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2 · infoValldoreix · Història viva

Institucions i urgències
EMD Valldoreix - Atenció Ciutadana ................... 93 674 27 19
EMD Valldoreix - Urbanisme .................................. 93 674 28 12
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès... .......................93 565 70 00
Emergències (bombers, ambulàncies)….............................................112
Informació Ajuntament de Sant Cugat........................................... 010
Informació Generalitat de Catalunya…… .........................................012
CAP de Valldoreix .................................................................93 583 74 00
CAP de Valldoreix Urgències ............................................93 589 44 45
Consorci Parc de Collserola ..............................................93 280 35 52
Correus Valldoreix .................................................................93 589 72 48
Deixalleria Municipal............................................................93 597 04 95
Farmàcia Pinto ..........................................................................93 674 28 71
Funerària ......................................................................................93 589 55 52
Hisenda ......................................................................................... 93 589 11 55
Hospital General de Catalunya ......................................93 565 60 00
Jutjats ..........................................................................................93 674 66 96 
CITELUM (MOSECA) Enllumenat públic VDX............900 724 365
Mossos d'Esquadra.......................................... ......................................... 088
OMIC............................................................................................93 565 70 00
Policia Local...................................................................................................112
Policia Nacional .......................................................................93 674 78 58
Protecció civil ..........................................................................93 674 50 52
Ràdio Taxi...................................................................................93 589 44 22
Recollida Voluminosos i Esporga .....................................902 547 010
Registre de la propietat .......................................................93 583 01 56
Urgències Sanitàries...................................................................................112

Serveis 
UNNIM Ofic. 12. .......................................................................93 674 28 24
“La Caixa” Ofic. VDX............................................................. 93 405 66 50
ENHER..........................................................................................900 707 070
Ferrocarrils Generalitat de Catalunya ........................... 93 205 15 15
FECSA-ENDESA
Atenció públic ........................................................................ 902 507 7 50
Avaries .........................................................................................900 770 077
GAS NATURAL
Atenció públic ........................................................................... 93 675 31 10
Urgències .................................................................................. 900 750 750
REPSOL Butà .............................................................................. 93 674 15 80
SOREA
Atenció clients ..........................................................................93 544 16 10
Avaries ......................................................................................... 93 589 00 21

Cultura i Associacionisme a Valldoreix
EMD Àrea Cultura de Valldoreix .......................... 93 589 82 69
EMD Escola Musical ....................................................93 576 74 50
EMD Bar Restaurant El Casalet ............................... 936 751 055
EMD Bar Restaurant Montt ...................................... 936756882
Adolf Taller d’Art ...................................................................93 674 60 28
Agrupació Astronómica Valldoreix-Sant Cugat...................93 674 58 22
Amics de la UNESCO VDX - SCV..................................... 93 674 42 10
Arxiu Gavín.................................................................................93 674 25 70
ASDI ...............................................................................................93 675 66 10
Associació Cultural Pentagrama .....................................93 589 54 71
Ass. d’Amics i Veïns ACTUEM .............................................93 675 19 39
Ass. Comerciants i Empresaris VDX .............................. 93 583 06 00
Ass. Propietaris i Veïns Valldoreix ...................................93 674 21 97
Ass. Propietaris i Veïns Ca N’Enric-La Miranda.................93 589 49 21
Ass. Propietaris i Veïns Can Majó ....................................93 675 13 63
Ass. Propietaris i Veïns Col. Montserrat ....................... 93 674 21 05
Ass. Propietaris i Veïns La Serreta.....................................93 213 55 20
ATAM..............................................................................................93 675 00 11
Casal d’Avis de Valldoreix .................................................93 589 86 89
CAU Amic - Protectora Animals ..................................... 637 508 428
C. Restauració Béns Mobles Generalitat. ...................93 590 29 70
Cooperativa Estel .................................................................... 93 674 50 11
Artesans de Valldoreix.................. info@artesansdevalldoreix.cat
Coral l’Harmonia de Valldoreix .......................................93 674 85 47
Creu Roja Valldoreix .............................................................93 674 24 59
Grup de Teatre Espiral .........................................................93 675 47 97
Marxosos del Vallès .............................................................93 589 86 89
Minyons escoltes i guies Sant Jordi ............................. 93 590 27 00
Taller Jeroni de Moragas .................................................... 93 674 50 48
Valldaurex - Centre d’Estudis VDX ...................................93 674 38 11
Veïns i Veïnes Progressistes ...............................................93 674 77 87

Serveis Educatius
EMD Escola Bressol de Valldoreix .......................93 589 24 86
Escola Jaume Ferran Clua ..................................................93 589 66 62 
Col·legi El Pinar.........................................................................93 674 14 00
Institut Arnau Cadell .............................................................93 674 72 66
Escola de Música de Valldoreix .....................................93 589 69 67

Serveis Esportius
Complex Esportiu EMD Valldoreix .......................93 675 40 55
Club Arquers Vent Oreig ........................................................ 639 331 174
Club Esportiu Valldoreix.........................................................93 674 11 17
Club Handbol Valldoreix ........................................................ 696 612 511
Pavelló Voleibol Valldoreix................................................93 589 46 46

Serveis Religiosos
Convent Missioneres Sagrats Cors ................................93 589 86 70 
Església Protestant..................................................................93 674 58 73
Parròquia de Sant Cebrià ................................................... 93 674 05 69
Santuari Ntra. Sra. Schonstatt ..........................................93 674 89 62
Seminari diocesà..................................................................... 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
a/e: comunicacio@valldoreix.cat

A principis dels anys 30 del segle XX, l’Associació de Pro-
pietaris de Valldoreix va buscar la manera de tenir un 
camp d’esports a Valldoreix per tal de poder practicar 

diversos esports. Es miraren algunes opcions i finalment es de-
cidí, amb la col·laboració del Sr. Lluís Gassó Oliver, propietari de 
can Monmany, adequar uns terrenys de la seva propietat situats 
sota la masia del Mas Roig i de les restes del Castell de Canals. 

El mes de juliol de 1933 
s’intensificaren les 
obres de construcció del 

camps d’esports de Valldoreix, 
dins la finca de can Monmany. 
La piscina i la pista de tenis van 
ser projectades per l’arquitecte 
Jordi Tell Novellas (Barcelo-
na 1907 – Noruega 1991). A 
finals de mes la piscina estava 
acabada i s’estaven ultimant 
els darrers detalls de la pista 
de tenis i del camp de futbol. 
 
La inauguració oficial del Camp 
d’Esports va ser el diumenge 
6 d’agost. La jornada inaugural va començar a les nou trenta amb 
la benedicció del Camp d’Esports per part del rector de Valldoreix, 
Mn. Josep Castellà Casarramona. (Castellar del Vallès 1882 – La Ra-
bassada 1936) A les onze del matí començà el campionat de natació 
amb nedadors i nedadores dels clubs Mediterrani i F.A.E.E.T.A. 
 
Al migdia va ser el moment del tenis amb un partit de dobles en què 
els jugadors Albert Durall, membre de l’equip espanyol de Copa Da-
vis, i Pere Casanovas, campió de la segona categoria de Catalunya, 
formaven la primera parella i l’altra parella la formava el duet Pere Ros 
i Jaume Durall, tenista del Club de Tennis Horta i campió d’Espanya 
de dobles els anys 1931-1933. A la una va celebrar-se el dinar de germa-
nor amb la presència d’autoritats. A les quatre de la tarda es va fer una 
audició i ballada de sardanes. Un cop finalitzades les sardanes va arribar 
el moment del futbol entre els equips del Valldoreix i del Monmany. 
 
Al final del mes d’agost l’activitat al Camp d’Esports havia estat tot 
un èxit, per manca de llocs on banyar-se moltes famílies de Rubí, el 

Papiol i Sant Cugat així com valldoreixencs de les associacions de La 
Colònia Montserrat i del Mas Fuster es convertiren en usuaris de 
la piscina. Un cop passat el mes d’agost l’activitat continuà durant 
la tardor. El 22 d’octubre Urbanizaciones Valldoreix va organitzar 
una gran festa al Camp d’Esports conjuntament amb Ràdio Associ-
ació amb motiu de la col·locació de la primera pedra del Xalet “La 
Lechera”, premi del Concurs d’Història de Catalunya organitzat per 

aquesta emissora de ràdio. La 
Festa va comptar amb la visita 
del president de la Generalitat, 
Francesc Macià, que vingué 
acompanyat pel diputat d’Es-
querra Republicana de Catalu-
nya (ERC) Joan Baptista Soler i 
Bru (Sabadell 1888 – Barcelona 
1954) i el secretari polític del 
president, Joan Alavedra i Segu-
rañas (Barcelona, 1896 – 1981)  
 
Per a l’entreteniment dels 
assistents es van organitzar 
sardanes, focs artificials, ele-
vació de globus aerostàtic, 
atraccions i actuacions va-

riades. La jornada es completà també amb un programa d’es-
ports amb unes curses de natació, partits de tenis i de futbol. 
 
La primera temporada del Camp d’Esports va ser tot un èxit, i la 
plena activitat continuà en temporades posteriors.

HISTÒRIA VIVA

El Camp d’Esports de Valldoreix

El teu anunci aquí tel. 936 742 719
www valldoreix.cat
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Benvolguts veïns i veïnes,
Fa poques dates hem posat 
en marxa una de les deman-
des històriques de Valldoreix 
i una promesa electoral de 
l’actual Equip de Govern: la 
Zona Esportiva de Valldoreix, 
un espai de pràctica esportiva 
molt demandat pel col·lectiu 
de joves al llarg d’aquests dar-
rers anys.

La nova Zona Esportiva de 
Valldoreix està ubicada a 
l’avinguda del Castellot, ocu-
pant l’antiga àrea de l’històric 
Camp d’Esports, un espai 
que actualment està afectat 
pel traçat del vial d’Enllaç 
que impedeix fer un equi-
pament esportiu de caràcter 
definitiu. Un cop la zona que-

di desafectada, l’EMD de Valldoreix té previst consolidar aquest equipament 
dotant-lo de gespa artificial i els serveis necessaris.

També s’ha consolidat un espai musical i de lleure amb els concerts de la Festa 
Jove, que han portat a Valldoreix la música dels grups juvenils ‘Los Malabeiros’, 
‘Aimarai’ i ‘Rekop’. La darrera cita del cicle de música per a joves serà el proper 
14 de desembre amb l’actuació de ‘The Free Fall Band’, una de les bandes més 
prometedores del panorama musical del nostre país.

Des de l’Equip de Govern ens felicitem de poder compartir amb tota la ciuta-
dania aquestes bones notícies i poder seguir avançant, gràcies al treball i la col-
laboració de tots i totes, en les iniciatives de promoció de les activitats adreçades 
al jovent de Valldoreix. Tenim clar que el futur de la vila  passa per integrar i 
implicar els nostres joves a la vida social, cultural, associativa i de lleure  i és per 
assolir aquesta fita que des de l’àrea de Joventut i Cultura esmercem tots els 
esforços possibles de tal manera que properament convocarem un sectorial de 
joventut al qual animem els joves a participar activament. 

Molt cordialment, 
 

Josep Puig i Belman

SALUTACIÓ
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El Ple de la Junta de Veïns aprova, amb l’única abs-
tenció de la Candidatura de Progrés i Catalanis-
ta de Valldoreix, el document que d’aquí en enda-

vant regirà el funcionament intern de l’EMD-Valldoreix. 

El nou Reglament d’Organització Municipal (ROM) de 
l’EMD de Valldoreix regula, entre d’altres, les funcions espe-
cífiques de la figura del president, la dels vocals de la corpo-
ració local i dels grups municipals, a més de fixar l’estructura 
organitzativa dels Òrgans de representació, assessorament 
i control, la Junta de Portaveus, o la Comissió Especial de 
Comptes.

El reglament, aprovat en sessió plenària el 23 de maig, fa 
igualment una descripció de les funcions i atribucions del 
càrrec de president de l’EMD-Valldoreix, com també regula 
la durada i les condicions en les que es desenvolupa el man-
dat donat a la presidència per part de la ciutadania durant el 
període electoral. El ROM també es refereix a la manera com 

s’organitza el plenari de la Junta Veïnal de Valldoreix, esta-
blint la seva composició, competències i funcionament dels 
seus òrgans col·legiats, així com les qüestions relatives a la 
presentació de mocions, el règim de votacions i la redacció i 
aprovació de les actes de les sessions, entre d’altres. 

L’aprovació del document del ROM permetrà a l’EMD 
tenir un model organitzatiu intern propi i no haver de de-
pendre de l’adaptació, tant de les recomanacions del Codi 
de Règim Local com dels procediments seguits per altres 
ajuntaments, a les particularitats de les entitats municipals 
descentralitzades.

Amb tot, el nou reglament no només suposa un pas endavant 
pel que fa a la gestió dels processos organitzatius interns de 
l’EMD. També permetrà una millor relació amb les veïnes 
i veïns de la vila, ja que permetrà que la ciutadania conegui 
amb més profunditat com funciona internament la seva ad-
ministració.

Llum verda al primer 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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La plaça del Casal de Cultura plena, un tràfec constant 
de gent amunt i avall per tots els escenaris de la Festa 
Major, la plaça de l’Estació de gom a gom per fer pinya 

al costat de les colles castelleres... Aquesta va ser la tònica gene-
ral del llarg del cap de setmana de Festa Major, on un any més 
els grans protagonistes van ser els veïns i veïnes de la vila, que 
van gaudir amb el variat programa d’actes per a totes les edats 
i gustos.

La literatura i l’art marquen l’inici de la festa. La inauguració del 
‘Punt d’intercanvi de llibres’ a la Biblioteca Vall d’Or; l’activitat 
infantil de relat de contes ‘Una de bruixes’, ple vessar de nens i 
nenes; la exposició dels cartells presentats al Concurs de Cartells 
de Festa Major, amb més de 40 treballs; i la visita al Centre de 
Restauració de Bens Mobles de la Generalitat; van ser les activitats 
amb que es va aixecar el teló del programa d’actes que es va iniciar 
el dijous dia 12.

El divendres. El dia del pregó. També de la inauguració l’Exposició 
Col·lectiva d’Artistes a la Sala d’Exposicions, Adolf, Claudia 
Salamonesco, Elsa Pons, Miquel Pellicer i Jordi Marsal. També 
artística va ser la cita amb la ‘XXXIa Mostra d’Art’ a l’Associació de 
Propietaris i Veïns de Valldoreix on es van citar per igual artistes i 
veïns de la vila per gaudir de la gran qualitat de les obres exposades. 
La tarda de divendres va servir també per escoltar la música dels 
alumnes de l’Escola de Música de Valldoreix.

FESTA MAJOR VALLDOREIX 2013

Relat de contes ‘Una de Bruixes’

La festa grossa de la participació 
veïnal a Valldoreix

Mostra de vins i caves

Trobada d’associacions veïnals i entitats culturals

Concert de l’Escola de Música de ValldoreixExposició del Concurs de Cartells de Festa Major



Com cada any, un dels moment més destacats i 
esperats va arribar amb el pregó de Festa Major, que 
en aquesta edició va anar a càrrec de l’expresident 
dels Amics de la Unesco Valldoreix-Sant Cugat i de 
Valldoreix Espais Naturals, Fèlix Mestres. Durant el 
pregó també van intervenir el President de l’EMD 

de Valldoreix, Josep Puig, i la tinenta d’alcalde de 
l’Ajuntament, Cristina Paraira, en representació de l’alcaldessa, 
Mercè Conesa. Com ve sent tradició els darrers anys, el pregó es 
va tancar amb la cantada d’havaneres de la mà del grup de la Costa 
Brava, ‘Els Cremats’ i amb l’ineludible rom cremat.

Després va ser el torn de la gresca i els primers en saltar a l’escenari 
de la plaça del Casal de Cultura va ser l’orquestra ‘Spessa’, formada 
fa 30 anys a Valldoreix. El relleu el van prendre les ‘Talking 
Rabbits’ que van posar a saltar i ballar el nombrós públic congregat 
a la plaça.   

Per dissabte: Esports, cultura, art, gastronomia i música. Les 
activitats de dissabte van començar amb els tornejos de vòlei, 
tennis, pàdel i futbol al Club Esportiu i amb l’inici de la Mostra de 
Vins i Caves a la botiga General de Begudes. A les 10:00h va ser el 
moment de posar-se les vambes per disputar la 2a Cursa Popular 
de Festa Major, que enguany va aplegar més d’un centenar de 
corredors. La victòria va ser per Jordi Castillo i Britta Stemmler.

Menys mogudes però igual d’animades van estar la trobada 
d’associacions veïnals i entitats culturals, el taller de pintura 
ràpida per a nens i nenes, la fira d’artesans, la fira d’antiguitats i 
col·leccionisme i l’entrega de premis del Concurs de Cartells de 
Festa Major. L’altre gran moment va ser l’arribada a la plaça de ‘La 
Banda Forània’, amb el seu espectacle itinerant i familiar. Altres 
activitats destacades del dia van ser les propostes astronòmiques 
d’observació solar, organitzades per l’Ass. Astronòmica Valldoreix-
Sant Cugat; l’Esport d’Entitats al Carrer per a Tothom, amb tennis, 
jocs gegants i passejada en cavall i poni a la rambla Mn. Jacint 
Verdaguer; l’exhibició de boccia a càrrec dels nois i noies d’ASDI; i 
la Tirada amb Arc i Balins de l’APVV.
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FESTA MAJOR VALLDOREIX 2013

Els Cremats

Talking Rabbits

El Pregó de la Festa Major

Tornejos de Festa Major

Banda Forània



La tarda de dissabte a la plaça del Casal va estar dedicada als 
infants amb activitats com els Tradijocs, el taller de bombolles de 
sabó gegants i les manualitats, amb la personalització de la bossa de 
la Festa Major. També per la tarda es va reunir el Grup de Gravat, 
que enguany arribava a la 10a edició, per fer un aiguafort al taller de 
l’artista de Valldoreix Adolf.

Tocaven les nou de la nit quan els membres del Grup de Teatre 
l’Espiral de Valldoreix van pujar a l’escenari de la Sala del Casal 
de Cultura per donar vida a l’obra basada en textos d’Espriu ‘Una 
engruna d’autèntica llum’.

Tot sortint del Casal de Cultura va començar la Sardinada Popular 
Ecològica dels Veïns i Veïnes Progressistes, que van cuinar més de 
70 kg. de sardines per a tots els assistents.

Ja amb la panxa plena els joves, i no tant joves, es van posar a ballar 
i cantar al ritme dels temes animats dels ‘Land of coconuts’, els 
‘Ebri Night’ i les mescles de DJ Txarnego.
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Exhibició de Boccia d’ASDI

Tirada amb Arc i Balins de l’APVV

Tallers infantils

Grup de Gravat a l’Adolf Taller d’Art

Teatre. ‘Una engruna d’autèntica llum’

Sardinada Popular Ecològica

Festa Jove
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FESTA MAJOR VALLDOREIX 2013

Més esports, castells, gegants i més música, el 
menú per diumenge. El darrer dia de Festa Major 
va començar amb la Sortida de BTT de Festa 
Major de l’AVPV; les classes obertes d’Spinning, el 
Bodycombat i l’Aerodance al Complex Esportiu 
i els torneigs de pàdel, vòlei, tennis i futbol al CE 

Valldoreix. L’oferta esportiva es va completar amb 
l’Esport d’Entitats al Carrer. A mateix temps que els infants 
gaudien  del muntatge ‘L’Embolic’ del pallasso Marcel Gros.

A mig matí el protagonisme el van acaparar els Castellers de Sant 
Cugat que van completar, per primer cop a la seva història, la 
clàssica de vuit descarregant el 3 de 8, el 4 de 8 i la torre de 7. Per 
recuperar energies res millor que un bon plat d’arròs preparat pels 
cuiners del Concurs de Paelles del Casal d’Avis, on més de 300 
persones van seure plegades a les llargues taules del Ferran i Clua 
per gaudir d’un animat dinar. La paella guanyadora va ser la d’en 
Guillermo Fernández.

Després de dinar, a la plaça de l’Estació de Valldoreix va començar 
la Cercavila 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 per representar ‘La 
llegenda del Gegant del Pi’. Amb aquest acte se celebraven els 25 
anys de la colla gegantera de Valldoreix. Tampoc va faltar a la cita 
el concert de gòspel a l’Església Protestant, que un any més es va 
omplir de públic per escoltar la música de la formació Hosanna. 
Sortint del temple protestant hi va haver el temps just arribar a la 
Nau de Cultura per gaudir de l’espectacle de fi de festa ‘COBLA 
2.0’ a càrrec de la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona. 

Amb les darreres notes de la Cobla Sant Jordi es va posar el 
punt i final a un cap de setmana de Festa Major, en què el més 
destacat va ser l’alta participació i implicació de la ciutadania i 
que el president de l’EMD Josep Puig va valorar dient: ‘Fem un 
balanç molt positiu, ja que gràcies al gran esforç fet per les entitats 
culturals i esportives de la vila i les associacions veïnals hem pogut 
gaudir d’un programa d’actes molt atractiu, tot i la contenció 
pressupostària. Tot i això, la gent de Valldoreix ha participat 
d’una manera molt activa a tots els actes de Festa Major’

Els actes previs i posteriors al cap de setmana de festa grossa. 
L’oferta d’activitats de la Festa Major va començar molt abans, 
exactament el 7 de setembre, quan els Marxosos del Vallès van 
omplir l’escenari de la Nau de Cultura per oferir el seu espectacle 
‘Gaudint dels records’. Poc abans s’havia disputat el Campionat de 
Petanca del Casal d’Avis. Pel dilluns dia 16 van quedar la celebració 
de la diada de Sant Cebrià, amb la Missa Major, i la inauguració 
del XXè Curs d’Història de Valldoreix, que durant tota la setmana 
va tractar diferents aspectes de la història de la vila. Altres actes 
destacats van ser el concert de la Coral l’Harmonia amb la Chorale 
Santalou de França, el Sopar Popular de Festa Major del barri de 
la Serreta-Bosc d’en Saladrigues i la 2a Oktoberfest de Valldoreix, 
que es van celebrar el dissabte 21. El darrer acte del programa va 
ser el recital líric ‘Mozartmusicant’ organitzat per l’Adolf Taller 
d’Art i celebrat el dilluns 23 de setembre a la Nau de Cultura.

FOTO inauguració del 
XXè Curs d’Història de 
Valldoreix,

Concert de gòspel a l’Església Protestant

Trobada Castellera

Marxosos del Vallès



El pregó de Fèlix Mestres Puig de la Bellacasa
 Autoritats, senyores, senyors ,  estimats tots, amics i amigues de Valldoreix.
Avui, com és protocol·lari, comencem la nostra Festa Major amb un Pregó en 
el que, deixant apart els importantíssims i trascendentals moments que estem 
vivint, em proposo parlar de les extraordinàries qualitats de la nostra població, 
de la qual podríem dir, citant les elogioses paraules de Shakespeare en el seu 
conegut sonet dedicat a Sílvia, que “el cel l’ha adornada de tantes gràcies que 
és digna de ser admirada per tothom”. 1
Perquè realment són tantes i tantes, les qualitats i les gràcies de la nostra 
població de Valldoreix, que potser no acabaríem mai d’enumerar-les. I en la 
festivitat d’avui, crec que serà molt oportú fer, en forma de decàleg, una breu 
descripció de les més rellevants.

-   Valldoreix és un poble únic, per la seva situació i bona comunicació, a 
20’ minuts del centre de la Capital catalana, amb metro propi, el “metro del 
Vallès”, aquell gran projecte de Pearson, que volia enllaçar Barcelona amb 
París. Algunes vegades se l’ha qualificat de barri selecte de Barcelona, com 
“Beverly Hills” ho és de Los Angeles, amb unes característiques semblants 
de naturalesa verge, espais verds, bellesa panoràmica, postes de sol i 
transparència atmosfèrica. Només cal contemplar com brillen a Valldoreix, 
a la nit, els estels, (avui encara entre cables.. per última F.M.) per adonar-nos 
que, tot i formar part de la mateixa ciutat, ens trobem en un altre món molt 
més agradable.

També s’ha comentat que, en un model còsmic, trobaríem que, girant entorn 
de Barcelona, hi ha diversos planetes, de característiques i mides diverses. Un 
d’ells podria ser Sant Cugat, amb els seus satèl·lits de La Floresta, Sol i Aire, 
Les Planes, Mira-sol, Mas Janer.  I un altre planeta seria Valldoreix, que és deu 
vegades més petit, però molt més verd i ecològic, i que té el seu propi satèl·lit 
de la Colònia Montserrat.
Un dels que més ha distingit i elogiat la bonica situació de Valldoreix, és el 
gran poeta català Mn. Jacint Verdaguer, molt present i recordat a casa nostra, 
en carrers i en una placa onomàstica.(per determinar-l’hi ubicació). Mn. Cinto, 
en una estrofa de la seva coneguda poesia dedicada a Barcelona, ens parla de: 
 
 Aquelles verdes ribes florides que el sol daura,
 Sant Just Desvern que ombregen els tarongers i pins,
 de Valldoreix els boscos, d’Hebron i de Valldaura,
 teixeixen la futura corona de jardins. 2 

-   Valldoreix és únic, pel seu naixement modern com a Ciutat Jardí. Després 
d’aquells terribles anys en que tot els extensos conreus de vinyes varen 
quedar anorreat per la plaga de la fil·loxera, varen començar a néixer aquí, 
de forma autòctona, els grans pins i les magnífiques alzines que convertiren 
l’entorn en un magnífic espai verd, natural i verge, propici per a les primeres 
urbanitzacions. 

Les grans quantitats de zones verdes del nostre Poble l’han convertit en una 
agradable i   “Ciutat Jardí”. També gracies a la “ratio” (reglamentació de 
espais verds propis de tota la zona..) que a vista d’ocell, és magnífica i única. 
Una extensa estora verda de diferents matisos, esquitxada de punts blaus, que 
són les piscines. Llàstima que, per gaudir-ne, haguem de sobrevolar-lo amb 
una avioneta, perquè, a peu de terreny, s’han construït murs alts i accessos 
sense reixes, que pràcticament impedeixen la visió. Encara que sempre ens 
queda la possibilitat de contemplar-lo virtualment per Internet.   

- Valldoreix és únic per haver estat un poble escollit lliurement, i per amor, pel 
95 % de la seva població, que és, o ha estat, nouvinguda, i que en l’actualitat 
ronda ja els 8.000 habitants.  Un acudit basc afirma que Jesús era tan i tan 
humil, que va escollir néixer al petit poblet de Betlem, podent-ho haver fet 
a Bilbao. Nosaltres no vàrem ser tan humils quan vàrem escollir lliurement 
el millor poble de l’àrea metropolitana. Valldoreix és a més un maridatge a 
la moderna (a prova) com poble d’estiueig abans del definitiu casament de 
“residents” . També aquí voldria fer esment al meu sogre i als pioners del 
descobriment d’aquest idíl·lic poble, tot recordant que aquí era on ell volia 
jubilar-se i ja malalt sols pensava a recuperar-se sota la morera del seu jardí 
de Valldoreix. Cosa que no va poder ser, (mori amb sols 61 anys), però hi va 

deixar la seva nissaga: filla, néta, i una besnéta no coneguda per ell, l’Abril, 
però ja nativa del seu estimat poble. És un fet repetit al llarg de la història, ja 
des del neolític, el de que totes les poblacions han intentat sempre escollir el 
millor lloc per a viure-hi, que és el mateix que també vàrem fer nosaltres, i 
sobretot les nostres dones.  

- Valldoreix és únic en el seu interès per estimar les seves arrels, en els diversos 
temps i demarcacions físiques: parroquials, baronies, municipis. Com deia 
l’enyorat Josep Altet, de l’antic Museu de Valldoreix, un poble és un conjunt 
únic fora de l’espai físic de divisòries temporals. Valldoreix és l’antiga 
Aqualonga, tantes vegades esmentada en els manuscrits dels segles X i XI, 
i és també la Vall de Aurexos o la Vall de Aurexio, aquest patrici romà que 
li va donar el seu nom. Valldoreix és igualment la fantasiosa Vall d’oreig, 
la Vall d’or, la Vall del llorer de les idees romàntiques, la Vall esmentada 
en els pergamins del British Museum.. Aconseguida la recuperació de les 
seves transcripcions  (microfilms), com també de antics pergamins i fons 
documentals…..          

- Valldoreix és únic pel seu actual moment polític, com E.M.D. del municipi de 
Sant Cugat, amb el que comparteix competències, serveis, responsabilitats.... 
i sobretot, estimació, refrendada aquí a casa, per la ciutadania d’un Consell 
de la Vila, un Consell sectorial de medi ambient, i també per un bon gruix 
d’Entitats de Valldoreix: “Valldoreix espais naturals” (VEN), les corals 
Harmònia i Joventut, Valldaurex, el Casal d’Avis, les Associacions veïnals i 
altres més. També Entitats compartides amb Sant Cugat, com són els Amics 
de la UNESCO, l’Entitat astronòmica, la Taula de Patrimoni i altres. 

- Valldoreix és únic per la seva pau, la seva tranquil·litat, la seva oxigenada 
atmosfera, les energies positives que desprèn i que possibiliten el 
desenvolupament de totes les Arts, en les seves diverses modalitats: pintura, 
escultura, orfebreria, poesia, música, cant, dansa, i també escriptura, 
col·leccionisme, restauració i política. Valldoreix és una terra de grans 
inquietuds artístiques.

- Valldoreix és únic per les seves petites coses amb segell propi, algunes d’elles 
recollides en el llibre dels “Objectes ornamentals de Valldoreix”, publicat pel 
VEN. I ho és també pels seus monuments naturals, els seus magnífics arbres. 
I ho és pels seus llibres d’història, pels seus documents, per les seves Webs i la 
seva xarxa d’Internet, que formen el gruix informatiu del poble. Junt amb les 
conferencies i els cursos de història, enguany el XXè

- Valldoreix és únic pel seu esplendorós futur. Ara que s’han commemorat 
els 50 anys d’aquell cèlebre discurs de Martin Luther King, en el que va 
comentar que tenia un somni il·lusionat3, nosaltres també podem dir que 
tenim un somni, però no és imaginari, sinó real i esplendorós: el somni d’un 
Valldoreix modern en infraestructures, en equipaments culturals i recreatius. 

- Valldoreix és un únic i idíl·lic poble que, tot i que cada dia es vagi engrandint 
més i més, tinc la certa esperança de que també serà cada dia més verd i 
ecològic. La riera Llunell estarà enjardinada i es convertirà en un agradable 
passeig, la gent, cada dia serà més sociable, derruirà els murs i abaixarà les 
tanques de les seves propietats, unes tanques que ara amaguen els bonics 
jardins, el Castell de Canals, il·luminat i enjardinat, serà un nou espai de 
lleure, com ho serà també la Masia Monmany. On podrà florir el Museu i el 
col·leccionisme, en Centre d’Art, l’Escola de Restauració i l’Arxiu. ....

- I finalment també, Valldoreix és únic pel profund sentiment d’amor i de 
germanor que genera al seu entorn, i que tots nosaltres podem experimentar 
vivament, avui i aquí. No hi ha cap altre poble més bonic. Permeteu-me que 
acabi aquest Pregó, citant uns versos del gran poeta llatí Horaci, que crec que 
reflexen plenament la gran estimació que jo sento per la nostra bonica, alegre 
i acollidora població de Valldoreix: “Més que cap altre lloc al món, em somriu 
aquest racó de la terra”.4

VISCA VALLDOREIX..,VISCA SANT CUGAT.., 
VISCA CATALUNYA  I VISCA LA FESTA MAJOR

1- “The haven such grace did lend her, that she might admired be” (W.Shakespeare: Sonet a Silvia)
2- “A Barcelona”, poesia premiada als Jocs Florals de Barcelona de l’any 1883.
3- “I have a dream”. (Discurs pronunciat a Washington, el 28 agost 1963) 
4 - “Hic terrarum mihi praeter omnes angulus ridet”. (Horaci, Odes II, 6) Festa Major 2012 ·  infoValldoreix · 9  



ENTREVISTA

Nascut a Barcelona l’any 1929, Fè-
lix Mestres descobreix Valldoreix 
fa 45 anys i ho fa de la mà de la que 

més tard seria la seva dona. Fill d’enginyer, 
hereta la vocació laboral del seu pare i fa 

estudis enginyeria física i treballa en 
el sector dels manipulats del paper. 

Però és del seu avi patern, el pin-
tor Fèlix Mestres Borràs, de 

qui hereta la passió per l’art 
i la cultura. De quatre 

germans Fèlix és el 
noi i un cop casat 

té una única filla 
i ara una neta, 
la primera 100% 

valldoreixenca. 
Amant de l’arròs, 

fet de qualsevol ma-
nera, només vol poder 

seguir aprenent coses tots i 
cada un dels dies de la seva 
vida. Si ha de triar un nú-
mero es decanta pel 3 amb 
el qual confecciona l’anagra-
ma del seu cognom ‘+3’. 

Comencem pel principi. Com 
va arribar a Valldoreix? El 
pare de la meva dona tenia 

una caseta d’estiueig aquí a 
Valldoreix. Quan ens casem 
ells encara venen aquí a esti-
uejar i com ens agrada el lloc 
nosaltres també decidim fer-
nos aquí a Valldoreix una casa 
d’estiueig. En aquesta casa 
passem els estius des de que la 
comprem fins fa 15 anys, quan 
decidim fer-la la nostra residèn-
cia permanent. La primera nati-
va de Valldoreix de la família és 
la meva neta. Ella ja és nascuda 
a Valldoreix.

Té consciència del primer dia que 
va estar a Valldoreix? Sí. Com he 

dit la meva dona passava els estius 
a Valldoreix i un dia la vaig acompa-

nyar aquí a Valldoreix per passar el 
dia amb els seus pares. Potser hi havia 

estat amb anterioritat en alguna 
festa, però la consciència de 

passar el meu primer dia a 
Valldoreix és de quan vaig 
acompanyar la meva dona.

El seu primer record? El primer record és el de conèixer la 
família de la meva dona i el seu lloc d’estiueig.

I quina sensació et va produir Valldoreix en aquell primer 
moment? Valldoreix em va trasportar des d’un primer mo-
ment a l’ambient del poble d’estiueig de tota la vida del meu 
pare i del meu avi que era Sant Feliu de Codines. Per a un 
urbanita com jo significava sortir de la ciutat i sentir olor de 
camp i de bosc. Olor d’herba mullada, de flors, dels rosers.

Va ser un amor a primera vista? Va ser amb el pas del temps. 
Jo era molt urbanita i amb una vida cultural i associativa molt 
activa a Barcelona i al principi pensava que em costaria ar-
relar-me aquí. Al final vaig convèncer-me que Valldoreix ve 
a ser un barri de Barcelona. Valldoreix és a Barcelona el que 
Beverly Hills és a Los Angeles. Entre això i la influència de 
la dona, que volia venir a viure aquí, em vaig acabar de deci-
dir. Però en tot moment em deia a mi mateix que no deixava 
Barcelona. Ha estat amb els anys que he acabat fent més 
vida a Valldoreix i a Barcelona hi baixo, com a molt, un cop a 
la setmana o cada quinze dies.

Anem al pregó. Com va acollir la notícia de ser el pregoner? 
Al principi l’anunci em va sorprendre. La meva primera re-
acció va ser dir que volia pensar-m’ho perquè, tot i rebre la 
notícia com un honor, vaig pensar que potser donaria la sen-
sació que era un homenatge pòstum i això no m’agradava. 
Al final vaig dir que sí, però vaig posar una condició que era 
que si el dia del pregó no em trobava bé – i a les alçades de 
curs en què em trobo mai saps com et trobaràs al dia següent- 
passaria el pregó escrit a l’equip de govern per a que ells el 
llegissin. Així jo em vaig quedar més tranquil. 

Com va resultar l’experiència? Jo sóc molt autocrític i crec 
que podria haver anat millor. Al principi et prepares un guió 
molt ben fet i acabes per deixar-lo de banda i explicar les 
coses que recordes de Valldoreix. Dit això, també he de dir 
que el fet de ser el pregoner és una bona experiència. Du-
rant molt de temps jo, indirectament, havia proposat noms 
de persones importants per a fer el pregó de Valldoreix i amb 
d’altres, com el Saviola, m’hi havia oposat una mica.

Fèlix Mestres, pregoner de la Festa Major 2013
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Vostè és una persona molt implicada amb la vida social i 
cultural de Valldoreix. Fer el pregó és la màxima expressió 
d’aquesta vocació de servei al poble? Jo sóc més partidari de 
que aquest treball per al poble quedi per escrit. En aquest 
sentit jo he participat fent un recull de les cases de Valldo-
reix per al catàleg de arquitectònic i que havia de comple-
mentar el catàleg de patrimoni de Sant Cugat. Després vam 
fer el treball del catàleg d’arbres del qual es va fer una gran 
tirada. Aquests tipus de treballs són un valor afegit per a la 
ciutadania. El pregó és una cosa bonica. Un agraïment. Però 
crec que l’ha de fer gent significativa i jo no em considero 
significatiu ni important.

Durant el pregó va glosar les virtuts i encants de Valldoreix. 
En va dir uns quants. Ara toca mullar-se. Amb quin de tots 
ells es queda? Si m’ho permets te’n diré dos. La primera és 
la proximitat amb Barcelona. Per a mi és molt important que 
Valldoreix estigui tocant la capital de Catalunya. La segona 
és que és una vila escollida per amor. Però un amor modern. 
En dues passes. Primer hi vaig venir com a estiuejant, com 
si fos una fase de festeig, i arriba el moment que fas el pas 
definitiu i hi vens a viure i és com quan et cases. I tot per 
amor. Això és molt important.

N’hi ha alguna de no tant positiva? Valldoreix és una ciutat 
jardí molt bonica i el que em sap greu és que la gent hagi fet 
tantes tanques de protecció. Són murs que no protegeixen, 
ja que si un lladre vol entrar a robar en el moment que salta 
la tanca queda lluny de la vista de qualsevol i pot obrar al seu 
aire. Jo voldria que la gent es conscienciés que un dels grans 
encants de Valldoreix és la gran quantitat de jardins que hi 
ha i que les portes massisses i els murs els amaguen i no dei-
xen que els puguem apreciar i gaudir-ne. 

El seu racó preferit? Fora de casa meva un dels meus llocs 
preferits és el turonet on està la paret del Castell de Canals. 
Durant el pregó vaig demanar que s’enjardini la zona. Un 
altre dels meus espais preferits i que crec que és de futur és 
la riera Llunell. No Nonell, que és un nom inventat per algú 
que no sabia que deia.

Completi la frase: Viure a Valldoreix m’ha fet més... Ecologis-
ta. Abans de conèixer a Valldoreix jo no pensava gaire en la 
natura. Si no ho vius no tens aquesta consciència. Ara surto al 
carrer i estic en contacte constant amb la natura.

Repetim el joc, però aquest cop al revés. Valldoreix m’ha fet 
menys... Sóc menys urbà. Menys urbanita.
Moltes gràcies Fèlix!
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LES NOTICIES DEL CASAL D’AVIS:
Com a continuació del que us vàrem anunciar en l’anterior Info, informem amb una ràpida passada dels actes més significatius que 
ha celebrat darrerament el Casal. 

El 23 de maig va celebrar el seu  XXIX aniversari, enmig d’una una gran festa. La celebració va consistir en un dinar de germanor, 
repartiment de premis pels guanyadors de les diferents activitats, regals pels nascuts durant el mes d’abril, un reconeixement espe-
cial pels nonagenaris i per una sòcia centenària, rifes i actuacions artístiques. En fi una festa on la germanor, la gastronomia i l’alegria 
varen predominar.

També aquest passat mes de juny es va fer una sortida molt especial amb la Nau Santa Eulàlia, un bon nombre atrevits viatgers van 
gaudir d’un esplèndid recorregut, a bord d’aquesta nau del 1918 fidelment restaurada, que està, ancorada  al port de Barcelona i que 
ens va portar a fer una volta pel litoral de la ciutat. També durant el mes de juny, es va celebrar el concert d’avis i nets, com a mostra 
d’acte intergeneracional. La visita al Castell de Santa Florentina i la celebració de la revetlla de Sant Joan, varen ser també 2 actes 
molt concorreguts. Hem de comentar la creació d’una nova activitat “Cicle de lectures viscudes”, que es va estrenar amb la lectura 
interpretada de  “Terra d’Oreig” de Josep Carné. L’obra que versa sobre el Valldoreix del 1860 al 1890 i sota la direcció de l’Anna 
Miquel, va deixar molt satisfets a tots els que hi varen assistir. Un pa amb tomàquet posterior va acompanyar els comentaris sobre 
l’obra interpretada. Més informació a la nostra pàgina  WEB www.avisvalldoreix.santcugatentitats.net
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La inauguració del nou equipament, celebrada el 5 d’octubre, va 
consistir en un partit d’exhibició entre els juvenils del Valldoreix 
Futbol Club i de l’escola La Farga, així com d’un aperitiu per 

a tots els assistents. La jornada esportiva i festiva es va completar amb 
la presentació davant de la ciutadania i els afeccionats de tots els equips 
esportius de la vila, celebrada al Pavelló de Voleibol de Valldoreix.

La segona part de la jornada es va desenvolupar a la nova 
Zona Esportiva, que s’ha projectat amb l’objectiu de millorar 
el dèficit d’instal·lacions esportives que pateix la vila i que vol 
ser un espai que d’us públic i obert a tota la ciutadania.

Una dels aspectes que va voler destacar el president Puig 
durant l’acte és el seu caràcter provisional, atès que els 
terrenys en què està ubicada estan afectats pel traçat del vial 
d’Enllaç. Però el president va voler deixar molt clar que un 
cop assolida la desprogramació del vial, els terrenys quedaran 
desafectats i podran ubicar definitivament una instal·lació 
esportiva permanent de gespa artificial, amb els corresponents 
vestuaris i, en funció del projecte que encara està per definir, 
una pista poliesportiva.

Per poder fer ús de qualsevol dels camps de la Zona Esportiva 
cal fer reserva prèvia de l’espai. La reserva es fa en diferents 
franges horàries, d’una durada màxima d’una hora. La reserva 
de l’espai es pot fer a través del web www.valldoreix.cat.

La nova Zona Esportiva ja està a disposició 
de tots els veïns de Valldoreix

• Taller bàsic de Llengua Catalana  
 (català 1)
 Taller subvencionat per l’Entitat  
 Municipal Descentralitzada de  
 Valldoreix

• Introducció al Català (català 0)  
   Taller subvencionat per l’Entitat  
 Municipal Descentralitzada de  
 Valldoreix,

• Treu la pols al teu anglès i  
 atreveix-te a fer-lo servir 

• Aprofundiment de la llengua i  
 cultura francesa 

• Immersió al Xinès Mandarí  
( 2 nivells)

• Tastet de Grafologia

• Flexibilitat i Consciència Corporal 

• Treballs Energètics 

• Consciència Corporal  

• Dibuix i Pintura per adults  
 inicial 

• Dibuix i Pintura per adults  
 avançat 

• Expressió plàstica per a nens i  
 nenes de 5 a 8 anys

• Teatre per a nens/es 

• Teatre per a joves 

• Joieria Bàsica 

• Patchwork de Nadal

• Cuina de tardor – tastets-al  
 novembre cremes i salses
 Nou taller de Dibuix urbà !!!
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Nova senyalització a Mas Fuster

El patí del Ferran i Clua estrena un porxo 
per a la protecció solar i contra la pluja

OBRES I SERVEIS

La modificació de la senyalització horitzontal i ver-
tical de la via, entre els carrers de Pau i Munera, 
s’emmarca dins de les accions contemplades a l’Es-

tudi de Mobilitat de Valldoreix i té per objectiu reduir osten-
siblement la velocitat de pas dels vehicles.

L’actuació implementa mesures per pacificar la via i evitar que 
els conductors puguin sobrepassar els 40 km/h. La primera 
de les mesures contemplades és la reducció de l’ample de la 
calçada fins als 2,5 metres. L’estretament de la via permet el 
manteniment de les places d’aparcament per als veïns (amb 

una amplada d’1,7 metres) degudament senyalitzades.

Atès que amb aquesta reducció dels amples dels car-
rils la coexistència d’autobusos i camions, així com els 
possibles creuaments simultanis d’aquests tipus de 
vehicles podrien resultar dificultosos, s’han habilitat 
espais alternatius d’espera que facilitaran aquest tipus 
de maniobres.

Per tal d’avaluar acuradament l’impacte de les mesures im-
plementades l’EMD de Valldoreix ha establert un període 
de prova que s’allargarà durant 4 mesos. Un cop esgotat 
aquest termini es consultarà als veïns sobre la idoneïtat de 
la proposta, per tal de valorar si s’han assolit els objectius 
que es pretenien. La inversió total d’aquesta actuació ha 
estat d’uns 6.500 euros.

El pati del Ferran i Clua disposa, des d’aquest curs, 
d’un nou espai on els alumnes poden gaudir de les 
seves estones d’esbarjo protegits de les inclemènci-

es meteorològiques. La nova construcció té una superfície 
de 170 metres quadrats i servirà per oferir protecció contra 
la radiació solar i en cas de pluja, durant les estones que els 
alumnes estan al pati.

L’obra ha estat cofinançada per l’AMPA de l’escola i per 
l’EMD-Valldoreix. El gran gruix del cost econòmic dels tre-
balls ha estat assumit per l’associació de mares i pares, que ha 
fet una aportació de 14.200 euros del total de poc menys de 
15.000 euros del cost final de la porxada. L’EMD-Valldoreix 
s’ha fet càrrec de les despeses restants fins a cobrir la totalitat 
del pressupost, així com el cost de redacció del projecte i la 
direcció, seguretat i coordinació dels treballs.
El nou porxo està ubicat a l’esplanada d’entrada de l’escola i 
s’ha realitzat totalment amb fusta.

L’avinguda Mas Fuster presenta una nova senyalització que prioritza la seguretat de conductors i vianants
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OPINIÓ

CiU-Actuem

Segurament no som prou conscients de la importància del moment 
històric que estem vivint, a més d’una situació de canvi a nivell 
mundial  que comportarà una modificació de les relacions laborals, 

socials i econòmiques tal com les enteníem fins ara, a Catalunya el clam dels ciutadans  ha portat de manera irremissible a plantejar-nos molt 
profundament quina volem que sigui la nostra relació amb l’Estat espanyol.  Aquesta situació no es pot entendre sense uns polítics que 
estiguin a l’alçada de les circumstàncies.  Homes i dones que entenguin allò  que els demana la ciutadania, que siguin capaços de buscar la 
manera de complir els seus  desigs i que finalment puguin liderar-nos a tots plegats a aconseguir-los. Malauradament, però,  això no sem-
pre és tan evident per tothom. Encara  hi ha els que pensen que els seus interessos particulars o de partit, allò que han aconseguit al llarg 
dels anys o el seu ego són més importants que el que necessiten els ciutadans.  I segurament els polítics locals  en ser  els més propers  a la 
ciutadania , coneixedors de les seves necessitats i  voluntats, hem de ser els primers en donar exemple tirant endavant  aquells projectes de 
poble que tant a mitjà com a llarg termini milloraran la vida dels nostres veïns independentment dels rèdits  polítics que se’n puguin obtenir. 

Candidatura de Progrés i Catalanista per Valldoreix (CPCV)

El Parlament està tramitant una nova Llei de Règim Local que marcarà el futur dels municipis de Ca-
talunya. L’esborrany preveu que una EMD com la de Valldoreix amb més de 8.000 habitants tindrà els 
mateixos drets i obligacions que una EMD que tingui 17 habitants.
El 75% dels pobles de Catalunya tenen menys població que Valldoreix, això pot semblar un greuge com-
paratiu. Tot i que pot haver-hi nouvinguts que no hi estiguin arrelats, hi ha d’altra gent que pensa que 
Valldoreix és més que un lloc on anar a dormir, ja que els seus fills i fins tot els seus nets han crescut i 
s’han educat a Valldoreix i consideren que el millor seria que Valldoreix fos un poble més de Catalunya i 
no una EMD. La independència de Valldoreix es un debat que s’ha encetar i no es pot negar que és un 
sentiment que tenen molt veïns, això es va veure en la taula rodona celebrada el passat 25 de setembre a 
la sala de Plens de l’EMD. Els veïns s’han d’implicar d’una manera directa i participativa i l’administració 

ha de facilitar tota la informació que se li demani, per tal de poder obrir un debat en profunditat que porti a una consulta. Tot i així hem 
de ser conscients que la darrera paraula la té el Govern Central. En la nova “Ley de bases del Régimen Local” en tràmit, l’article 45, 
que en l’actualitat dóna potestat a les Comunitats Autònomes per regular les entitats d’àmbit inferior, queda sense contingut. En aquets 
moments que tan es parla del dret a decidir, els veïns de Valldoreix també han de poder decidir quin és el futur que volen per a Valldoreix.

Partit Popular de Catalunya

¿Politizar o no politizar? Esa es la cuestión
Dentro de pocos meses, si se cumplen las previsiones, podremos ver un paisaje muy diferente en 
Valldoreix: las torres eléctricas habrán desaparecido. Tras algunos meses de parón en la evolución 
de las obras, éstas se han reanudado y con intensidad. Todos los habitantes de Valldoreix viven 
con especial atención este acontecimiento tan especial y memorable. Una vez se haya conseguido 
corremos el riesgo de querer ponerse medallas políticamente hablando. Hay que tener en cuenta 
que la eliminación de las torres eléctricas ha sido y es un plato muy apetecido por todos, políti-
cos y no políticos, pero ante todo “es un somni de tots els Valldoreixencs”. Es por ello que me 
adelanto a la celebración y desde aquí aprovecho para felicitar a todas aquellas personas que de 

una forma más o menos directa, como vecinos o como políticos, a todos los empleados y profesionales de la EMD o que 
han colaborado con la EMD (sin olvidar el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès), a todas aquellas personas físicas o 
jurídicas que participan en el proyecto, por el apoyo, interés, aportación de ideas y conocimiento, dedicación y esfuerzo 
en conseguir la eliminación de las torres. Todo ello sin distinción de colores políticos.

Opinió de grups
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Enciams, bledes, carbassons, albergínies, cogombres, 
tomàquets, cebes, entre d’altres productes d’horta, fins 
a un total de 3.035 kg. ha estat la producció de l’Hort 

Solidari de Valldoreix que ha arribat als magatzems del rebost 
de Càritas des del mes de juliol, quan es va fer la primera co-
llita. Han estat tres mesos d’intens treball dels veïns voluntaris 
impulsors de la iniciativa i de les diferents persones becades, 
designades per Càritas dins el seu programa d’acompanyament 
social, que han servit per millorar la qualitat alimentària de les 
persones beneficiàries dels donatius alimentaris de l’entitat so-
cial parroquial.

L’impuls ciutadà: llavor del projecte 
L’Hort Solidari neix molt abans, fruït de la iniciativa d’un grup 
de ciutadans de Valldoreix que, moguts per la situació de ne-
cessitat i d’indefensió a què s’han vist abocades moltes famí-
lies de Valldoreix i Sant Cugat per culpa de la crisi, van instar 
a l’EMD de Valldoreix a posar en marxa aquest projecte social. 
La primera pedra es va posar a finals del mes d’abril amb la 
signatura del conveni entre l’EMD Valldoreix, Càritas i l’Obra 
Social de “la Caixa”. 

En el marc d’aquest conveni l’EMD de Valldoreix es compro-
metia a la cessió de la gestió de l’espai dels horts urbans a Cà-
ritas, mentre que l’entitat social prenia el compromís d’ade-
quar l’espai i a coordinar i liderar la iniciativa. A nivell econò-
mic l’ajut va arribar de l’Obra Social “la Caixa”, que va fer una 
aportació de 6.000€ a Càritas per poder finançar la inversió en 
material i planter necessaris per tirar endavant el projecte.

Els més de 3.000 kilograms de productes frescos obtinguts 
de l’espai d’horts urbans de Valldoreix, gràcies al treball con-
junt dels voluntaris ciutadans i de Càritas ha servit, al llarg 
d’aquests 4 mesos per complementar amb verdures i hortalis-
ses els ajuts alimentaris a les famílies amb necessitats, i que 
consisteixen en productes de primera necessitat com llet, oli, 
farina, arròs, llegum, tonyina i tomàquet en llauna i alguns pro-
ductes frescos com ous i pollastre. La producció resultant de 
la gestió dels horts urbans de Valldoreix serveix i servirà per in-
crementar -amb l’aportació de vitamines i nutrients que tenen 
les hortalisses- la qualitat dels ajuts alimentaris. La recollida 
dels productes de l’hort s’ha anat fent amb periodicitat set-
manal, des d’on s’han traslladat fins al Rebost, ubicat al carrer 
Orient de Sant Cugat, juntament amb el Recer i el menjador 
social. El Rebost compta amb una cambra frigorífica, que per-
met rebre donacions de producte fresc i que és el lloc on s’han 
guardat i conservat els productes obtinguts dels horts urbans 
de Valldoreix fins a ser repartits entre les famílies.

El mateix projecte ha treballat la vessant social ja que Càri-
tas, a través d’una beca remunerada per la mateixa entitat, ha 
anat assignant dues persones usuàries del servei –de manera 
rotatòria-, que han format part de l’equip de treball de l’hort, 
com a part del procés d’acompanyament social. La concessió 
d’aquest ajut en forma de beca, té una assignació d’uns 150€, 
s’oferireix a tots els usuaris. És l’educadora social de Càritas 
qui en farà l’acompanyament. 

Des de fa més de 45 anys Càritas Sant Cugat està donant res-
posta a les persones que a la ciutat tenen dificultats per cobrir 
les seves necessitats bàsiques d’alimentació. En els darrers 
anys i degut a la crisi cada vegada són més les famílies que 
necessiten aquest suport.

SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN

Hort Solidari de Valldoreix: 
3.035 kg de solidaritat
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El Ple de Valldoreix s’adhereix al Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir i mostra el 
seu suport a la Via Catalana 
La moció d’adhesió al procés pel Dret a Decidir va rebre l’únic 
vot contrari del representant del PP que més tard, i sortint-se 
del guió, es va mostrar favorable a donar suport a la cadena 
humana que travessarà Catalunya el proper 11 de setembre. 

L’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir es fonamenta en que 
‘el dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar 
el compromís i la coresponsabilitat de tots els agents, per tal que 
se’l facin seu i impulsin l’expressió democràtica de tots els catalans 
i catalanes el dia que es celebri la consulta’. En aquesta mateixa 
línia, la moció aprovada pel plenari de Valldoreix defensa que serà 

el suport majoritari de la societat catalana el que donarà legitimitat al 
procés, que està fonamentat en la llibertat d’expressió de qualsevol 
poble, recollida a tots els tractats internacionals i a la legislació 
catalana i espanyola. L’adhesió comporta el compromís de l’EMD-
Valldoreix de promoure que les entitats, associacions i agents 
econòmics de la vila se sumin també a aquest procés democràtic 
de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’una consulta sobre el 
futur polític de Catalunya.
La mateixa sessió plenària va servir també per formalitzar la 
compatibilitat del càrrec del president de l’EMD-Valldoreix, amb 
dedicació exclusiva, amb l’exercici de la seva activitat privada. 
Segons l’informe jurídic emès per la secretaria de l’EMD, l’exercici 
de la seva activitat privada no és incompatible amb l’activitat 
pública que desenvolupa com a president de l’EMD, sempre que 
es compleixi les limitacions que al respecte contempla la legislació 
vigent.

Els accessos a Valldoreix per la plaça 
de Can Cadena estaran controlats 
amb videovigilància
La presentació de la iniciativa d’estendre la videovigilància 
de trànsit a Valldoreix es va fer durant el mes de juliol  i 
va anar a càrrec del president de l’EMD-Valldoreix, Josep 
Puig, i el tinent d’alcalde d’Urbanisme i Seguretat, Jordi 
Puigneró. 

Durant la presentació Puig i Puigneró van explicar que el cost 
d’instal·lació i el manteniment del sistema estarà cofinançat 
per les dues administracions. Els representants de l’EMD i 
l’Ajuntament van fer una estimació del cost del projecte, que van 
xifrar al voltant dels 20.000 euros. Pel president Puig l’arribada 
de la videovigilància a la Pl. de Can Cadena és l’assoliment ‘d’un 
compromís electoral, ja que treballar per incrementar la seguretat 

i el control del trànsit a Valldoreix és un dels nostres objectius. Ara 
estem mirant, en el marc del conveni econòmic, de veure com 
fem el repartiment de la despesa. Estem totalment d’acord amb 
Sant Cugat que aquesta mesura que estem presentant avui és una 
millora per a Valldoreix’.

L’EMD-Valldoreix enllesteix les obres 
d’urbanització del passatge Mestra 
Casesnoves i del camí de Can Cadena
El projecte d’execució, finalitzat el juliol, ha consistit en 
fer la urbanització completa dels vials esmentats, amb 
la construcció de la nova calçada, les noves voreres, i la 
implantació d’un nou enllumenat públic. 

Els treballs s’han fet de manera que el trànsit de persones i el rodat 
estan ara al mateix nivell, però separats per unes peces de formigó 
que sobresurten de la nova plataforma, de manera que impedeixen 
que els cotxes puguin envair l’espai dels vianants. 
Amb l’obra també s’ha renovat la xarxa de clavegueram i la xarxa 
de recollida d’aigües pluvials, així com el soterrament de tots els 
serveis.
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La Festa Major de la Colònia de 
Montserrat se supera i mostra la forta 
cohesió entre els veïns del barri
Els actes de celebració van començar divendres a la 
mitjanit amb l’actuació dels Dj’s Vincenso Narigut i Dj 
Xino que van animar el públic assistent amb la seva 
música fins ben entrada la matinada. Ja dissabte va ser 
el torn de la tradicional botifarrada-sardinada popular, 
que va aplegar un gran nombre de veïns al voltant de les 
barbacoes instal·lades a una plaça de l’Hortet Solé que es 
va vestir de gala per rebre els convidats. 

Un cop acabada la botifarrada-sardinada popular es va donar pas al 
bingo de Festa Major. El plat fort del dia va arribar amb l’espectacle 
del ‘showman’ Josmar, i l’actuació dels DJ’s ‘Thommy Love 
Experience’ i ‘Mister Chus Panda’.
La Festa Major es va reprendre diumenge a la tarda, a les 18.00 
hores, amb l’inici de la Festa Infantil, mentre que el fi de festa el va 
posar un concert acústic a càrrec de Sílvia Vilarrasa.

Valldoreix commemora la Diada Nacional 
de Catalunya demanant la unió del 
catalanisme per assolir el dret a decidir
El discurs del president Josep Puig va estar centrat en la 
necessitat del poble català de fer un front comú i sumar 
voluntats per aconseguir que Catalunya pugui decidir 
democràticament el seu futur. Les paraules de Puig van 

expressar ‘el compromís de l’EMD de Valldoreix amb dret 
a decidir i amb la necessitat d’exercir aquest dret com a 
únic camí per resoldre democràticament el conflicte obert 
amb l’estat i per avançar cap a la sobirania de Catalunya’. 

Un cop pronunciat el discurs del president va ser el torn de les ofrenes 
florals. Els primers en acostar-se al monument dedicat a la memòria de 
l’heroi valldoreixenc a la Guerra de Successió, Francesc Busquets i Pujol, 
van ser les portaveus dels grups de CiU-Actuem, Laura Baldoví, i de la 
Candidatura de Progrés i Catalanista per Valldoreix, Carme Babiloni, que 
van fer l’ofrena de manera conjunta. Acte seguit va ser el representant del 
Grup d’Estudis de Valldoreix-Valldaurex, qui es va apropar al monument 
per fer la seva ofrena. L’acte de commemoració de la Diada a Valldoreix 
es va tancar, com és tradició, amb la cantada dels himnes Nacional de 
Catalunya i de Valldoreix, per part dels membres de la Coral l’Harmonia 
de Valldoreix. Els actes celebració de la Diada Nacional de Catalunya a 

Valldoreix van començar enguany a les 10 del matí, 
avançant el seu horari habitual, per tal de promoure 
i facilitar la participació i l’assistència de la ciutadania 
de Valldoreix a la cadena humana de la Via Catalana 
cap a la Independència, organitzada per l’Assemblea 
Nacional Catalana. 

La 2a Oktoberfest de Vall d’Or transporta 
Valldoreix al cor de Baviera per un dia 
Cervesa i bratswurst per a tothom. Aquesta va ser la 
recepta que va portar a més de 200 veïns de Valldoreix a 
donar-se cita el 21 de setembre  a l’avinguda del Mas Roig 
per gaudir d’un dia al més pur estil alemany.

La cita va començar quan passaven pocs minuts de les 14:00 
hores i va ser el president de l’EMD de Valldoreix, Josep Puig, 
vestit amb els tradicionals rombes blaus i blancs de l’escut de 

Baviera, l’encarregat de donar 
el tret de sortida a la 2a edició 
de la Oktoberfest de Vall d’Or a 
Valldoreix.L’altre gran ingredient 
de la jornada festiva va ser la 
música en directe amb els grups 
‘Vinylics’ i ‘The Bluesbreakers’ 
que es van encarregar d’amenitzar 
l’Oktoberfest valldoreixenca amb 
versions de blues i rock. La festa 
també va tenir espai per al folclore amb un concurs de Dirndls i 
Lederhosens, vestits femenins i masculins típics de Baviera.
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Les EMD catalanes es conjuren per 
forçar que la nova Llei de Governs Locals 
reculli les seves demandes
Les més de 80 persones reunides en assemblea a l’església 
de Baldomar, que representaven un total de 53 EMD i 
prop d’un 96% del total de la població del territori català 
constituït com a EMD, van unir esforços per aconseguir 
que la nova Llei de Governs Locals de Catalunya reculli 
aspectes tan crucials com la modificació de la llei electoral, 
per tal d’avançar en la millora de la representativitat de la 
població de les EMD en els seus governs locals.

En aquest sentit els membres de la junta directiva de l’Agrupació 
d’EMD de Catalunya (AEMDEC), encapçalada pel seu president 
i president de l’EMD de Valldoreix, Josep Puig, van explicar 

als assistents les gestions fetes, tant davant del Departament 
de Governació com amb els diferents grups parlamentaris 
amb representació a la cambra catalana. En aquest sentit els 
representants de l’AEMDEC han mantingut reunions amb els 
grups parlamentaris d’ICV-EUiA, ERC, CiU, CUP i PSC. Ha estat 
la Diputada socialista Núria Parlón, qui ha recollit més directament 
les demandes de les EMD i ha demanat la compareixença dels 
representants de l’AEMDEC davant del Parlament de Catalunya, 
per defensar les propostes de les EMD catalanes durant la tramitació 
de la nova llei de Governs Locals. En aquesta mateixa línia s’han 
situat les diferents reunions mantingudes per l’AEMDEC, tan amb 
el Secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions 
Locals, Joan Cañada com amb el Director general d’Administració 
Local de Catalunya, Jordi Souto, que es van mostrar favorablesa  
donar suport, durant  tramitació parlamentaria de la llei, a algunes 
de les propostes de les EMD.
L’assemblea va servir igualment per celebrar els 20 anys de la 
creació de l’Agrupació d’EMD de Catalunya, una commemoració 
que ha comptat amb la presència de la Vicepresidenta del Govern 
de Catalunya i Consellera de Governació i Relacions Institucionals 
de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega, així com del Secretari 
de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, Joan 
Cañada, i del Director general d’Administració Local de Catalunya, 
Jordi Souto.
Durant l’acte la Vicepresidenta va destacar la tenacitat de 
l’AEMDEC per traslladar al text de la nova Llei de Governs Locals 
les reivindicacions de les EMD catalanes i les va encoratjar a seguir 
aquest camí durant tot el tràmit parlamentari. La Vicepresidenta 
va mostrar també el compromís del Govern de Catalunya amb la 
protecció de les EMD catalanes i es va comprometre a dotar-les d’un 
marc jurídic reguli la relació entre les EMD i els seus ajuntaments 
de referència, que eviti que aquesta interacció depengui de la bona 
voluntat d’alcaldes i presidents d’EMD, així com que l’elecció 
dels càrrecs polítics de les Entitat Municipals Descentralitzades 
correspongui als veïns i quedi desvinculada de la designació per part 
dels partits polítics del municipi, entre d’altres qüestions.

El Sopar Popular del barri 
de La Serreta-Bosc d’en 
Saladrigues se supera i aplega 
més de 300 comensals 
El sopar de Festa Major del barri 
valldoreixenc, que enguany arribava a 
la 15a edició,  es va celebrar el dissabte 
21 de setembre a la plaça de les Ones, 
on veïns i amics del barri van compartir 
taula per gaudir de les viandes.

El sopar va consistir en la tradicional degustació 
de 140 plats, entre primers segons i postres, 
que els mateixos veïns i veïnes i els assistents al 
sopar van portar a la plaça. Com cada any el més destacat ha estat la 
gran qualitat de les preparacions gastronòmiques. Un cop a la plaça, 
i ja amb els plats a taula, els veïns van compartir viandes, tertúlia i 

rialles en un sopar sota les estrelles. Un altre dels moments àlgids 
i celebrat per tots els presents va ser el tradicional sorteig de tres 
pernils entre els 140 veïns que van portar un plat al sopar.
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El President de la Generalitat no tanca la 
porta a incloure les propostes de les EMD 
catalanes a la nova Llei de Governs Locals
El president de l’AEMDEC i de l’EMD de Valldoreix, Josep 
Puig , acompanyat pel vicepresident Pere Panisello i el secretari 
Juanjo Cortés, es van reunir el 9 d’octubre al Parlament 
amb el President Artur Mas per traslladar-li la necessitat del 
suport del Govern català per tal de poder modificar el projecte 
de Llei de Governs Locals. Les demandes de les EMD se 
centren en modificar el redactat de la proposta de nou sistema 
electoral, que perjudica clarament els interessos dels més de 
27.000 veïns i veïnes que viuen en qualsevol de les 63 EMD 
del territori català. Amb el redactat actual, en cas que fos 
aprovat, els propers comicis podrien donar com a resultat 
situacions d’ingovernabilitat.

La proposta de l’AEMDEC, pel que fa al nou sistema electoral, 
vol mantenir la voluntat expressada pel Govern de Catalunya 
d’avançar cap a una democràcia més representativa, a través de 
llistes més obertes, però assegurant que aquesta voluntat no 
perjudiqui el dia a dia dels veïns i veïnes de les EMD. És en 
aquest sentit que els representants de les EMD van proposar al 

President Mas que es mantingui l’elecció de la figura del president 
de l’EMD, però que l’elecció del president d’EMD impliqui una 
llista associada al candidat, a través de la qual es pugui confeccionar 
el plenari i més tard el govern. Els representants de l’AEMDEC 
es van mostrar igualment partidaris de modificar la denominació 
dels càrrecs electes de les EMD i que aquestes s’equiparin a les 
que prenen els seus homònims a l’ajuntament del municipi de 
referència, de manera que el president d’EMD sigui denominat 
amb el nom d’alcalde d’EMD i els vocals passin a prendre el nom 
de regidors d’EMD.

Els gegants de Valldoreix i Sant Cugat 
pugen per primer cop al Puig Madrona per 
celebrar l’Aplec de la Salut
La iniciativa va servir als geganters per homenatjar la 
figura del membre Santi Barnils, desaparegut enguany, 
que va ser qui va proposar pujar al cim valldoreixenc per 
celebrar la festivitat de la Mare de Déu de la Salut.
A l’ascensió al Puig Madrona, de 341 metres d’altitud, hi van 
participar també els fills de Santi Barnils, que un cop fet el cim i ja 
a l’esplanada de l’ermita, van rebre dels Geganters de Sant Cugat 
una reproducció en miniatura del Joan i la Marieta, el gegant i la 
geganta de Sant Cugat. A banda de la pujada dels Geganters al 
Puig Madrona la diada, celebrada el 12 d’octubre, va estar farcida 
d’activitats i l’afluència de veïns i veïnes de Valldoreix a l’ermita 
de la Salut va ser destacada. Les activitats van començar a quarts 

d’onze del matí els jocs tradicionals per a infants, la celebració de 
la missa a l’ermita. No va faltar a la cita la ballada de sardanes i les 
actuacions del Music’al Cor i de la Coral l’Harmonia.
La festivitat de la Salut va comptar també amb la participació de la 
totalitat dels vocals de l’equip de govern; Susana Herrada, Joaquim 
Castelló, Xavier Gavaldà, Laura Baldoví, Jordi Ortolà i Joan Ribera 
i la vocal a l’oposició, Carme Babiloni.

Mercè Sampietro i Eduard Iniesta 
pengen el cartell d’entrades exhaurides 
amb les ‘9 maletes’ 
Prop de 200 persones es van donar cita el 27 de setembre 
al pati de cadires de la Nau de Cultura de Valldoreix 
per gaudir de la representació de l’obra ‘9 maletes’ 
protagonitzada per la televisiva Mercè Sampietro i el 
músic Eduard Iniesta.

Eren dos quarts de nou de la nit tocades quan els protagonistes de 
‘9 maletes’ van pujar a l’escenari de la Nau de Cultura per posar-se 
a la pell de la Brenda, hereva d’una petita fortuna, i el Jacob, un 

músic cercant inspiració. La història d’amor de la Brenda i el Jacob, 
gira al voltant de les 9 maletes que guarden un important tresor: 
una col·lecció de cartes escrites pel puny de personatges històrics 
tan coneguts com Henry Miller, Marilyn Monroe, Josep Pla, Alfons 
XIII o, fins hi tot, l’assassí Jack l’Esbudellador.
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AGENDA

Novembre Desembre

Dissabte dia 2
10.00 a 13.00 hores – Biblioteca 
Vall d’Or
Punt d’intercanvi de llibres 
infantils, juvenils i gent gran.
Podeu portar un màxim de 
dos llibres. Aquesta activitat es 
realitzarà cada primer dissabte 
de mes. 
Biblioteca. www.valldoreix.cat
Organitza: EMD de Valldoreix

Diumenge dia 3
19.00 hores – Sala del Casal de Cultura
XXa Mostra de Teatre a 
Valldoreix
“Dues dones que ballen” de Josep 
Ma. Benet i Jornet. A càrrec del 
grup escènic Sala Cabanyes de 
Nataró
Organitza: Grup de Teatre Espiral
Col·labora: EMD de Valldoreix

Divendres dia 8
19.00 hores – Sala del Casal de Cultura
Cicle de Conferències del VEN
La companyia dXOC Teatre 
presenta “Vanidad el pecado 
más preciado” (taula italiana 
escenificada) un guió de Guido 
Mattioli dirigida per Pep Ordoñez 
(presenta Joaquim Castelló)
Organitza: VEN , Valldoreix Espais Naturals
Col·labora: EMD de Valldoreix

Diumenge dia 10
19.00 hores – Sala del Casal de Cultura
XXa Mostra de Teatre a 
Valldoreix
“Sis misteris” adaptació de 
l’obra Misteri Buffo de Darío Fo, 
traduïda per Guillem-Jordi Graells, 
posat en escena per la Cia. De Mel 
i Sucre de Barcelona.
Organitza: Grup de Teatre Espiral
Col·labora: EMD de Valldoreix

Dijous dia 14
17.15 hores – Espai Infantil de la 
Biblioteca Vall d’Or
Expliquem contes en anglès
Entrada lliure - es prega puntualitat
Organitza: EMD de Valldoreix

Divendres dia 15
hora i lloc a determinar 
Cine Fòrum Valldaurex
Telèfon informació 93 674 38 11
Organitza: Valldaurex, Centre 
d’Estudis de Valldoreix
Col·labora: EMD de Valldoreix

Dissabte dia 16
16.30 hores – Nau de Cultura
33è Concert de Santa Cecília
Organitza: Beatriz Lavilla Boos
Col·labora: EMD de Valldoreix

Diumenge dia 17
19.00 hores – Sala del Casal de 
Cultura
Cloenda XXa Mostra de Teatre 
a Valldoreix
“Taula rodona” de Pere Calders i 
Víctor Alexandre,
Interpretada pel Grup de Teatre 
Espiral de Valldoreix
Organitza: Grup de Teatre Espiral
Col·labora: EMD de Valldoreix

Dimarts dia 19
19.00 hores – Sala d’Exposicions 
de l’EMD de Valldoreix
Inauguració de l’Exposició 
“Sensacions personals“ de Nacho 
Botí
Organitza: EMD de Valldoreix

Divendres dia 22
19.00 hores – Sala del Casal de Cultura
Fòrum Visual del VEN
Projecció “The Visitor”
Drama – Immigració (2007)
Director: Thomas McCarthy
(presenta Martí Roque)
Organitza: VEN , Valldoreix Espais 
Naturals
Col·labora: EMD de Valldoreix

Dissabte dia 30
Hora i lloc a determinar 
Visita guiada pel “Món Medieval” 
del MNAC
Telèfon informació 93 674 38 11
Organitza: Valldaurex, Centre 
d’Estudis de Valldoreix
Col·labora: EMD de Valldoreix

Divendres dia 13 
19.00 hores – Sala del Casal de Cultura
Cicle de Conferències del VEN
“Breu història de Catalunya” 
a càrrec de Mercè Lorente, 
Doctora en Filologia Catalana 
de la UAB (presenta Carles de 
Miguel)
Organitza: VEN , Valldoreix Espais 
Naturals. Col·labora: EMD de 
Valldoreix

Divendres dia 13
Hora i lloc a determinar 
Conferència sobre 1714
Telèfon informació 93 674 38 11
Organitza: Valldaurex, Centre 
d’Estudis de Valldoreix
Col·labora: EMD de Valldoreix

Dissabte dia 14
17.00 hores – Parròquia de Sant 
Cebrià
Concert de Nadal amb la Coral 
Esclat de Germanor
Organitza: Artesans de Valldoreix
Col·labora: EMD de Valldoreix
23.00 hores - Nau de Cultura

Festa Jove amb el concert 
The Free Fall Band
Entrada lliure – aforament limitat
Organitza: EMD de Valldoreix

Dissabte dia 21 
17 hores – Nau de Cultura
Show Nadal dels Marxosos 
Organitza: Marxosos del Vallès
Col·labora: EMD de Valldoreix

Diumenge dia 22 
18.30 hores – Sala del Casal de Cultura
Les Veus de la Paraula 
El poema de Nadal
De Josep Ma de Sagarra
Anna Miquel i Eduard Araujo, 
deïdors
Coral Rosa d’Abril de Sant 
Cugat
Director Max Aguilera
Organitza: Associació Cultural 
Pentagrama
Col·labora: EMD de Valldoreix, 
VEN (Valldoreix Espais Naturals)

20.15 hores – Parròquia de 
Sant Cebrià . Concert de 
Nadal de la Coral Aubada
Organitza: Coral Aubada de 
Valldoreix

Divendres dia 27
19.00 hores – Sala del Casal de Cultura
Fòrum Visual del VEN
Projecció “Fenix 1123”
Drama – Basada en fets reals 
(2012)
(presenta Martí Roque)
Organitza: VEN , Valldoreix Espais 
Naturals
Col·labora: EMD de Valldoreix

Dis. 28 i Diu.29
Sala del Casal de Cultura
Escenes de pessebre 
Interactiu i benèfic
Ds – 18.30 i 19.30 hores
Dg – 12, 12.45, 17.30 i 19.30 hores
Organitza: Grup de Teatre Espiral
Col·labora: EMD de Valldoreix

Dissabte dia 21
20.15 hores
Parròquia de Sant Cebrià
Concert de Nadal amb 
la Coral l’Harmonia de 
Valldoreix i Music-Al-Cor
Organitza: Associació 
Cultural Coral l’Harmonia 
de Valldoreix 
Col·labora: EMD de 
Valldoreix


