais en botiga pels voluntaris i 
d’emmagatzematge de materials 
per dur a bon terme la campanya. 
També es van fer càrrec de la logís-
tica necessària perquè els aliments 
arribessin al Banc d’Aliments en es-
tat òptim per ser repartits.
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Les parades d’autobús del passeig Rubí i del carrer Brollador
estrenen marquesines noves

d’espai limitat que han de compa-
tibilitzar la detenció de l’autobús 
-i la corresponent pujada i baixada 
d’usuaris- amb el trànsit de via-
nants. És per això que l’EMD instal-
la dos models de marquesines, una 
amb plafons laterals de tancament 
i que s’ubiquen en voreres àmplies, 
i l’altre sense els tancaments per 
permetre el pas dels vianants. De 
les 8 marquesines instal·lades en 
aquesta fase totes són del model 
amb plafons laterals.

En total s’ha actuat en 8 parades 
amb un pressupost total d’execució 
de l’obra de 60.000 euros, que cor-
responen a la inversió íntegra pres-
supostada per l’EMD-Valldoreix per 
a la renovació de marquesines pre-
vista per a l’any 2016.

La instal·lació de les 6 noves mar-
quesines al Pg. Rubí i les 2 a Bro-
llador forma part del pla progressiu 
de renovació dels punts de parada 
del transport urbà de Valldoreix 
que el govern de l’EMD està desple-
gant des de l’any 2014 i que tindrà 
continuïtat en els propers exercicis.
La idea de l’executiu de Valldoreix 
és que els pressupostos dels tres 
propers anys contemplin una parti-
da anual de renovació de marques-
ines semblant a la d’enguany, de 
manera que l’any 2020 les 33 para-
des del transport urbà quedin to-
talment renovades i actualitzades.

Les noves marquesines de parada 
de Valldoreix suposen respecte a 
les anteriors una major durabili-
tat, atès que la seva estructura és 
d’alumini d’alta resistència i no de 
ferro com les anteriors, fet que im-
plicava un major manteniment per 

evitar que es rovellessin. Una altra 
de les novetats és que les actuals 
marquesines tenen plafons de vi-
dre laminat en comptes de les là-
mines de metacrilat que muntàvem 
les anteriors, aspecte aquest que 
fa que siguin més fàcils de netejar 
i que mantinguin bon aspecte du-
rant més temps.

Del total de 33 punts de parada 
amb marquesina que hi ha a Valldo-
reix alguns estan ubicats en voreres 

L’Escola de Música de Valldoreix celebra la diada de Santa Cecília 
amb el tradicional Concert de Professors
El recital anual dels docents de l’escola musical valldo-
reixenca va fer les delícies de les més de 200 persones 
que es van citar el passat dissabte a la Nau de Cultura.
La vetllada musical oferta pels mestres del centre 
musical de Valldoreix s’emmarca dins del III Cicle de 
Concerts que organitza la mateixa escola. Durant el 
concert els professors de l’EMV van presentar un pro-
grama amb dues parts, la primera de les quals va estar 
dedicada a la música de cambra, amb un duo de veu i 
guitarra que va interpretar la peça ‘Vestida de Nit’, ha-
vanera de Castor Pérez popularitzada per Sílvia Pérez 
Cruz. També van sonar el ‘Quintet amb clarinet en La 
Major’ de W.A. Mozart i la ‘Fantasia sobre temes de 
Carmen’ de Bizet-Borne. 

La segona part del recital va servir els professors de 
l’EMV per sorprendre el nombrós públic assistent 
amb un repertori de pel·lícules d’animació, que ana-

ven interpretant al temps que les escenes dels films 
escollits s’anaven projectant en una pantalla ubicada 
a l’escenari. El repertori audiovisual va consistir en 
un seguit d’històries per tots conegudes que estaven 
acompanyades per música clàssica. Aquest maridatge 
musico-visual va donar com a resultat composicions 
tan destacades com el conte de ‘Els tres porquets’ amb 
les ‘Danses hongareses’ de Brahms; La ‘Fantasia’ amb 
la música de ‘El carnaval dels animals’ de Saint-Saëns; 
Tom i Jerry barallant-se al ritme del piano de la ‘Rapsò-
dia’ de Franz Liszt; i la Pantera Rosa disputant-li el pro-
tagonisme a la ‘5ª Simfonia’ de Beethoven.

La proposta va tenir una gran resposta per part del 
públic assistent que va premiar el treball dels docents a 
sobre de l’escenari amb sinceres rialles de petits i grans 
i càlids aplaudiments al final de cada una de les inter-
pretacions i un cop acabat el concert.




