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Rastres de la
Guerra de Successió 
a Valldoreix
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Aprofitant l’explicació de les sa-
grades escriptures justificava la 
resistència: “lícita és la guerra en 
defensa de la pàtria, en defensa de 
la llibertat y privilegis de sos ante-
passats, encara que sia en contra de 
son rey; la raó es perque la defensa 
és natural, y primerament és mirar 
per la pàtria que per lo rey quan est 
tira a destruir la pàtria”.  

Sobre el setge de Barcelona diu: “I 
ho experimentam, per desgràcia, 
ab tants sacos (saquejos), cremas de 
vilas, llochs y casas que fa el exèr-
cit que des de lo dia 25 de juliol de 
l’any passat (1713) té lo siti a la ciu-

La nit del 31 de 
desembre de 1710 
prenia possessió 
com a rector de la 
parròquia de Sant 
Cebrià de Valldoreix, 
Mn. Pere Joan Dalmau 
i Paret (Girona 
31.3.1676 - l’Ametlla 
del Vallès  14.6.1740). 
Mn. Dalmau va ser 
testimoni privilegiat 
dels desastres de la 
Guerra de Successió 
a Valldoreix (1702-
1715) i deixà les seves 
impressions en els seus 
sermons. 

tat de Barcelona”.

El Valldoreix de la Guerra de suc-
cessió tenia uns 220 habitants. Les 
cases més importants eren Can 
Monmany, Can Barba, Can Major, 
Can Bartralot (actual Mas Fusté), 
Can Cadena, Can Trabal, Can Cussó 
i Can Busquets.

Algunes de les cases de Valldoreix 
patiren l’assalt de les tropes cas-
tellanes, causant la mort de dos 
homes a Can Carbonell, actual 
Can Boba: “A 24 de abril de 1714, 
Bartomeu Cuyas, pages en la casa 
de Benet Carbonell, per lo contra-
temps de la guerra no rebe ningun 
sagrament, per los castellans anant 
a robar sa casa de dit Carbonell lo 
mataren”. I “A 24 de abril de 1714, 
Feliciano Carbonell, lo mataren los 
castellans en sa casa juntament ab 
lo quondam Bartomeu Cuÿas.”

Algunes cases, com la Casa Càncer, 
més tard Can Picanyol foren con-
fiscades com a conseqüència de 
l’ordre de 1713 del superintendent 
José Patiño, per no estar sotmeses 
al rei Felip V i el 1715 la Casa Rubió 
estava tancada.
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Un pas
endavant

Estrenem disseny amb aquest InfoValldoreix que 
com podràs comprovar està ben atapeït de contingut. 
Seguim amb el nostre pla per millorar el dia a dia de 
la vida a Valldoreix. Des dels últims passos per acabar 
amb l’enderrocament de les Torres d’Alta Tensió, pas-
sant per la presentació del nou circuit ‘Sumant capa-
citats’, dos reportatges, un sobre la Festa Major i un 
altre sobre la Brigada d’Obres, i una entrevista a Clara 
Caso, directora del Ferran i Clua.

A banda, dediquem un espai per tornar a aclarir al-
guns aspectes de la nova Centralitat. Crec que per se-
guir avançant com a vila necessitem un debat plural i 
a la vegada rigorós. És per això que oferim un contrast 
entre aquelles idees falses que de forma negligent i 
per diferents vies s’han anat publicant, i la informació 
veraç sobre el que és i el que suposa un projecte tan 
important com aquest.

Per últim, també hi trobareu informació sobre una 
de les actuacions que aquest govern i jo mateix ens 
hem marcat com a prioritàries: l’execució de les capes 
de rodament en carrers no asfaltats. La bona situació 
financera de l’EMD, que ha millorat fruit del bon tre-
ball dut a terme els últims tres anys, ha permès que 
l’equip de govern disposi dels recursos necessaris per 
tirar endavant aquest projecte. 

A banda, veurem com es redueixen els costos en 
partides de manteniment, tant internes (recursos pro-
pis) com externes (material, maquinària, etc.), el que 
ens permetrà destinar les despeses estalviades a altres 
necessitats com són l’adequació dels espais comuns 
públics, les voreres, l’arbrat, els parcs, etc. A més, l’alli-
berament dels recursos propis com ara la brigada, farà 
que puguem destinar la seva actuació per a altres tas-
ques.

Aquesta execució, tot i que no implica la consoli-
dació urbana del vial, aporta als veïns i a les veïnes 
una millora inqüestionable de la qualitat de vida que 
quedarà palesa des del primer moment. Sens dubte 
es tracta d’un pas endavant en la millora de la vida al 
poble.

Rep una cordial salutació.
Josep Puig Belman

President de l’EMD de Valldoreix
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TELÈFONS D’INTERÈS

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
CAP de Valldoreix Urgències
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

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
93 589 44 45
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
93 674 38 11
93 674 77 87

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

EDITA: Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185 · Tel. 93 674 27 19  Fax 93 589 18 23
c/e: comunicacio@valldoreix.cat
DISSENY i MAQUETACIÓ: Azor Creatius Gràfics · www.azordisseny.com
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L’EMD instaura capes de rodament d’asfalt a 26 carrers de Valldoreix
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La capacitat inversora de l’EMD de 
Valldoreix s’ha vist en els últims 
anys condicionada per dos factors 
molt importants com són la conjun-
tura econòmica actual i una legis-
lació definida pel govern d’Espa-
nya sobre el finançament dels ens 
locals –Ajuntaments i EMD– que ha 
minvat en gran mesura la capaci-
tat d’inversió en projectes d’interès 
ciutadà. Durant aquests anys l’estat 
ha obligat a utilitzar el romanent 
de tresoreria per reduir el deute fi-
nancer i definint el romanent com 
els ingressos rebuts que no estaven 
previstos en el pressupost anual de 
la corporació.

A mitjan 2014 la Llei canvia i ja per-
met fer inversions amb el romanent 
de tresoreria. Amb aquesta nova 
situació, i atesa la bona situació fi-
nancera en què es troba l’EMD, fruit 
del bon treball d’ajustament que 
s’ha fet els darrers 3 anys, l’equip de 
govern disposa dels recursos neces-
saris per invertir en nous projectes i 
estableix que la prioritat alhora de 
destinar la inversió és l’execució de 
capes de rodament en carrers no 
asfaltats que es desenvoluparà se-
guint aquests criteris:

1. Que es pugui desenvolupar i exe-
cutar durant l’any 2014.
Els recursos econòmics que s’inver-
teixin s’han de disposar dins l’exer-
cici comptable del present any 2014.

2. Que aporti valor directe al veïnat.
L’execució de capes de rodament 
d’asfalt aporten als veïns i veïnes 
una millora de la qualitat de vida 
inqüestionable, tot i que no impli-
quen en cap cas la consolidació ur-
bana del vial.

3. Que respongui a criteris d’inver-
sió rendible.
El cost de l’execució de les capes 
d’asfalt i la seva vida útil mitjana 
de 10 anys garanteixen un retorn 
de la inversió en 5 anys. Aquest re-
torn està assegurat, ja que la imple-
mentació de les capes de rodament 
permetrà estalviar el cost en recur-

sos propis (brigada) i aliens –que 
impliquen cost econòmic (en ma-
quinària, materials, etc.) – que de 
forma anual l’EMD destina al man-
teniment dels carrers sense asfaltar. 
Els beneficis són evidents:
- Gaudi del benestar, augment de la 
qualitat de vida dels veïns, des del 
primer moment.
- Disposició dels recursos propis 
(brigada) per a altres tasques, des 
del primer moment.
- Estalvi del cost de manteniment 
dels vials no asfaltats durant més 
de 5 anys.

DADES DEL PROJECTE
El projecte, que està en marxa des 
de finals del mes de setembre, té 
previst actuar sobre aproximada-
ment 10.600 m2.
La inversió de l’EMD-Valldoreix per 
aquesta primera fase és d’un total 
de 141.035,29 euros, que suposa 
una ràtio de 13,00 euros/m2 de vial. 
El manteniment dels vials de terra, 
sense asfaltar, suposa un cost anual 
aproximat de 32.954,15 euros,  que 
suposa una ràtio de 3,11 euros/m2. 
La vida mitjana útil de la capa de 
rodament és de 10 anys.
La recuperació de la inversió inicial 
és efectiva als poc més de 4 anys.
Durant gairebé 6 anys l’EMD no 
haurà d’invertir cap recurs, ni eco-
nòmic ni humà, en el manteniment 
dels vials de terra, disminuint les 

despeses per aplicar-les altres ne-
cessitats, com són una millor ade-
quació dels espais comuns públics, 
les voreres, l’arbrat, els parcs...

La implantació de les capes de ro-
dament es farà en dues fases. Els 
carrers que entren en aquesta pri-
mera fase, i el seu ordre previst 
d’execució, són: 

CAPES DE RODAMENT 2014

• Barri de Mas Fuster
   Fuster i Serracant
   Marcos Redondo

• Barri d’Aqualonga
   Pensament
   Caçadors

• Barri de Mas Fuster
   Enamorats
   Ideal
   Font Ferrer
   Pierrot
   Olímpia 
   Colombina

• Barri de Can Cadena
   Cirerer
   Av. Baixador
   (entre el carrer Cirerer i Nicaragua)

• Barri de Sant Jaume
   Antoni Caballé
   Estepa (pendent d’aprovació per
    part del Parc de Collserola)
   Colombina



L’EMD instaura capes de rodament d’asfalt a 26 carrers de Valldoreix
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Projecte de senyalització: A Valldoreix, tot a lloc
L’EMD de Valldoreix està treballant per a la millora de la 
senyalització dels elements històrics, patrimonials, natu-
rals i culturals de Valldoreix. Es treballa en el subministra-
ment de les estructures de senyalització, el disseny dels 
plafons i la instal·lació de les estructures de senyalització. 

El projecte té una despesa de 55.176,17 euros. 

El Projecte de Senyalització i Interpretació Integral de 
Valldoreix de tres línies d’actuació diferents les quals 
contenen els elements descrits a continuació:

1. SENYALITZACIÓ I INTERPRETACIÓ D’ELEMENTS HIS-
TÒRICS I PATRIMONIALS
1. Plafons de plànols i informació general a la pl. Esta-
ció de Valldoreix, Can Monmany, Mas Roig, Centralitat 
i al Complex Esportiu.
a) Plafons informació històrica general a la plaça de 
l’Estació, a Can Monmany i al Castell de Canals.
b) Edificis singulars com l’Estació de Ferrocarrils i el Ca-
sino de Valldoreix.

• Can Cadena    •      Mas Roig
• Can Brou    •      Can Bord
• Can Majó     •      Can Llunell
• Can Enric    •      Can Barba
• Mas Fuster

c) Masies genèric.
d) Itineraris urbans: Masies disperses.
e) Itineraris urbans: Esglésies.
f) Itineraris urbans: Monuments d’alcalde Ramon Es-
cayola, Torres d’Alta Tensió i Creu de Terme.
g) Itineraris urbans: 80 cases. 

h) Senyalització de personatges històrics.
i) Altres llocs com: Camp de futbol, piscines del camp de 
futbol, Molí del Vent Pere Mas, Molí de vent Pere Mas, 
el del carrer Torrent i el de Pg. Ametller, la plaça Maria 
Sabater, la Sínia de la rotonda d’Olabarria i l’Arxiu Gavin.
j) Homologació dels escuts: a la carretera de la Flores-
ta, al carrer Àvila, al Passeig Nard amb Av. Baixador, al 
carrer 4 vents i al Passeig Olabarria. 

2. SENYALITZACIÓ I INTERPRETACIÓ D’ELEMENTS NATURALS 
a) Itineraris Naturals: Interpretació de l’itinerari (al mig 
del recorregut).
b) Itineraris Naturals: Boscos de Valldoreix.

3. SENYALITZACIÓ D’ELEMENTS CULTURALS
a) Espais de Participació: al Complex Esportiu, Escola de 
Música, Mas Roig, Can Cadena i Casal de Cultura.
b) Senyalització Espais Culturals de la zona del Casal 
de cultura.
c) Senyalització Edificis Municipals: Escola Jaume Fer-
ran i Clua, Escola Bressol, INS Arnau Cadell, Nau de 
Cultura, Casal de Cultura, NEC, Hostal d’Entitats, Casal 
d’Avis, Bar-Restaurant ‘El Casalet’, i Caseta d’Artesania.

Està previst que les primeres senyals s’instal·lin a finals 
del mes de novembre i la finalització està prevista per 
finals del mes de desembre. La instal·lació es durà a 
terme en tres fases: 
Fase 1: Senyalització i interpretació d’elements naturals.
Fase 2: Senyalització d’elements culturals. 
Fase 3: Senyalització i interpretació d’elements histò-
rics i patrimonials.

Tal com hem explicat, la inversió en 
capes de rodament és fruit d’una 
circumstància econòmica i admi-
nistrativa singular, motiu pel qual 
l’equip de govern entén que si 
l’any vinent 2015 es mantenen les 
mateixes condicions, les inversions 
en capes de rodament haurien de 
continuar en la resta de vials sense 
asfaltar seguint el següent ordre:

CAPES DE RODAMENT 2015

• Barri de Rossinyol
   Clavell
   Salze

• Barri de Regadiu
   Colom
   Faisà
   Becada
   Oreneta
   Pigot
   Griva
   Castellot

• Barri de la Guinardera
   Sant Sebastià 
   Pamplona
   Colibrí
   Pinsà
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Soterrament de l’alta tensió:
En la recta final
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Les actuacions dutes a terme per 
Elecnor, contractista de Fecsa-En-
desa, el dilluns dia 6 d’octubre van 
consistir en la substitució de la tor-
re d’alta tensió que hi ha a tocar 
de l’autopista, ubicada al carrer 
Guadalajara del Mas Gener, i que 
permet que les línies d’alta tensió 
que vénen de Rubí passin d’aèries 
a soterrades en el tram de Mira-sol 
i Valldoreix. Diferents proble-
mes derivats del canvi d’ubicació 
d’aquesta estructura ha comportat 
un retard en el calendari d’obres, 
unes qüestions que ja han quedat 
definitivament enllestides i que no 
comportaran més endarreriments.

Amb la torre convertidora ja ins-

Amb la torre 
convertidora ja
instal·lada ara les 
tasques se centraran
en connectar els 
diferents trams de 
cablejat soterrat 
que transcorren per 
Valldoreix i Mira-sol

tal·lada ara les tasques se centraran 
en connectar els diferents trams 
de cablejat soterrat que transcor-
ren per Valldoreix i Mira-sol i fer la 
connexió entre els trams aeris i els 

soterrats a través de les torres de 
conversió. Un cop enllestits aquests 
treballs els operaris d’Elecnor pro-
cediran a despenjar l’actual estesa 
de cablejat aeri que travessa Vall-
doreix i posteriorment es desba-
llestaran les 12 torres elèctriques, 9 
ubicades a Valldoreix i 3 a Mira-sol.

La finalització dels treballs de so-
terrament de les línies d’alta tensió 
a Valldoreix està prevista pel 8 de 
desembre i és un projecte que està 
finançat conjuntament entre l’EMD 
de Valldoreix, l’Ajuntament de Sant 
Cugat, el departament de Treball i 
Indústria de la Generalitat de Cata-
lunya i Fecsa-Endesa.
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10 mentides i 10 veritats sobre la Centralitat

6. APARCAMENT SOTERRAT

L’aparcament soterrat de la Centralitat tindrà dues plantes.

Només es contempla una planta d’aparcament soterrat i es re-
duiran el nombre de places respecte a les previsions inicials.

7. CONSTRUCCIÓ EN DIFERENTS ETAPES

Està previst que les obres de construcció s’allarguin més de 
15 anys.

No hi ha una previsió del temps de construcció. L’execució 
dependrà de les possibilitats de finançament i de la possible 
disponibilitat d’espais per ubicar els equipaments i serveis que 
en l’actualitat es concentren a la plaça. Amb tot, el projecte 
preveu que cada fase d’execució funcioni de forma indepen-
dent al conjunt i no depengui de la finalització total del pro-
jecte.

8. ESPECULACIÓ URBANÍSTICA

Es prioritzarà la construcció dels habitatges i del supermercat 
per poder fer-ne un ús especulatiu.

La primera fase constructiva preveu la construcció de l’apar-
cament, de la plaça central i l’equipament comercial, atès que 
aquests serveis formaran part de la planta soterrada. No serà 
fins, com a mínim, la segona fase que es construiran la resta 
d’equipaments i serveis, sempre depenent de les possibilitats 
de finançament disponibles.

9. PROBLEMES DE MOBILITAT

El trànsit generat per la nova Centralitat col·lapsarà la zona i 
complicarà l’accés a la vila.

L’Estudi de Mobilitat actualment en vigor ja preveu la implan-
tació d’aquests equipaments. Tot i això, els accessos principals 
estan previstos pel carrer Tibidabo de manera que l’excés de 
trànsit no afecti ni la Rbla. Verdaguer ni el Pg. de Rubí.

10. ERADICACIÓ DEL COMERÇ LOCAL
      DE VALLDOREIX

La proposta de zona de comerç de la Centralitat acabarà amb 
els comerços tradicionals de Valldoreix.

La nova plaça de la Centralitat serà un pol d’atracció econò-
mica que irradiarà a tota la vila, atès que molta de la despesa 
que en aquests moments es fa fora de Valldoreix es quedarà a 
casa nostra i revertirà en el conjunt del teixit comercial.

Tipologia d’habitatge Habitatge 
plurifamiliar 
protegit i lliure

Habitatge en 
règim protegit 
general de 
planta baixa +2

 1. LA CENTRALITAT: ORIGEN DEL NOM

El nom de la Centralitat és un invent de l’actual equip de go-
vern.

El nom de la Centralitat sorgeix durant l’anterior legislatura 
quan es va posar en marxa el procés de participació ciutadana 
per definir els futurs usos de la plaça central de Valldoreix. 
L’equip de govern actual ha donat continuïtat al projecte, 
donant-li suport en el seu moment des de l’oposició i priorit-
zant-lo ara des del govern.

 
2. PROJECTE FARAÒNIC

La Centralitat és un megaprojecte faraònic i que no s’adapta 
a les noves realitats.

Les actuals necessitats socials i econòmiques i l’ordenació 
volumètrica resultant del concurs han aconsellat redefinir el 
projecte i a reduir la superfície de construcció, tal com es mos-
tra al següent quadre:
             2010                     2014

    Aparcament soterrat  6.000-6.500 m2         4.000 m2

    Complex cívic-cultural             5.025-6.500 m2         4.025 m2

    Mercat municipal                     4.000-4.500 m2         2.850 m2

3. PER IMPOSICIÓ

La Centralitat és un projecte imposat per l’actual govern i no 
respon a les demandes fetes des de la ciutadania.

La Centralitat és un projecte consensuat des de l’any 2010 pel con-
junt de forces polítiques i amb els agents socials, culturals i econò-
mics de la vila, a través del procés de participació ciutadana.

4. MÉS DE 40 PISOS

El projecte preveu construir més de 40 pisos d’una altura que 
no permetrà que la llum del sol entri a la plaça.

El projecte guanyador del Concurs de la Centralitat estableix 
un màxim de 30 habitatges en règim de protecció oficial i de 
tipologia predominant a Valldoreix (planta baixa +2), per no 
alterar el model urbanístic de la vila.

5. GRAN SUPERMERCAT/ZONA COMERCIAL I MERCAT

El projecte preveu la construcció d’una gran superfície desti-
nada a un supermercat de grans dimensions, un gran mercat i 
una àmplia zona comercial.

La Centralitat inclourà un supermercat de proximitat de mida 
mitjana, un mercat de productes frescos, espais per al petit 
comerç i un restaurant-cafeteria.

En els darrers temps s’ha parlat dilatadament del projecte de la nova plaça de La Centralitat de Valldoreix. Tot-
hom hi ha fet referència i s’ha discutit sobre la qüestió en tots els àmbits i en tots els cercles de la vida política, 
cultural, associativa, comercial i social de la nostra vila. Com és habitual, quan una notícia va de boca en boca, la 
informació s’ha anat desvirtuant fins al punt que des del govern de l’EMD creiem que és necessari fer certs aclari-
ments per tal que pugueu dissipar tots aquells dubtes que com a ciutadans us puguin haver sorgit.
Tot seguit trobareu una sèrie d’afirmacions que s’han anat fent sobre diferents qüestions relacionades amb la 
Centralitat i que són errònies o inconcretes. Al costat d’aquestes podreu trobar la informació veraç.
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Valldoreix tindrà un circuit esportiu 
de natura adaptat i inclusiu
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La idea neix arran de la col·laboració de l’EMD de Vall-
doreix amb l’Anna Vives i la Fundació Itineràrium per a 
l’edició del Programa de Festa Major. D’aquest treball 
conjunt va sorgir la idea d’instaurar a Valldoreix un 
dels Circuits Sumant Capacitats.

El projecte s’emmarca dins del projecte BOX21 de la 
Fundació Itineràrium i té per objectiu ajudar a millo-
rar la qualitat de vida de les persones amb necessitats 
especials, fomentant la pràctica de l’esport, tan a peu 
com corrents. La novetat principal és que són recorre-
guts adaptats per a tots els col·lectius, amb senyalitza-
ció permanent i que també són inclusius per a tots els 
públics: 
 

· Persones cegues
· Persones sordes
· Persones amb dificultats de mobilitat
· Persones amb dificultats intel·lectuals
· Persones amb dificultats mentals
· Gent gran
· Turisme familiar

El Circuit Sumant Capacitats de Valldoreix serà el pri-
mer espai esportiu permanent adaptat i inclusiu i amb 
senyalització del municipi –i el quart de Catalunya– i 
promourà els següents aspectes:

· La defensa de l’esport a l’aire lliure i en paisatges naturals.

· Promoció de l’esperit de superació entre tots els 
participants.
· El participant gaudirà de l’entorn de Valldoreix i 
de les seves riqueses.
· Hi haurà un espai web que permetrà als volun-
taris coordinar trobades, fixant dia, hora i circuit, 
amb les persones que tenen més dificultats per a 
fer esport.

Tot el circuit anirà marcat amb la Tipografia de l’Anna 
Vives.

Tots els circuits Sumant Capacitats estan dissenyats per 
Eduard Jornet, que compta amb una gran experiència 
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en organització de curses de mun-
tanya, tan a Catalunya com a Espa-
nya i França. L’Eduard Jornet és en 
l’actualitat el director de la III Volta 
Cerdanya Ultrafons (VCUF) amb re-
correguts de 13, 37, 87 i 214 Km.  

El circuit Sumant Capacitats 
de Valldoreix

Cada col·lectiu tindrà un manual 
per saber la millor manera de rea-
litzar el recorregut segons la seva 
problemàtica. En el cas de les per-
sones amb dificultats de mobilitat 
s’oferiran opcions d’aparells adap-
tats per a la pràctica de l’esport.

Els padrins del circuit

Els padrins del circuit seran el Kilian 
Jornet i la Núria Picas, campions del 
món de curses de muntanya. 
 

Sumant Capacitats: La cursa

Amb l’objectiu de donar a conèi-
xer el Circuit Sumant Capacitats de 
Valldoreix entre tots els col·lectius 
de la vila, de la ciutat i d’arreu del 
país, tant l’EMD-Valldoreix com 
la Fundació Itineràrium estan ulti-
mant els detalls d’una cursa que se 
celebrarà el 14 de desembre i que 
recorrerà tot el circuit.

El recorregut està pensat per ser el 
màxim d’inclusiu, allunyat de l’as-
falt i amb un traçat que motivi els 
corredors o caminants pel seu re-
lleu: amb pujades, baixades i molts 
moments divertits.
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pregonera de la Festa 
Major de Valldoreix
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Comencem pel principi. Com vas 
arribar a Valldoreix?
Vaig aprovar les oposicions el juny 
de l’any 1985 i vaig començar a 
treballar a l’octubre a diferents es-
coles de Barcelona. L’11 de febrer 
se’m va acabar la feina i vaig anar 
a sol·licitar una nova escola i del 
llistat d’escoles disponibles podíem 
triar i jo vaig triar Valldoreix. No sa-
bia ni on era, però vaig preguntar i 
em van dir que estava al costat de 
Rubí i com jo tenia unes amigues 
de l’institut que estiuejaven a Rubí 
em vaig decidir. A més, jo venia de 
fer P5 i volia fer nens més grans i 
la plaça del Ferran i Clua era de 8è, 

“La gent de
Valldoreix és gent 
acollidora i que et 
fan sentir un més 
des d’un bon
principi”

Tot i néixer a Figueres un 14 
d’octubre l’any 1962, la Clara 
es defineix com una barce-
lonina de cap a peus, ja que 
va anar a viure al Poble Sec 
quan només tenia 6 anyets. 

Filla d’un funcionari d’hisen-
da, pren l’exemple de la seva 
mare i es fa mestra, seguint 
una tradició familiar de 6 
generacions que tindrà con-
tinuïtat amb la seva única 
filla. El mateix ofici va triar 
la seva germana, mentre que 
el seu germà va enfocar les 
seves passes cap a la medi-
cina avui en dia és ginecòleg 
–‘molt bo’ ens assegura la 
Clara.

En gastronomia la Clara no 
dubta i es decanta pels dol-
ços, els pastissos, el pernil i 
les gambes, mentre que si 
parlem d’aficions els llocs 
preferencials són pel cinema 
i les sèries de televisió. Pas-
sió? Només una: el Ferran i 
Clua.    

especialitat Català i vaig pensar: 
me’n vaig a Valldoreix. Va ser quan 
vaig sortir que vaig pensar “i això 
de Valldoreix on està?”.

Tens consciència del primer dia que 
vas estar a Valldoreix?
Era el 12 de febrer de l’any 1985. 
Un dimecres. Vaig venir amb tren. 
Al principi venia amb ferrocarrils i 
l’autobús de l’escola passava per la 
plaça de Can Cadena i em portava 
fins a l’escola. De tornada agafava 
el bus un altre cop i desfeia el camí. 
Després ja vaig començar a venir 
amb cotxe per la carretera de Vall-
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vidrera, que és la que més m’agra-
da.

El teu primer record de Valldoreix?
El fred. Recordo que feia molt fred 
i que era molt lluny. Jo en aquella 
època vivia al barri del Poble Sec, al 
Paral·lel i la sensació era que Vall-
doreix estava molt lluny. 

I a l’escola, quina sensació vas tenir 
aquell primer moment?
En arribar vaig veure que treballa-
ven d’una manera que jo no havia 
treballat mai i sí que recordo que 

vaig pensar ‘mare meva!’. Jo arriba-
va amb el curs començat i a un curs 
de 8è en què s’havia d’organitzar 
el viatge de final de curs. I jo amb 
23 anyets! Sort que vaig tenir molt 
suport de les famílies de l’AMPA 
que van muntar una pila d’iniciati-
ves per a recollir diners per fer el 
viatge.

I de Valldoreix?
No ho recordo massa, però el que sí 
que està clar és que l’any 89 vaig dir 
prou a viure a Barcelona i vaig ve-
nir a viure a Rubí. Valldoreix va ser 
el primer pas per sortir de Barcelo-
na. Penso que s’hi està molt bé. Em 
van rebre molt bé des del principi i 
sempre m’hi he sentit molt a gust 
a Valldoreix. La feina m’agradava i 
m’agrada i des del primer moment 
em van fer sentir molt bé.

Va ser un amor a primera vista?
Sí. Recordo que el primer any va ser 
dur, amb molta feina organitzant 
el viatge de final de curs i a l’any 
següent ja no em podia quedar a 
l’escola, perquè jo estava substi-
tuint a un mestre que havia marxat 
al febrer. Al juliol la directora em va 
trucar i em va dir que portés tota la 
documentació que potser em podia 

reclamar al Departament d’Ense-
nyament. I fins a dia d’avui. El Fer-
ran i Clua és la meva escola.

Anem al pregó. Com vas acollir la 
notícia de ser la pregonera?
El primer que vaig dir va ser: ‘però 
si jo no sóc de Valldoreix’. Em van 
dir que fa molts anys que treballo a 
Valldoreix i que sóc la directora de 
l’escola de la vila. El segon que vaig 
dir va ser és ‘difícil’. Encara que no 
ho pugui semblar sóc una persona 
molt vergonyosa i em fa molt res-
pecte parlar en públic. Després m’hi 
poso i se m’oblida. 

Ets una persona que has conegut 
molts joves, i no tant joves, de Vall-
doreix. Vas pensar en ells a l’hora 
de pensar el pregó?
Sí. Sobretot en aquells nens i nenes 
de la primera promoció. Quan jo 
vaig arribar a Ferran i Clua ells te-
nien 13 anys i jo 23. Ara ells en tenen 
42 i ja són grans i molts d’ells tenen 
fills i això em va fer molta il·lusió. És 
més fàcil que ells es recordin de mi, 
però amb els de la primera sí. Van 
ser els primers i va ser tot un repte, 
tal com t’he explicat abans. 

Durant el pregó va glosar les vir-
tuts i encants de Valldoreix i de la 
seva gent. En vas dir uns quants. 
Ara toca mullar-te. Amb quin de 
tots ells et quedes?
Amb la gent de Valldoreix. Són per-
sones que viuen en un ambient on 
es troben a gust i això es nota. Són 
gent acollidora i que et fan sentir 
un més des d’un bon principi.

Alguna menys positiva?
L’estat d’alguns carrers i voreres que 
no estan en les millors condicions. 
També trobo a faltar en alguns mo-
ments la capacitat d’escoltar i d’ar-
ribar a acords. A vegades em dóna 
la sensació que hi ha persones que 
quan parlen es creuen en possessió 
de la veritat absoluta i que no te-
nen en compte l’opinió dels altres. 
Això crec que hauria de canviar. 

Moltes gràcies Clara!
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Inici de la festa
Les activitats infantils i els actes a 
la Biblioteca van ser de les prime-
res activitats que es van fer durant 
el cap de setmana de Festa Major. 
Van ser actes com la inauguració 
del ‘Punt d’intercanvi de llibres’ a 
la Biblioteca Vall d’Or i de les acti-
vitats infantils de manualitats ‘De-
corem la biblio per Festa Major’ i 
‘Caps grossos de Valldoreix’. La visi-
ta al Centre de Restauració de Béns 
Mobles de la Generalitat tampoc 
va fallar a la seva cita anual amb la 
festa grossa de Valldoreix.

El divendres
La jornada va començar molt cul-
tural amb l’exposició dels cartells 
presentats al Concurs de Cartells 
de Festa Major i amb l’activitat 
infantil de contar contes ‘La bar-

Moltes activitats, algunes novetats i les tradicionals cites ineludi-
bles han estat els grans moments viscuts i compartits per la ciu-
tadania al llarg del cap de setmana de la Festa Major. 12, 13 i 14 
de setembre van ser els tres dies forts d’activitats, centrats princi-
palment a la plaça del Casal de Cultura, però que també va tenir 
escenaris com la plaça de l’Estació l’Escola Ferran i Clua, el Complex 
Esportiu, el carrer Brollador, la rambla Verdaguer, la plaça Maria 
Sabater i la Biblioteca Vall d’Or entre d’altres.

raqueta dels contes: estiu’. També 
per a infants va ser el taller de circ 
‘Circ a les golfes’ ubicat a la Pl. del 
Casal. A les 19h va ser el torn de la 
‘XXXIIa Mostra d’Art’ a l’Associació 
de Propietaris i Veïns de Valldoreix, 
una de les activitats ineludibles del 
programa.
Un dels moments més destacats i 
esperats va arribar quan faltaven 
pocs minuts per les deu de la nit 
amb la celebració del pregó de Fes-
ta Major, que en aquesta edició va 
anar a càrrec de la directora de l’es-
cola Ferran i Clua, Clara Caso. Du-
rant el pregó també van prendre 
la paraula el President de l’EMD de 
Valldoreix, Josep Puig, i l’alcaldes-
sa de Sant Cugat, Mercè Conesa. 
Un cop acabats els parlaments va 
començar la cantada d’havaneres, 
acompanyada de l’esperat rom cre-
mat.

Les següents en pujar a l’escena-
ri del recinte cultural van ser les 
‘Talking Rabbits’, que repetien pre-
sència a la Festa Major de Valldo-
reix, i, com l’any passat, van posar 
a saltar i ballar el públic a la plaça, 
amb la seva proposta de versions 
de temes de pop i rock.      

El dissabte
Els primers a posar-se en marxa 
van ser els jugadors del torneig de 
bàsquet 3x3, celebrat a la Pl. Maria 
Sabater, i dels trofeus de futbol, 
vòlei i tennis, disputats al Club Es-
portiu Valldoreix. A la mateixa hora 
s’encetaven les activitats a la Pl. del 
Casal de Cultura amb la trobada 
d’associacions veïnals i entitats cul-
turals, el taller de pintura ràpida 
per a nens i nenes, la fira d’anti-
guitats i col·leccionisme i el lliura-
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ment de premis del Concurs de Car-
tells de Festa Major. La celebració 
del tricentenari dels fets del 1714 
també va tenir el seu espai amb un 
mercat d’artesania, uns jocs tradici-
onals per a infants i una recreació 
històrica, a càrrec dels Miquelets 
de Girona que van explicar a grans 
i petits la vida dels soldats durant 
la Guerra de Successió. Altres ac-
tivitats destacades del dia van ser 
el conta-contes LiaTrokes; l’Esport 
d’Entitats al Carrer per a Tothom, 
amb tennis, jocs gegants i passe-
jada en cavall i poni a la rambla 
Mn. Jacint Verdaguer; l’exhibició 
de boccia a càrrec dels nois i noies 
d’ASDI; la visita guiada a l’exposició 
de l’artista Adolf; i la tirada amb 
arc i balins de l’APVV.
Durant la tarda, el taller de circ 
‘Circ a les golfes’ va tornar a om-
plir de crits i rialles d’infants la Pl. 

del Casal, mentre que al Complex 
Esportiu es donava el tret de sorti-
da al torneig de Pàdel Nocturn de 
Festa Major. Per als amants de les 
propostes més pausades la cita es-
tava a la Sala de Plens de la Casa 
de la Vila amb la presentació de les 
exposicions: ‘Natura, Valldoreix i 
VEN’ i ‘Peces del Jaciment de Can 
Cabassa’.
A les set de la tarda va començar 
la Gimcana Popular, que va acabar 
amb una esbojarrada guerra de 
coixins i sense temps per al descans 
es va iniciar el concert de góspel a 
l’Església Protestant, amb el grup 
Góspel TiC. Tocaven dos quarts de 
deu de la nit quan els membres del 
Grup de Teatre l’Espiral de Valldo-
reix van pujar a l’escenari de la Sala 
del Casal de Cultura per interpretar 
les obres ‘Dol d’alivio’ i ‘La monyos’. 
En sortir de la sala de teatre ja esta-

va tot a punt per degustar la Sardi-
nada Popular Ecològica de l’Ass. De 
Veïns i Veïnes Progressistes.
Un cop es van apagar les brases 
de la sardinada es van encendre 
els ànims de la Festa Jove, que en 
aquesta ocasió portava a l’escena-
ri de la plaça del Casal els grups de 
rock ‘Bremen’ i ‘Buhos’. El punt fi-
nal a la nit el va posar, ja ben en-
trada la matinada, la proposta de 
música electrònica del punxa-disc 
Envy DJ’s.  

El diumenge
La proposta del darrer dia de Festa 
Major estava centrada en  els esports, 
els castells, els gegants i va començar 
amb la sortida de BTT de Festa Major 
de l’AVPV i amb les segones jornades 
dels tornejos de pàdel, vòlei, tennis i 
futbol al CE Valldoreix. 
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A mig matí el protagonisme el van 
acaparar els Castellers de Sant Cu-
gat que després de descobrir, jun-
tament amb el president de l’EMD, 
la placa de commemoració de la 1a 
Clàssica de 8 que els camises verdes 
van completar per primer cop a la 
seva història durant l’actuació de la 
passada Festa Major, els castellers 
santcugatencs van repetir l’èxit as-
solit a Valldoreix i van tornar a des-
carregar el 3 de 8, el 4 de 8 i la torre 
de 7. 

Ben a prop d’on els Castellers re-
petien gesta, un nodrit grup de ve-
ïns es van anar apropant a la fira 
d’artesans, on van poder mirar i 
comprar les peces d’artesania que 
s’oferien a les diferents parades de 
la fira, organitzada per l’Associació 
d’Artesans de Valldoreix. 

La proposta per l’hora de dinar va 

ser un any més el Concurs de Pae-
lles del Casal d’Avis, on més de 350 
persones van seure plegades a les 
llargues taules instal·lades per la 
brigada de l’EMD al porxo del Fer-
ran i Clua per gaudir d’un animat 
dinar. El guanyador del concurs 
va ser en Raimon Porta. Després 

de dinar a la plaça de l’Estació de 
Valldoreix va començar la Cercavi-
la de Geganters i Capgrossos amb 
els Gegants de Valldoreix i Sant 
Cugat i els Capgrossos del Ferran i 
Clua, que van fer via fins a la Pl. del 
Casal de Cultura on van fer el ball 
de gegants. I mentre els gegants, 
gegantins i capgrossos ballaven els 
més petits van poder confeccionar 
els seus propis capgrossos amb ma-
terials reciclats, mentre d’altres es 
distreien fent bombolles de sabó 
de totes les mides.

El fi de festa es va traslladar a la 
Nau de Cultura on el públic assis-
tent, que va omplir el recinte cultu-
ral, va poder gaudir del virtuosisme 
dels joves pianistes Adrià Mañach 
i Michael Andreas. Sota el nom de 
‘Concert de Joves Talents’ Mañach 
–veí de Valldoreix i antic alumne de 
l’Escola de Música– i Andreas van 
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oferir un repertori de peces clàssi-
ques i composicions pròpies que va 
deixar bocabadat el públic valldo-
reixenc, que va respondre amb una 
sonora ovació a cada una de les in-
terpretacions dels joves pianistes.

Actes previs i
posteriors
L’oferta d’activitats de la Festa Ma-
jor va començar molt abans, exacta-
ment els dies 6 i 8 de setembre amb 
la disputa dels campionats de petan-
ca, escacs, billar i dòmino del Casal 
d’Avis. El dilluns dia 15 es va celebrar 
una conferència sobre com era Vall-
doreix l’any 1714 i sobre el paper de 
l’heroi valldoreixenc Francesc Bus-
quets a la Guerra de Successió. El di-
marts 16 es va celebrar la diada de 

Sant Cebrià, amb la Missa Major. 

Altres actes destacats van ser el So-
par Popular de Festa Major a la Pl. 
de les Ones i la visita a la Masia de 
Can Cussó, celebrats el dissabte 20; 
la conferència ‘La Mancomunitat 
de Catalunya. Centenari del naixe-
ment d’un projecte’, celebrada el 
dia 26. El darrer acte del programa 
va ser la 3a Oktoberfest de Valldo-
reix, que es van celebrar el dissabte 
27.
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Bona nit,

Sra. Mercè Conesa, alcaldessa de 
Sant Cugat, Sr. Josep Puig, Presi-
dent de l’EMD de Valldoreix, tinents 
d’alcalde i regidors de Sant Cugat, 
vocals de Valldoreix, ciutadans de 
Valldoreix i Sant Cugat, amics i ami-
gues, gràcies per haver-me donat 
aquesta oportunitat de poder fer el 
pregó del nostre poble.

Quan el Sr. Puig m’ho va dir em 
vaig quedar molt parada. Quina 
responsabilitat i quina vergonya! 
Em va fer molta il·lusió que penses 
en mi. Jo no visc a Valldoreix però 
gairebé la meitat de la meva vida hi 
he treballat i hi continuo treballant 
(solament em falta fer-me una ha-
bitació a l’escola).

Us faré cinc cèntims de com vaig ar-
ribar aquí.

L’11 de febrer de 1986 (després de 
la gran nevada) em van donar el 
nomenament a l’escola de Valldo-
reix. Quan vaig sortir, vaig pensar: 
Valldoreix? On és això?

L’endemà vaig matinar, vaig agafar 
els ferrocarrils (vivia a BCN) i cap al 
Ferran.

Vaig arribar i en veure els voltants 
de l’escola, vaig quedar encantada 
(és normal que la gent s’enamori 
de l’entorn). La situació geogràfica, 
la tranquil·litat, l’escola, els nens i 
nenes, les famílies... Sincerament 
vaig tenir una molt bona rebuda 
per part de tothom. Han passat 
molts anys tants com... 28.

Dir-vos que la meva primera pro-
moció era 9 anys més jove que jo. 
Ara ja no em passa! Em constipava 
molt sovint pel canvi de tempera-
tura (5 graus de diferència). Jo crec 
que hi ha un microclima!

Si miro enrere puc dir que Valldo-
reix ha crescut molt, ha millorat 
moltes coses. Hi ha prou per triar: 
forns, botigues de queviures, llocs 
on jugar, zones per poder passejar 
i tot ben a prop de BCN. També re-
cordo els primers anys. Em consti-
pava molt sovint pel canvi de tem-
peratura (5 graus de diferència). Jo 
crec que hi ha un microclima!

Vaig trigar 17 anys per poder dir: 
SÓC DEFINITIVA AL FERRAN. Si al-
gun dia marxés és perquè jo vull no 
perquè em canviïn d’escola. Pen-
sant, solament hi ha una manera: 
la jubilació i per això encara falta 
una mica.

Veig que ara per ara, tenim un Casal 
d’Avis, una Escola Bressol, una Esco-
la de Música, un Complex Esportiu, 
un Casal de Cultura, una Biblioteca 
i la Casa de la Vila. Ah! I el Ferran 
Clua. Crec que encara queden algu-
nes coses per fer i millorar, però de 

tot això que tenim ara, ens podem 
sentir molt orgullosos i satisfets.

Què puc dir-vos del Ferran? El pri-
mer de tot és que l’any vinent farà 
30 anys. Tenim una escola pública 
de qualitat, amb unes mestres i uns 
mestres fantàstics, unes famílies de 
Valldoreix, Sant Cugat, la Flores-
ta, Mira-sol i Rubí, excel·lents, uns 
alumnes genials tot i que també 
hi ha algun “petardet”, però en el 
fons carinyosos, treballadors i so-
bretot “bona gent”.

Entre tots hem de treballar per l’ex-
cel·lència en tots els aspectes de la 
nostra vida. Hem de confiar en no-
saltres mateixos. Si ho fem, podrem 
ser capaços de confiar en els altres. 
Veureu que, si tots confiem, els 
nostres desitjos tard o d’hora s’ani-
ran fent realitat (ho sé de ben cert).

Per acabar us diria:
Sí, als que viviu aquí, a Sant Cugat, 
a les famílies del Ferran Clua, junts 
podem aconseguir tot allò que ens 
proposem.

Si us plau, ciutadans de Valldoreix, 
continueu sent com sou. No canvi-
eu. Mantingueu aquest esperit de 
millora i confieu. Cuideu el vostre 
poble. Estimeu-lo com jo l’estimo.
Gràcies, per donar-me aquesta 
oportunitat de mostrar el meu 
amor incondicional cap a Valldoreix 
i cap al Ferran i el que això compor-
ta. Ha estat un plaer.

Bona Festa Major! Visca Valldo-
reix!!!!

Pregó la Festa Major 2014
per Clara Caso
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Brigada d’Obres i Serveis: 
Com és el seu dia a dia

Avui toca neteja de carrers amb la màquina escombra-
dora, desbrossa de voreres, pintat de senyalització de 
carrers, neteja de reixes de clavegueram de carrers i 
reparació del col·lector de desaiguat de la font de la 
plaça del Casalet.

Neteja de carrers:
D’aquesta tasca se n’encarreguen el Raül Fernandez 
i el Juan Rondón, el ‘Juanito’. El Raül s’encarrega de 
conduir la màquina escombradora, mentre el Juanito 
es fa càrrec de la bufadora i va netejant les voreres de 
fulles i brossa, que després recull l’escombradora.

Desbrossa de voreres:
En aquesta ocasió l’encarregat d’alliberar les voreres 
i carrers de Valldoreix de les molestes ‘males herbes’ 
és el Fabrice Loparec, que desbrossadora en mà i de-
gudament abillat amb el casc i la resta de l’equip de 
protecció (ulleres, canyelleres, genolleres, protectors 
auditius), va repassant tots els racons per deixar-los 
nets d’herbes i petites plantes.

Pintat de senyalització viària:
És una altra de les tasques que habitualment desen-
volupa la Brigada d’Obres i Serveis. El desgast pel pas 

Són les 7 del matí i tot just clareja al carrer del Brollador, on la Brigada d’Obres i 
Serveis de l’EMD-Valldoreix té les seves instal·lacions. És en aquella hora quan els 
integrants de la brigada es posen a treballar, tot just després de complir amb el 
tràmit obligat de ‘fitxar’ davant la màquina de control horari. Des d’aquell moment 
comença la jornada, que s’inicia amb una petita reunió on el José Miguel Fernández, 
el “Jose”, que és el cap de la brigada, reparteix les tasques entre els 8 operaris que 
integren la plantilla de treballadors fixos.
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rers obliga a periòdicament fer el repintat de passos 
de vianants, stops i senyals de ‘cedeixi el pas’. Avui toca 
repintar l’stop de la cruïlla del Pg. del Roser amb la 
Rbla. del Jardí.

Neteja de reixes de clavegueram:
Després d’uns dies de tanta pluja com els que hem vis-
cut al llarg del mes de setembre és preceptiu deixar 
ben netes les reixes de clavegueram que hi ha reparti-
des per la xarxa de carrers de Valldoreix. Mantenir-les 
en bon estat de revista permet que els carrers de la 
vila evacuïn adequadament l’aigua de la pluja i no es 
produeixi cap inundació. Per fer aquesta feina l’escollit 
és l’Antonio Rondón.

Reparació del col·lector de desaiguat de 
la font de la plaça del Casal:
És la tasca més complexa i que requereix més recur-
sos del dia. Allà hi són l’Antonio Domingo, el José Luís 
Gago i el Ricardo Pérez. Les feines d’avui consisteixen a 
substituir la canonada d’evacuació d’aigua que va des 
de la font a la claveguera. Les arrels dels arbres de la 
zona l’han obturat i no permeten el pas de l’aigua. 
La nova rasa la fa el Ricardo amb la pala excavadora, 
mentre l’Antonio i el Gago substitueixen l’antiga ca-
nonada per una de nova que farà que els voltants de la 
font no quedin negats d’aigua quan se’n faci ús.

Qui és qui a la brigada?

José Miguel Fernández 
· Càrrec:
  Cap de la Brigada
· Anys de servei: 11 
 

Fabrice Loparec
· Càrrec: Oficial de 2a. 
· Anys de servei: 8 
  

Ricardo Pérez
· Càrrec: Oficial de 2a. 
  Conductor
· Anys de servei: 29   
  

Josep Maria Roman
· Càrrec: Oficial de 1a. 
  Conductor
· Anys de servei: 6   
 

José Luís Gago 
· Càrrec: Operari
· Anys de servei: 22  

Antonio Domingo
· Càrrec: Oficial de 1a.   
  Paleta
· Anys de servei: 6   
  

Juan Rondón
· Càrrec: Operari
· Anys de servei: 8   
 

Raúl Fernández
· Càrrec: Operari.
  Conductor
· Anys de servei: 11  
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TSCasal d’Avis
Segurament molts us pregunta-
reu com pot passar l’estiu un casal 
d’avis com el nostre, tan ple sem-
pre d’activitats, és com si es pen-
sés que la canícula estiuenca ens 
fa desistir de les activitats, res de 
tot això, si bé és cert que els tallers 
al juliol van anar acabant, hi ha 
altres activitats que s’han gaudit 
al màxim, com el tennis taula, i és 
que els dilluns i els dimecres (sem-
pre a la tarda) hi ha unes partides 
apassionants, amb cada vegada 
més entusiastes fins al punt de fer 
plantejar a la junta la possibilitat 
de comprar una segona taula. No 
hi ha dubte que aquest és un es-
port molt adequat, distret i apte 
per la majoria de la gent gran (i 
la no tan gran). La visita al mes de 
juny a la Sagrada Família i el juliol, 
a les masies de Can Cadena i Can 
Rosàs van ser, encara que d’un 
caire diferent, unes visites plenes 
d’un fort contingut cultural.

Sens dubte un dels fets destacats, 
va ser, com passa cada any per 
aquestes dates, la sortida a llocs 
emblemàtics d’Europa, aquest 
any va correspondre visitar Pra-
ga, Bratislava, Budapest i Viena, 
un veritable pòquer de ciutats de 
l’est a quina més encisadora. Pas-
sejar per Praga, gaudint de tot el 
seu encant medieval, visitar Kar-
lovy Vary una ciutat balneari en 
la que sembla s’hi hagi aturat el 
temps, tan romàntica i vuitcen-
tista i beure de les seves aigües 
termals, trepitjar, gràcies al bon 
criteri del guia que ens acompa-
nyava, Bratislava, una altre ciutat 
preciosa, gaudir de la sorprenent 
Budapest amb el seu Danubi, que 
al capvespre passejant-hi en un 
vaixell ens oferia la vista de la riba 
de Buda amb una policromia de 
colors dignes del més reputat pin-
tor i finalment Viena, on encara 
i perdura a cada racó els sons de 
la música de vals. Un estiu pel re-
cord.  

A la nostra pàgina web: www.
avisvalldoreix.santcugatentitats.
net hi trobareu tota la informació.

Grup de Teatre l’Espiral

Escola de Música de Valldoreix

El Grup de Teatre Espiral, volem agrair l’homenatge que es va fer als 20 
anys de Programació Continuada, el dia 1 de juny, promogut per l’EMD  i 
en concret pel Vocal de Cultura Joaquim Castelló. Gràcies Quim! Agraïm 
la presència i paraules del president Josep Puig.

El nostre més sincer agraïment va dirigit, sobretot, als grups que van fer-
ho possible: Aire Teatral , Magma - La Serreta, El Cercle i dXOC Teatre. 
Agraïm ben sincerament el treball, l’esforç, la dedicació i, sobre tot, la 
il·lusió (es palpava en l’ambient) de, no solament els directors, sinó també 
de cada un dels participants. Va ser el millor regal.

Des de 1990 Espiral hem estat treballant en solitari, teatralment parlant, 
a Valldoreix (74 muntatges i 483 actuacions!). Ara ens sentim molt acom-
panyats i valorats i esperem poder treballar plegats i en col·laboració har-
moniosa pel teatre i la cultura a Valldoreix.

Vull felicitar a les famílies, mares, pares, avis i àvies, d’on han sortit aquest 
pom d’actors i actrius, que sàviament dirigits,  van mostrar aquest dia un 
gran talent i preparació. M’estic referint als més joves-nens-nenes; però 
també als adults!! A TOTS I TOTES: MOLTES, MOLTES GRÀCIES!!!! M’ex-
cuso si, in situ, no vaig saber transmetre l’emoció que tots plegats em 
vàreu provocar i també per l’oblit  d’anomenar algunes persones o grups. 
Algunes de les persones formen part d’Espiral des dels inicis i sempre em 
quedaré curta al parlar de la seva entrega, generositat, solidaritat... Tam-
bé volem agrair als mitjans de comunicació de Valldoreix i Sant Cugat que 
durant aquests anys ens han ajudat a difondre el nostre treball i, no cal 
dir-ho, al servei tècnic de Cultura que ha estat molt a prop nostre durant 
aquestes 20 Mostres. I d’una manera molt especial al nostre estimat públic 
(una bona part del Casal d’Avis) I a TOTS ELS COL·LABORADORS!!!!  MIL 
GRÀCIES!!

Trini Escrihuela,
directora del Grup de Teatre l’Espiral

Aquest curs 2014-2015 l’Escola de Música de Valldoreix engega el seu I Ci-
cle de Concerts. Amb la voluntat de mostrar a la ciutadania de Valldoreix 
i del seu entorn més proper la tasca que es desenvolupa dins les aules de 
l’escola i l’interès per apropar la música al màxim nombre de persones, el 
I Cicle de Concerts de l’EMV constarà de sis cites repartides durant tot el 
curs que visitaran escenaris de Valldoreix, La Floresta i Sant Cugat. El tret 
de sortida va ser el 17 d’octubre dins del marc del 5è Festival dels Petits 
Grans Llibres, en el qual va actuar l’Orquestra de les Colònies Musicals al 
Claustre del Monestir de Sant Cugat (18:30). El 21 de novembre serà el 
torn del ja clàssic Concert de Professors de l’EMV a la Nau de Cultura de 
Valldoreix (19:30). El 26 de febrer tindrem el primer grup convidat, el Trio 
Conneson, el qual compartirà escenari amb alumnes avançats de l’EMV, a 
la Casa de Cultura de Sant Cugat (19:00). 

El 21 de març actuarà l’Orquestra de les Orquestrades a la Plaça de l’Om 
de Sant Cugat (12:00). El 21 d’abril ens acompanyarà el segon grup con-
vidat, el Quartet Athor, al Casino de la Floresta (19:00). El cicle es tancarà 
amb el recital ofert pels alumnes de 4t curs de l’EMV, els quals posaran 
fi, amb aquest concert, a la seva formació bàsica, a la Nau de Cultura de 
Valldoreix (19:00). Tots els concerts són gratuïts i oberts a tots els públics.
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Des que en 1958 la família Rosàs va 
fer donació a l’EMD dels terrenys de 
la plaça del Casal per tal d’edificar 
allà les escoles de Valldoreix, aques-
tes parcel·les han estat sempre des-
tinades a cobrir les necessitats comu-
nitàries dels veïns de Valldoreix.

Així ho recull el planejament vi-
gent des de 1976 i aquest ha estat 
històricament el desig de tots els 
governants de l’EMD al llarg de les 
diferents legislatures, fins que l’any 
2002 va ser aprovat un Pla Especial 
(vigent actualment) que preveia la 
ubicació d’un mercat-supermercat i 
un l’edifici administratiu de l’EMD.

La definitiva eliminació de les Torres 
d’Alta Tensió ha obert un nou escena-
ri fins ara impensable, com és la pos-
sibilitat de redistribuir en el total de 
les dues finques un conjunt d’equi-
paments llargament reivindicat pel 
teixit veïnal  i associatiu de Valldo-
reix. Els usos finals d’aquest emplaça-
ment els vàrem tancar en un procés 
de participació que va començar el 
2010 i que hem finalitzat aquest ma-
teix 2014 amb el concurs d’idees. La 
futura Centralitat acollirà usos cultu-
rals i cívics, de comerç de proximitat, 
d’habitatge, d’espai de trobada social 
i d’aparcament soterrat.

Aquest programa donarà resposta a 
les necessitats presents i futures de 
Valldoreix, dotarà a la vila dels equi-
paments històricament reivindicats, 
crearà un punt de trobada i relació 
fins ara inexistent, donarà resposta 
a la demanda d’habitatge assequi-
ble pels nostres fills i filles, persones 
grans… que han d’abandonar aques-
ta vila per manca d’alternatives as-
sumibles i fomentarà el comerç de 
proximitat potenciant l’oferta i la 
diversitat de les propostes comercials.

A tal efecte s’ha aprovat darrera-
ment un projecte d’ordenació arqui-
tectònica de la plaça que permetrà 
la modificació del planejament vi-
gent i obrirà la possibilitat a desen-
volupar-ho constructivament per fa-
ses i adaptat a la realitat econòmica 
de cada moment.

Candidatura de Progrés i Catalanis-
ta per Valldoreix (CPCV)

Davant els fets molt greus ocorre-
guts a la nostra EMD respecte a la 
falsificació d’un document, creiem 
que cal demanar responsabilitats 
polítiques a l’equip de govern, que 
a dia d’avui encara no s’han produït.

El passat mes de gener, el Sr. Orto-
là va trobar damunt la seva taula la 
còpia d’una instància amb una de-
núncia sobre una presumpte irregu-
laritat al Casalet de Valldoreix, que 
posteriorment es va demostrar que 
era un document fals, producte de 
la manipulació d’un altre document. 
Una setmana més tard, l’EMD va po-
sar els fets en coneixement de la Fis-
calia de Catalunya.

El vocal de comerç, va portar en mà 
la instància a l’Ajuntament de Sant 
Cugat, ometent el protocol de sorti-
da de qualsevol document a l’EMD. 
Per aquest fet vam presentar, en el 
Ple del mes de Juliol, una Moció amb 
la finalitat de crear una Comissió in-
formativa especial (tal com recull 
l’article 124 del R.O.F.R.J.E.L.), que 
no va prosperar pel vot en contra de 
tot el equip de govern.

De tot això que hem exposat es de-
dueixen dues qüestions, que el vocal 
Sr. Ortalà es va saltar el procediment 
de sortida del document de l’EMD 
i el rebuig del Govern de l’EMD de 
verificar aquest fet. El Sr. Puig ha 
estat interpel·lat en els dos últims 
plens, sense donar cap resposta con-
vincent. 

En el Ple del mes de setembre, on es 
va preguntar si era normal que el Sr. 
Ortalà tragués documents de l’EMD 
sense passar per registre. El vocal no 
va respondre i el Sr. Puig digué que 
no era la primera vegada que aquest 
senyor feia gestions personalment, 
però tampoc va confirmar ni negar 
que tramites el document sense pas-
sar per registre.

És evident la falta de transparència i 
manca de responsabilitat política de 
l’equip de govern de l’EMD.

Partit Popular de Catalunya

En la recta final de la legislatura 
estamos viviendo continuas modifi-
caciones presupuestarias orientadas 
de forma especial al mantenimiento 
de calles.

Ha costado gran esfuerzo que des-
de el equipo de gobierno facilitaran 
el famoso estudio que el presidente 
de la EMD decía meses atrás estaba 
hecho: Me han hecho llegar dicho 
estudio en la fecha de la firma del 
técnico es del mes de septiembre. 
Pero tenemos el estudio. Ahora que-
da por saber qué criterio se ha segui-
do para escoger calles puesto que 
hemos visto muchas zonas levanta-
das que deberán explicarse qué ne-
cesidad tenían de ser remodeladas.

Se trata de hacer llegar a os vecinos 
que desde la EMD se ha hecho algo 
puesto que por el momento lo único 
que se ha conseguido es provocar un 
enfado mayúsculo con el cambio de 
calles, pagar un montón de dinero 
en estudios, no conseguir que el es-
tudio de movilidad se contemple en 
el plan de movilidad de Sant Cugat 
y como colofón un proyecto de cen-
tralidad que no acaba de gustar y 
como ya había anunciado el PP me-
ses atrás y fue negado inicialmente 
por el equipo de gobernó, ya hay 
una plataforma GENT PER VALLDO-
REIX que agrupa a un buen número 
de vecinos.

También dispongo del escrito en el 
que desde la EMD se intenta explicar 
o clarificar el proceso que siguieron 
para la entrega del estudio de movi-
lidad a Sant Cugat, pero en ningún 
momento se consigue demostrar 
que algo del estudio este recogido 
en el plan de Sant Cugat. Se pue-
de llegar a concluir que en grandes 
líneas se coincide pero es que el es-
tudio de Sant Cugat no desciende 
al destalle en Valldoreix y desde el 
inicio de la presentación Sant Cugat 
se mostró partidario de no cambiar 
el sentido de las calles en Valldoreix.

Aún hay tiempo para rectificar.

L’EMD de Valldoreix no es fa responsable de les opinions expressades en aquests articles ni de la seva correcció ortogràfica.
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SEls alumnes del Ferran i Clua visiten la Casa de 
la Vila de Valldoreix

Més d’una cinquan-
tena d’alumnes del 
CEIP Jaume Ferran i 
Clua van participar 
el 13 d’octubre de la 
visita guiada a la seu 
consistorial de l’EMD 
de Valldoreix, orga-

L’EMD  i l’Ajuntament cedeixen la gestió 
forestal de Can Monmany al Parc de
Collserola amb l’objectiu de
generar biomassa 
L’Ajuntament i l’EMD de 
Valldoreix han acordat ce-
dir la gestió forestal de la 
finca pública de Can Mon-
many –copropietat d’amb-
dues administracions- al 
Consorci del Parc Natural 
de Collserola. Així ho va 
ratificar, per una banda la 
Junta de Veïns de Valldo-
reix –que va votar la proposta de forma unànime durant la sessió plenà-
ria celebrada ahir– i, per l’altra, l’Ajuntament, que ha aprovat la cessió 
per JGL i que portarà al ple del proper dilluns la ratificació d’aquest 
acord.   
D’aquesta manera les 73’40 hectàrees de massa forestal de Can Mon-
many quedaran integrades a les finques que ja gestiona el Consorci 
del Parc. En aquests moments aquest organisme té concessionats, mit-
jançant concurs públic, l’explotació forestal de més de 500 hectàrees a 
Collserola. L’objectiu d’aquesta cessió és optimitzar la gestió forestal de 
Can Monmany i, a la vegada, contribuir a la utilització de biomassa ge-
nerada a Collserola com a font d’energia renovable. Amb aquest acord 
es facilitarà la possibilitat que l’Ajuntament pugui adquirir biomassa al 
Consorci del Parc per tal d’utilitzar-la en els dos edificis municipals que 
funcionen amb aquesta font energètica: el centre social i sanitari de la 
Floresta i l’edifici d’educació infantil de l’escola Catalunya. 
Així mateix, l’Ajuntament també podria utilitzar els residus forestals 
que gestiona el Consorci del Parc per al futur centre d’aprovisionament 
de biomassa que es vol projectar a la ciutat. Finalment, cal destacar que 
amb aquesta cessió també es dóna compliment a una moció del ple mu-
nicipal aprovada el desembre de 2013 en què s’acordava afavorir una 
gestió forestal sostenible a la Serra de Collserola. Així mateix, cal remar-
car que la cessió de la gestió forestal de can Monmany no contempla ni 
la zona agrícola ni l’edifici de la finca.

Més de 300
persones donen 
suport al Cau 
Amic assistint al 
Concert Solidari 
de l’entitat 
La plaça del Casal de Cultura va 
ser el passat 24 de juliol l’escena-
ri del concert solidari que l’entitat 
protectora d’animals de Valldoreix 
organitza anualment per recaptar 
fons per sufragar una part de les 
despeses de l’auxili i l’acollida de 
mascotes abandonades. 
La vetllada va començar amb un ple 
total, ja que es van exhaurir les més 
de 260 localitats que l’organització 
havia ubicat en cadires davant de 
l’escenari. Molts dels assistents es 
van quedar sense cadira i van se-
guir el concert de peu o asseguts al 
mobiliari urbà de la plaça. I la pro-
posta del musical del Cau Amic no 
va decebre a ningú. Una cuidada 
posada en escena combinada amb 
una selecció de temes bossa nova, 
jazz melòdic, blues i música de 
cantautor, cantats per Isabel Pena 
i amb l’acompanyament a la gui-
tarra d’Albert Casanovas, van fer 
les delícies del públic congregat a 
la plaça.
L’altre gran moment de la nit va ser 
quan, durant la pausa del concert, 
l’organització va fer un sorteig en-

nitzada per l’EMD i la direcció de l’escola. Al llarg de més 
d’una hora els alumnes del centre educatiu valldoreixenc 
van fer un repàs de la història de Valldoreix des dels seus 
orígens feudals, quan es denominava municipi de Canals, 
fins a l’actual Entitat Municipal Descentralitzada. La pri-
mera parada de la visita va ser a la biblioteca municipal 

Vall d’Or, situada al mateix edifici de la Casa de la Vila, 
on els estudiants van poder conèixer el funcionament 
d’aquest equipament cultural. Acte seguit van passar 
a la Sala de Plens on el president Josep Puig esperava 
els infants. Durant una llarga estona el president Puig i 
el tècnic de Protocol de l’EMD i historiador local, Juan-
jo Cortés van anar responent les preguntes formulades 
pels alumnes, que es van interessar per coses tan diverses 
com; l’any de fundació de l’EMD, l’any de construcció de 
l’edifici de la Casa de la Vila i l’origen dels diners amb 
què l’EMD duu a terme totes les seves actuacions, entre 
d’altres. La visita també va servir perquè Juanjo Cortés, 
expliqués als alumnes la fundació de l’administració prò-
pia dels valldoreixencs l’any 1958 i el significat de l’escut. 
Durant la trobada els alumnes també van poder conèixer 
el funcionament intern de l’EMD de Valldoreix.
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S tre tots els assistents dels diferents 
premis aportats per les empreses 
col·laboradores. El Complex Espor-
tiu de l’EMD, el forn Bonaparte, El 
Casalet, General de Begudes, Mans 
de Sant, Món Sanat, la Masia dels 
Animals, la pizzeria Lago di Garda 
i el restaurant Montt van ser els es-
tabliments de Valldoreix que van 
donar el seu suport al concert. 
La resta d’establiments que van 
participar de la iniciativa van ser els 

Una setantena de veïns i veïnes s’apleguen davant 
de la Casa de la Vila en suport a la consulta del 9N
Els veïns van respondre a la crida 
feta des de l’EMD de Valldoreix a 
les entitats, associacions i col·lectius 
de la vila per tal de mostrar el re-
buig social a la suspensió, per part 
del TC, de la Llei de Consultes i el 
Decret de Convocatòria de la con-
sulta del 9 de novembre.
L’acte va estar encapçalat pel presi-
dent de l’EMD, Josep Puig que 
anava degudament vestit de groc, 
tal com recomanaven les entitats 
convocants de la concentració si-
multània a les portes de tots els 
consistoris de Catalunya, Òmnium 

nifest redactat pels convocants que 
instava a tots els ciutadans a do-
nar una resposta massiva i cívica a 
la suspensió, per part del Tribunal 
Constitucional, de la Llei de Consul-
tes no Referendàries de la Generali-
tat de Catalunya i el Decret de Con-
vocatòria de la Consulta del 9N, i a 
posar de manifest el convenciment 
dels veïns i veïnes de Valldoreix que 
el dia 9 de novembre se celebrarà 
la consulta, per poder decidir amb 
llibertat i a les urnes quin ha de ser 
el futur de Catalunya.

Lourdes Majem, Carme Ferrer i Diego Fernández,
candidats als IV Premis Vila de Valldoreix
El jurat dels premis va triar els tres candidats d’entre les 
diferents propostes fetes per la ciutadania de Valldoreix, 
a través del web i les urnes de votació habilitades per 
l’organització a tal efecte. La tria dels candidats es va fer 
tenint en compte aquells precandidats que més cops van 
ser proposades pels ciutadans. 
Durant el mes de setembre els valldoreixencs van po-
der fer les seves propostes de candidats als Premis Vila 
de Valldoreix. Les opcions proposades per la ciutadania 
van donar com a resultat les tres candidatures, que van 
ser proclamades per l’organització un cop comprovada 
la validesa de cada un dels vots. Un cop proclamats els 
candidats, la tria del guanyador tambées resultat de la 
votació popular. Fins al 30 d’octubre els organitzadors 
van posar de nou les urnes al restaurant ‘El Casalet’ i a 
la Casa de la Vila de Valldoreix per recollir els vots dels 
veïns, que també van poder votar via internet a través 
del web de l’Associació de veïns Ca N’Enric La Miranda i 
de l’EMD de Valldoreix.
Lourdes Majem Fabrés és infermera del CAP de Valldo-
reix i ha estat nominada per haver dedicat tota una vida 

a la salut dels valldoreixencs. Carme Ferrer, és l’actual 
secretària del Casal d’Avis de Valldoreix i ha estat nomi-
nada per la seva gran dedicació, voluntat d’ajudar i els 
seu caràcter amable i servicial. La nominació de Diego 
Fernández Ávila, també membre del Casal d’Avis, respon 
a la seva gran implicació en els horts solidaris de Valldo-
reix amb Creu Roja, la cavalcada de Reis i amb ASDI.
Amb aquests guardons l’EMD de Valldoreix i l’Associ-
ació de Veïns de Ca n’Enric-La Miranda, organitzadors 
de la iniciativa, volen reconèixer públicament la tasca 
de persones o entitats destacades pels seus vincles i pel 
seu compromís amb la vila de Valldoreix durant el darrer 
any 2013. La proclamació del guanyador de la IV edició 
dels Premis Vila de Valldoreix es farà en el marc del so-
par de la Nit dels Premis Vila de Valldoreix, que tindrà 
lloc el proper dia 15 de novembre a la Nau de Cultura, 
a partir de les 21.00 hores. El sopar té un preu de 20 
euros i estarà amenitzat pel grup de música ‘The Green 
Californians’. Totes les persones que hi vulguin prendre 
part han d’apropar-se o trucar al restaurant ‘El Casalet’ 
(93.675.10.55) per comprar o reservar el seu tiquet.

centres de jardineria Masó-Navarro 
i Jardiland, els centres veterinaris 
Mirasol, Enllaç i Veterinos, el cen-
tres de bellesa canina La Puça Neta 
i Vida de Gos, així com el Bocca 
Restaurant i Club, el restaurant La 
Masia, Jol Nich, Francisco Cumellas i 
WattsMòbils. Va ser gràcies a la ge-
nerositat i la col·laboració de tots 
aquests comerços que va ser possi-
ble una nit solidària com la que es 
va viure ahir a Valldoreix.

Cultural i l’ANC. Josep Puig va ser 
també l’encarregat de llegir el ma-
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SL’Escola de Música de Valldoreix estrena el seu I Cicle 
de Concerts al Claustre del Monestir de Sant Cugat

El cicle musical del centre valldorei-
xenc va començar el 18 d’octubre 
amb motiu de la festa d’inaugura-
ció de la 5a edició del festival ‘Pe-
tits! Grans! Llibres!’ organitzat per 
l’Institut de la Infància en col·la-
boració amb l’Ajuntament de Sant 
Cugat. 
Durant aquest primer concert els 
assistents al Claustre del Monestir 
van gaudir de la música de l’Or-
questra de les Colònies Musicals 
de l’Escola de Música de Valldoreix 

(EMV), nascuda durant les estades 
musicals que l’escola organitza 
cada any i que combinen la música 
en grup amb les activitats de lleure 
en plena natura.
El I Cicle de Concerts de l’EMV té 
un total de 6 cites, comptant el 
concert inaugural, la segona de les 
quals està programada pel proper 
21 de novembre a les 19:30 hores a 
la Nau de Cultura de Valldoreix, on 
els professors de l’EMV oferiran un 
recital obert a tota la ciutadania. 

El ‘Trio Conneson’ i els alumnes de 
l’escola seran els protagonistes de 
la tercera entrega del cicle musical, 
que se celebrarà el 26 de febrer a 
les 19:00 hores a la Casa de Cultura 
de Sant Cugat.
El quart concert serà el de l’Orques-
tra de les Orquestrades de l’EMV i 
tindrà lloc a la santcugatenca plaça 
de l’Om el 21 de març a les 12:00 
hores, mentre que pel concert no. 
5 els alumnes de l’EMV es despla-
çaran fins el Casino de la Floresta 
per acompanyar el ‘Quartet Athor’. 
Això serà el 21 d’abril a les 19:00 
hores.
La darrera del I Cicle de Concerts de 
l’EMV serà el 16 de maig a les 19:00 
hores de nou a la Nau de Cultura 
de Valldoreix, on els protagonistes 
seran els alumnes del 4rt curs d’en-
senyament bàsic que oferiran un 
recital de les peces treballades a 
classe durant el curs.
L’entrada a tots els concerts del ci-
cle de l’EMV és oberta a tota la ciu-
tadania i gratuïta.

‘La Monyos’ i ‘Dol d’alivio’ enceten la programació
de la XXIa Mostra de Teatre de Valldoreix

L’estrena del cicle teatral va anar 
a càrrec dels membres del Grup 
de Teatre Espiral i va consistir en 
la posada en escena de les obres 
‘La Monyos’ de Nicasi Camps i ‘Dol 
d’alivio’ de Santiago Rusiñol.
Les dues obres amb què Espiral 
va aixecar el teló de la Mostra de 
Teatre es van estrenar durant la 
passada Festa Major de Valldoreix 
amb un notable èxit de públic, 
que va aplaudir la posada en esce-
na del monòleg de ‘La Monyos’ i la comèdia sobre la 
viudetat, ‘Dol d’alivio’.
La segona cita de la mostra va ser el dia 26 d’octubre, 
també a les 19 hores, i en aquest cas van ser els mem-
bres de la companyia mataronina Sala Cabanyes els 
encarregats de donar vida als personatges de l’obra 
de Katerine Kressman Taylor, ‘Joc de cartes’.
La tercera companyia en pujar a l’escenari del Casal 
de Cultura van ser el grup de teatre Xandrines de 
Sant Cugat que el passat dia 2 de novembre van in-

terpretar ‘Dona sàpiens’ d’Eduard 
Biosca, Jordi Purtí i les mateixes 
Xandrines a la Sala del Casal de 
Cultura.
La penúltima representació de la 
mostra estava prevista pel dia 9 de 
novembre, a la mateixa hora que 
la resta de cites, quan s’havia d’es-
cenificar l’obra ‘Pedra, paper, tiso-
ra” d’Elisenda Guiu, a càrrec del 
grup de teatre Nyoca de l’Ametlla. 
La celebració de la jornada partici-

pativa de votació del 9N a tot Catalunya ha provocat 
l’aplaçament, encara sense data confirmada.
El teló de la XXI Mostra de Teatre de Valldoreix el 
baixarà el Grup de Teatre Espiral, que s’ha reservat 
la darrera data –el dia 16 de novembre a les 19 ho-
res– per inocular a tots els espectadors que s’acostin 
al Casal de Cultura ‘El verí del teatre’ de Rodolf Sirera. 
Amb la posada en escena del grup de teatre valldorei-
xenc es posarà punt i final a la mostra fins el proper 
any.
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