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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

El 25 de desembre va fer 50 anys de la 
gran nevada de1962. Aquell dia de Na-
dal una gran part de Catalunya va que-

dar colgada de neu. Fou un fenomen metereolò-
gic excepcional que va generar l’episodi de neu 
més important del segle XX al litoral i prelitoral 
centrals. Els majors gruixos de neu van superar 
els 80 centímetres a les comarques del Vallès 
Oriental, el Vallès Occidental,  el Barcelonès, el 
Baix Llobregat i el Maresme.

A Valldoreix els carrers van quedar tallats pel 
gruix de neu i la poca circulació de vehicles.  Els  
ferrocarrils van quedar aturats i  molts veïns van 
quedar aïllats.  La temperatura mitjana no va su-
perar  el -1ºC. Les baixes temperatures  van pro-
duir que la neu cobrís les teulades, els jardins i el 
camp durant uns 10 dies.  

Però aquesta no ha estat la única gran nevada 
a Valldoreix.  Al segle XIX va haver dues grans 
nevades els anys  1829 y 1855.  L’any 1887 la ne-
vada va ser encara més gran que la del 1962. Va 
caure el 10 de febrer  i la nevada va durar un dia 
i mig.  D’aquesta nevada tenim el testimoni de 
Francesc Oliver-Monmany i Coll (1820-1891), 
propietari de can Monmany: “Los homes en esta 
semana (7 a 13 de febrer de 1887)  present ball 
en la viña de San Martí el damati asta esmorsa 
perque era glasat y después acabaren de poda la 
viña del Castell, fins a mitdia y la tarda se posaren 
á caba frente el que hera viña de San Martí per 
sert glasat tornaren a fe ball a dal el pla de did San 
Martí, y alli a les 9 del mati del dijous dia 10 de 
fabre 1887, se posa á neba la nit par del divendres 
la nit y part del disabte; y se posa de 2 pams y ½ 
de neu. Estarem 3 dias sense poder porta llet á 
Barcelona, asta los carrils estaren 2 dias sense ana. Tots los de Cata-
luña y pode tots los de España perque sigue una nebada general; y 
desde el dia de San Esteba dia 26 de desembre de 1829 que no habia 

fet cap nebada com aqueja, 
ase perque jo Oliver tenia 9 
anys y en tota la mia vida no 
torna a naba com eixa, pero 
el any 1829 ba fe mes frets, 
neva mol com a dich aquí 
sobra”

Més recentment recordem 
la nevada del 30 de gener 
de 1986 que comportà a 
Valldoreix greus problemes 
de subministrament elèc-
tric, telefònic i d’aigua, així 
com talls de trànsit. La neu 
durà uns quants dies donat 
que es van produir glaçades. 
Com a conseqüència del 
pes de la neu la marquesina 
de l’aparcament de l’estació 
s’enfonçà, atrapant nombro-
sos cotxes estacionats.

La nevada del dilluns 1 de 
març de 1993 va comen-
çar a dos quarts d’onze 
del matí i continuà durant 
més de 24 hores. La neva-
da provocà talls de carrers, 
talls del fluïd elèctric, cai-
guda de pins sobre la xarxa 
elèctrica i telefònica. Més 
de dos mil veïns de Valldo-
reix i La Floresta van que-
dar entre dos i cinc dies 
incomunicats, sense llum 
ni telèfon i patint fred. La 

brigada de l’EMD va estar de guàrdia per atendre urgències i res-
tablir la normalitat als carrers i es va distribuir llenya, gas butà i 
menjar a persones que havien quedat aïllades.

HISTÒRIA VIVA

Grans nevades dels segles XIX i XX 
a Valldoreix

El teu anunci aquí tel. 936 742 719
www valldoreix.cat
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Benvolguts veïns i veïnes 
de Valldoreix, Teniu a les 
mans una nova entrega del 
butlletí d’informació In-
foValldoreix, el primer de 
l’any 2013. És tradició que 
amb el canvi d’any tots 
plegats ens fem  propòsits 
nous per mirar de millorar 
aquelles coses que en el 
passat no hem solucionat 
de la manera més adequa-
da o que podríem haver fet 
millor. És en aquest sentit 
que des de l’EMD volem 
renovar el nostre compro-
mís de servei públic amb 
la ciutadania i reforçar la 
nostra política de proximi-
tat amb els veïns i veïnes 
de Valldoreix.

Totes les previsions i pro-
jeccions fan pensar que aquest any que ara encarem no serà millor, 
econòmicament parlant, que el 2012 que ja hem deixat enrere. I és en 
aquests moments de dificultat i de patiment quan, tant administració 
com administrats, hem de treballar conjuntament per superar els entre-
bancs, estrenyent i fent més propera la relació entre la classe política i 
la ciutadania. Si no ho fem correm el risc de fer encara més gran l’es-
cletxa de recel que en aquests moments allunya els ciutadans dels seus 
governants. Cal refer els ponts de confiança que mai s’haurien d’haver 
malmès i cal fer-ho des de l’autocrítica.

Des de l’equip de govern de l’EMD tenim el ferm convenciment que 
la millor manera de fer aquest camí és aprofundint en conceptes com 
gestió, efectivitat, eficiència i responsabilitat. Són massa els casos en 
què no s’ha respectat l’acord tàcit entre la classe política i la ciutadania 
i d’aquí la crisi de confiança que vivim avui en dia.

En aquest 2013 l’objectiu de l’EMD-Valldoreix és redoblar esforços per 
fer arribar a tots els valldoreixencs i valldoreixenques que volem seguir 
sent l’administració més propera a la ciutadania.

Moltes gràcies.

Josep Puig Belman.
President de l’EMD de Valldoreix.

SALUTACIÓ
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La cavalcada de Reis a Valldoreix omple 
els carrers de la vila de màgia i d’il·lusió

 NADAL I REIS A VALLDOREIX

Eren tres quarts de sis de la tarda quan la Cavalcada de 
Melcior, Gaspar i Baltasar va sortir del carrer Sant Al-
bert, a tocar de la plaça del Casal de Cultura de Valldo-

reix. Com l’any passat els Reis van fer el recorregut muntats 
en espectaculars cotxes de cavalls, amb els quals van enfilar la 
Rbla. Mn. Jacint Verdaguer, passant per l’Av. Joan Borràs, l’Av. 
Alcalde Ramon Escayola, la plaça dels ocells, l’Av. Mn. Jacint 
Verdaguer i la Pl. Mas Roig. El darrer tram de la cavalcada el 
van fer pujant de nou per la Rbla. Verdaguer fins a arribar a 
l’església de l’Assumpció.

Un cop al temple els tres monarques van fer la tradicional ofrena 
al nen Jesús, després de la rebuda que els va oferir el rector de la 
parròquia valldoreixenca, Mn. Josep Maria Manresa. Feta l’ofre-
na, els Reis Mags es van traslladar a la plaça Maria Sabater, a tocar 
de l’església, on van poder recollir les cartes que els centenars de 
nens que omplien la plaça havien portat per a l’ocasió. Durant els 
parlaments va prendre la paraula el president de l’EMD de Va-
lldoreix, Josep Puig, que va demanar als Reis Mags que interce-
dissin per assolir l’esperat soterrament de les línies d’alta tensió i 
l’eliminació de les torres elèctriques. Josep Puig també va dema-
nar a Ses Magestats que, a banda de les joguines per als nens i ne-

nes de Valldoreix, incloguessin en els seus presents molts ànims i 
il·lusió per tal que pares i mares puguin afrontar les dificultats del 
nou any 2013. Per part dels Reis Mags va prendre la paraula el rei 
Gaspar que, després de saludar efusivament a tots els presents a 
la plaça, va demanar que els més petits incloguessin en les seves 
cartes el desig que els nens i nenes més desfavorits del món po-
guessin tenir joguines en un dia tan especial.

L’oferta lúdica per a infants no es va limitar a la presència de Ses Ma-
jestats els Reis d’Orient i durant tota la tarda la plaça Maria Sabater 
va acollir un seguit d’activitats infantils, que van entretenir els més 
petits, mentre esperaven l’arribada dels Reis Mags. Tallers de pintura 
de cares i de confecció de corones, pintura de murals i una xocolatada 
popular van ser les propostes preparades per l’organització per ame-
nitzar l’estona prèvia a l’arribada dels Reis a la plaça.

La cavalcada va estar formada per un total de 14 vehicles engalanats, 
que es van disputar el premi del tradicional Concurs de Carrosses de 
la Cavalcada de Valldoreix. El primer premi va recaure ex aequo en 
les carrosses de l’AMPA del Ferran i Clua i del Club Esportiu Valldo-
reix, mentre que el tercer premi se’l va endur la carrossa de l’empresa 
de Valldoreix Construccions Fertres. El lliurament dels premis del 
Concurs de Carrosses es farà durant la celebració de la Festa de Car-
nestoltes, el proper mes de febrer.

Centenars de mares, pares, infants i familiars van sortir al carrer per donar 
la benvinguda als Reis Mags d’Orient, al llarg de tot el seu recorregut pels 
carrers de Valldoreix.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mira el vídeo



La iniciativa endegada per l’EMD de Valldoreix, que cele-
brava enguany la seva segona edició, va portar la màgia 
de la Cavalcada de Reis a les seus de les entitats menci-

onades, de manera que totes aquelles persones per a qui resulta 
impossible anar a trobar la comitiva de Melcior, Gaspar i Bal-
tasar, han pogut gaudir d’un dels dies més il·lusionants de l’any.
Durant les visites, el Rei Melcior i dos patges, van portar ob-
sequis en forma de joguines, llibres, pel·lícules, etc. Als usu-

aris i residents dels centres d’ASDI, de la residència de la 
Cooperativa Estel de la Fundació Jeroni de Moragues i del 
Centre GURU, entitats totes amb les seves seus a Valldoreix. 
Com en l’edició anterior la iniciativa va tenir una gran aco-
llida entre els destinataris, que van gaudir intensament de 
la visita sorpresa del rei blanc, a qui van rebre entre amplis 
somriures, fortes abraçades i molts petons.

L’èxit de la segona edició de la Cavalcada per a Tothom su-
posa la consolidació de l’activitat de cara a properes edicions 
de la cavalcada. La prioritat de l’EMD de Valldoreix passa 
ara per popularitzar la Cavalcada per a Tothom entre la ciu-
tadania per tal que més persones de la vila, que es trobin en 
circumstàncies semblants puguin, de cara a l’any vinent i pos-
teriors, rebre la visita personalitzada d’un dels tres Reis. 

Nadal i Reis 2012 ·  infoValldoreix · 5  

La 2a Cavalcada per a Tothom de Valldoreix porta 
regals a ASDI, Cooperativa Estel i el Centre Guru

Ses Majestats els Reis d’Orient han repetit, per 
segon any consecutiu, la visita a les seus d’ASDI i 
del centre Jeroni de Moragues i per primer cop al 
Centre Guru, on van portar màgia i regals.
-----------------------------------------------------------

Envoltat de joguines i caramels, el representant dels tres Reis Mags d’Orient va visitar Valldoreix per 
recollir les cartes adreçades als tres Reis.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El jardí de la seu de l’Associació de Propietaris i Veïns de 
Valldoreix (APVV) es va omplir, les tardes del 3 i el 4 de 
gener, d’infants emocionats amb la visita de l’enviada 

reial de Melcior, Gaspar i Baltasar.

Al llarg dels dos dies en què l’enviat reial va fer estada a Va-
lldoreix, va rebre la visita de centenars d’infants de la vila, 
que també van gaudir d’una xocolata calenta amb xurros, or-
ganitzada per l’EMD de Valldoreix.

Centenars d’infants valldoreixencs entreguen les seves 
cartes al carter de Ses Majestats els Reis d’Orient
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 NADAL I REIS A VALLDOREIX

Centenars de pares, mares, germans, tiets i avis dels 
alumnes de l’escola de música valldoreixenca van om-
plir a vessar l’església de l’Assumpció, el divendres 22 

de desembre, per seguir amb atenció el tradicional concert, amb 
què l’Escola de Música celebra el Nadal.

El concert va estar dividit en dues parts, la primera que van anar 
alternant grups instrumentals amb el cant coral i el llenguatge 
musical. El recital va començar instrumental amb el grup de pia-
nos que va interpretar la peça ‘The stars and the stripes forever’ 
de John Phillip Sousa. La versió dels Pet Shop Boys del tema 
d’Elvis Prestley ‘always on my mind’ va ser el tema triat pel grup 
de guitarres, mentre que els grups A i B de vent i el grup A de 
corda es van atrevir amb ‘Medley’ d’Elton John i amb ‘La Mort 
i la donzella. Segon moviment’ de F. Schubert, respectivament. 
La darrera interpretació abans de la pausa de 10 minuts va corres-
pondre a la Coral de Sensibilització 1,2 i 3 que van cantar ‘Tots els 
nens cantem cançons perqué els homes bons’ d’Espinàs i Boix 
Masramon i la peça popular catalana ‘Ballmanetes’.

El cant coral va ser l’altre protagonista de la vetllada amb les 
interpretacions de ‘Digues xic’ d’Àngel Daban i el tema popu-
lar anglès ‘Els tres vaixells’, a càrrec de la Coral d’Iniciació i 1er 

d’Ensenyament Bàsic, acompanyades pel Grup Instrumental de 
Nadal, que també va tocar amb la Coral de 2n, 3er i 4rt d’Ense-
nyament Bàsic les peces ‘És un desig’ i Quan somrius’ de Josep 
Thió. La cloenda al concert la va posar la Coral de tots els grups 
de Llenguatge Musical i el Grup Instrumental de Nadal cantant 
‘El Caganer’ de Josep Thió i ‘M’agrada el Nadal’ de Dàmaris 
Gelabert.

Les corals Aubada i l’Harmonia i Music’Al Cor 
de l’Harmonia posen el toc musical al Nadal

L’església de l’Assumpció queda petita per acollir el 
Concert de Nadal de l’Escola de Música de Valldoreix

Les corals valldoreixenques no van voler fallar a la seva 
cita anual amb les festes nadalenques i van oferir dos 
concerts de Nadal, el dia 22 de desembre la Coral Auba-

da i el 23 les corals l’Harmonia i Music’Al Cor de l’Harmonia. 

Els dos concerts es van celebrar a la parròquia de Sant Cebrià. 
La Coral Aubada va oferir un repertori de nadales tradicionals i 
cançons populars i religioses de tot el món, entre les que van des-
tacar ‘Joia en el món’ de Haendel, ‘El cant dels ocells’ de Ribó i 

la peça popular catalana ‘Sant Josep i la mare de 
Déu’, entre d’altres.

De la seva banda, la Coral l’Harmonia va optar 
per celebrar el Nadal amb les ‘Dotze nadales 
tradicionals’ de Manuel Oltra, que va alternar 
les cançons nadalenques catalanes amb peces 
franceses, nord-americanes, natives nord-ame-
ricanes, daneses, suïsses i poloneses. El grup 
jove de l’Harmonia, Music’Al Cor va interpretar 
‘Hold my hand’ de Michael Jackson, ‘ Cançó de 
bres per a una princesa negra’ i ‘Fum, fum’.

La Coral l’Harmonia i Music’Al Cor van estar 
acompanyades pel CordHomes de Manlleu 
amb els que van cantar plegats ‘Nulla amiticia 
sine musica’ de Johan Duijck.
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300 persones van omplir la Nau de Cultura de Valldo-
reix per la festa de celebració de les festes de Nadal del 
Casal, que va consistir en tot un seguit d’espectacles 

preparats pels mateixos socis del Casal d’Avis de Valldoreix 
i un berenar per a tots els assistents. L’acte va comptar amb 
la presència del president de l’EMD de Valldoreix, Josep 
Puig. També van prendre part de la celebració els vocals de 
l’equip de govern; Jordi Ortolà, Joaquim Castelló i el vocala 
l’oposició; José María Canals.
 
L’acte va començar amb els parlaments de la presidenta del 
Casal d’Avis, Rosa Maria Molins, que va cedir la paraula a 
Josep Puig, per tal que aquest pogués felicitar les festes a la 
gent del casal i agrair-los la seva tasca. Josep Puig també va 
mostrar el seu suport als avis de Valldoreix i els va animar a 
seguir amb totes les seves iniciatives. 

El Casal d’Avis de Valldoreix 
celebra les festes amb el 
tradicional berenar de Nadal

Llibert Fortuny, Manel Camp i Mireia Farrés 
celebren el Nadal en clau de Jazz

La Nau de Cultura es va 
omplir el 14 de desembre per 
gaudir de l’adaptació al Jazz 
de les nadales catalanes més 
tradicionals.

Josep Puig felicita les festes 
de Nadal als membres del 
Casal d’Avis de Valldoreix

El president de l’EMD de Valldoreix i l’alcaldessa Mercè 
Conesa es van desplaçar el 12 de desembre a la seu del 
Casal d’Avis de Valldoreix per felicitar personalment les 

festes a la gent gran de la vila.

Josep Puig va compartir la visita amb l’alcaldessa de Sant Cugat, Mer-
cè Conesa, que també va voler desitjar personalment un bon Nadal 
als avis de Valldoreix. Durant la trobada el president Puig va departir 
animadament amb els membres del Casal d’Avis i es va interessar per 
la manera en com tenen pensat celebrar les festes nadalenques.

Durant la trobada Josep Puig va adreçar unes paraules als membres 
del Casal d’Avis amb què els va voler encoratjar a mantenir la vitalitat 
de l’entitat ‘més activa de Valldoreix’, i a seguir amb ‘la gran quantitat 
i qualitat d’actes organitzats des del Casal d’Avis’. Josep Puig també 
va encoratjar els avis valldoreixencs a donar un cop mà a fills i néts 
per tirar endavant en una situació de crisi tan profunda com l’actual. 
De la seva part, els membres del casal van voler felicitar el nadal a les 
autoritats amb un recital de cançons nadalenques i amb un berenar 
que van compartir plegats, autoritats i avis del casal.  A banda de la ja 
esmentada presència del president Puig i de l’alcaldessa Conesa, la re-
presentació institucional de l’EMD i de l’Ajuntament es va completar 
amb la concurrència dels vocals valldoreixencs Susana Herrada i 
Jordi Ortolà, de la tinenta d’alcalde de Sant Cugat Susanna Pelli-
cer i de la regidora santcugatenca Sílvia Cazorla.

Mira el vídeo
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CIVISME

Les caques de gos en voreres i boscos que els propietaris 
dels animals no recullen i els papers i brutícia llençada 
per veïns i conductors als carrers de la nostra vila són 

comportaments que des de l’EMD s’ha constatat com un feno-
men en increment els darrers mesos. 

Aquests mals costums esdevenen un problema manca de ci-
visme i de manca de respecte cap a la resta de veïns i veïnes 
del poble, que massa sovint han de sofrir la proliferació de 
deixalles i deposicions d’animals domèstics en boscos i zones 
de lleure.

Un cop més, des 
de l’EMD de 
Valldoreix volem 
recordar als pro-
pietaris d’animals 
domèstics que han d’utilitzar bosses per recollir els excrements i 
que cal dipositar papers, plàstics i altres deixalles a les papereres i 
contenidors repartits per la vila. Els boscos, carrers i places de Va-
lldoreix no són abocadors a l’aire lliure i no ens podem permetre 
deixar brutícia i excrements animals abandonats a la via pública i 
a les zones enjardinades de la vila.

Entre tots hem de prendre consciència que aquests com-
portaments donen una imatge de baix nivell de civisme i de 
manca absoluta de respecte per l’entorn del veïnat de Valldo-
reix i esdevenen un exemple molt poc edificant per a joves i 
infants de la importància de la futura preservació del privile-
giat entorn natural en què està emplaçada la nostra vila.

Tinguem cura del nostre entorn: 
Mantinguem net Valldoreix

Aquests comportaments donen una imatge de 
baix nivell de civisme i de manca absoluta de 
respecte per l’entorn del veïnat de Valldoreix

----------------------------------------------
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Una brigada del 
CIRE netejarà 
les rieres de 
Valldoreix

MEDI AMBIENT

Els treballs s’emmarquen dins del conveni de col-
laboració que l’EMD-Valldoreix ha signat amb el Cen-
tre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) per ade-

quar l’entorn forestal i de les rieres de la vila.

Les tasques de neteja i desbrossa selectiva queden cirscums-
crites a un total de 9 kilòmetres de les rieres Nonell, Clavell, 
can Monmany, can Badal i de Canals i els torrents de can Bar-
ba i de la Guinardera. Els treballs es duran a terme al llarg de 
l’actual mes de febrer i s’espera que estiguin acabades durant 
el març i l’abril. La brigada del CIRE estarà formada per dos 
operaris i un capatàs.

Prohibit abocar!!

A Valldoreix fa mesos que estem patint un problema 
d’abocaments de runa i altres deixalles en zones fo-
restals. La major part d’abocaments es localitzen a la 

zona més occidental de Valldoreix, al Camí de la Salut. 

Des de l’EMD es recorda que està totalment prohibit fer abocaments 
fora dels llocs especialment habilitats per a fer-ho com són les deixa-
lleries i punts verds de la ciutat ubicats a Can Calopa, al centre de Sant 
Cugat (Av. Roquetes, s/n), al Mercat de Torre Blanca i al Punt Verd 
Mòbil. Es recorda també que els abocaments en llocs no autoritzats 
suposen una sanció econòmica de fins a 150€, segons estableix l’orde-
nança Municipal de Convivència Ciutadana Reguladora dels Usos de 
les Vies i dels Espais Públics.

Horaris Punt Verd:
• Can Calopa (Carretera de Molins de Rei a Caldes de 
Montbui, km 6,5):
De dimarts a dissabte de 10 a 13 i de 16 a 19.30 hores

• Centre Ciutat (Av. Roquetes, s/n. Tocar de la rotonda 
de l’Av. de Cerdanyola):
De dimarts a dissabte de 10 a 13 i de 16 a 20 hores.
Diumenge de 10 a 14 hores.

• Mini Punt Verd del Mercat de Torre Blanca (Av. Torre 
Blanca, s/n):
De dimarts a divendres de 8.30 a 13 i de 16.30 a 19.30 hores



CULTURA

Sala d’exposicions de 
l’EMD-Valldoreix

‘50 anys de dibuixos, 
pintures i llibres’ de 

Miquel Pellicer

Del 17 de gener al 21 de març
(tots els dijous de 16 a 18 hores, la 
vitrina amb els llibres restarà ober-
ta per a qui vulgui consultar)

Recull dels treballs des dels 
anys 60 de l’artista valldoreixenc 
Miquel Pellicer. Dibuixant pu-
blicitari, autor i il·lustrador de 
llibres i còmics. Considerat com 
el director editorial espanyol de 
llibres il·lustrats amb més títols 
publicats durant el segle XX. 
Després de jubilar-se, l’any 
2002, inicia una etapa dedica-
da plenament a la pintura i al 
cartellisme. Les seves obres se 
centren en temes tan diversos 
com el paisatge, la figura, les 
màquines i especial els conjunts 
de música de jazz.

Propera exposició:

‘Reflexions’ d’Elsa Pons

Amb ‘Reflexions’ Elsa Pons fa 
una mostra de transició, de can-
vi, de reflexió després d’un viat-
ge intens i profund a la Índia, on 
tot es mou, tot flueix. 

L’artista ens presenta un canvi 
de paràmetres, on la cerca d’un 
nou estil i d’una nova manera 
d’entendre el procés creatiu, és 
la base per reconstruir de nou 
un món imaginari.

10 de febrer
Festa de Carnestoltes 

Concurs de disfresses
Animació infantil

‘El carnaval dels animals a càr-
rec de Forani Teatre 
10.30h - Sala del Casal de Cul-
tura. 
Basat en les conegudes compo-
sicions de Camille Saint-Säens. 
Una divertida història d’aventu-
res amb titelles.

Animació amb Pedrol-Pe-
drós. 11.30h - Plaça del Ca-
sal de Cultura.

Ens  faran ballar a tots interpre-
tant diferents cançons típiques 
dels Països Catalans. Cada ball 
com si fos un joc

Lliurament de Premis a les mi-
llors Carrosses de la Cavalcada 
de Reis:

1er premi: 
‘DIMONIS’ de l’AMPA de 
l’Escola Ferran i Clua i ‘CARA-
MELS’ DEL Club Esportiu 
Valldoreix

3er premi: 
Construccions Fertrés

(en cas de pluja, la festa es tras-
lladarà a la Nau de Cultura)

8 de març
Dia de la Dona

19.00h – Nau de Cultura 
Teatre “Una jornada particular” 
de Ettore Scola en versió de Ro-
dolf Sirera
Cia. La Pavana
Director: Rafael Calatayud
Intèrprets: Rafael Calatayud, 
Victoria Salvador i Eli Iranzo

Sinopsi: l’obra explica la història 
d’un home condemnat a ser de-
portat per la seva homosexuali-
tat, mentre que la seva veïna és 
rebaixada a servent de la família i 
engendradora de fills que el deliri 
feixista requereix i premia. Durant 
la visita d’un dels més alts càrrecs 
del règim nazi, Heinrich Himm-
ler, a Espanya, el 20 d’octubre de 
1940, Antonieta, la veïna, es queda 
sola i dedicada a les tasques do-
mèstiques mentre la seva família 
es disposa a assistir a la recepció
multitudinària. És llavors quan 
s’estableix aquesta fugaç, i per a 
ella desconcertant, relació amb el 
veí; una relació que li mostrarà el 
veritable rostre del món en el qual 
viu i que, sens dubte, deixarà una 
profunda petjada en la seva ànima.

Aforament limitat- venda antici-
pada a l’àrea de Cultura i Joventut 
a partir dia 4 de febrer. De 10h a 
13h i de 17h a 18h, 5€ - Joves fins 
els 25 anys: 50% de descompte 
(imprescindible DNI).

En acabar l’ acte se servirá un 
refrigeri

Biblioteca Vall d’Or: 

Ampliació horària franja noctur-
na per els joves en època d’exa-
mens fins a les 12 hores de la nit:
Maig: 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 
30 i 31
Juny: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 
14, 17, 18, 19, 20 i 21
Desembre: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 
17, 18, 19 i 20

Serveis:
Préstec de llibres propis i de la 
Xarxa de Biblioteques de la Di-
putació de Barcelona.
Zona de lectura de llibres, revis-
tes i premsa.
Navegar per internet
Servei gratuït de wifi.
Impresió en color i en blanc/negre.
Zona infantil - Tardes amb mo-
nitoratge per a l’espai infantil 
(dimarts dimecres i dijous).

Activitats:
La informació de totes les acti-
vitats de la Biblioteca les podeu 
trobar a l’agenda cultural de la 
web valldoreix.cat.

Tallers a la Biblioteca
• Immersió al Xinès Mandarí 
(dimarts 19 a 20.30 h – de ge-
ner a juny)
• Treu la pols a l’anglès (primer 
i tercer dimecres dels  mesos de 
gener a juny) .

Expliquem contes:
Sessions en què s’expliquen 
contes a l’espai infantil. 

• La propera cita: dijous dia 14  
març a les 17.15 h amb ‘Olives 
per somiar’ per a nens i nenes 
de 0 a 6 anys.

Exposicions a la Biblioteca
• Actualment: ‘Comerç just: un 
producte, una història’ de l’Obra 
Social Fundació ‘La Caixa’.

Periòdicament s’aniran instal-
lant noves exposicions.

10 · infoValldoreix · Cultura
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Miquel Pellicer 

Quan i com comença la teva relació amb Valldoreix? Pràctica-
ment des de que vaig néixer. Els meus pares no vivien aquí, 
però tenien uns parents que tenien una finca a Valldoreix i 
molts caps de setmana pujàvem des de Barcelona a escoltar 
cantar sarsuela. Va ser l’any 39 quan el meu pare va comprar 
aquest terreny i des d’aleshores cada estiu anàvem pujant.

I l’establiment definitiu? Va ser durant la dècada dels 70 que 
ens vam traslladar a viure a Valldroreix. Les meves filles van 
acabar l’escola i van donar el pas a la universitat. Estudiaven 
a Bellaterra i Valldoreix els quedava més a prop.

Deu ser un Valldoreix molt diferent al d’avui en dia, oi? I tant! 
Podies anar a collir bolets només sortint de casa. No hi havia 
cases ni carrers. Hi havia camps amb camins entremig. Ara tot 
són carrers i per anar al bosc has de caminar molt.

Com definiries Valldoreix amb una sola paraula? Antiquat. 
Valldoreix es va fer com un lloc per anar a estiuejar i no com 
a lloc per viure-hi tot l’any. Si necessites qualsevol cosa has 
d’agafar el cotxe i anar a Sant Cugat o més lluny. A Valldoreix 
no pots sortir de casa i anar a comprar. Si no tens cotxe estàs 
perdut.

I si haguessis de dibuixar el Valldoreix del futur, com te l’ima-
gines? Em costa molt d’imaginar. Adaptar Valldoreix a la vida 
actual és una mica difícil. Es va fer un gran avanç quan van 
fer el ‘Mercat dels dissabtes’, una de les millors idees que ha 
sorgit a Valldoreix, i va sortir del Casal d’Avis. Permet anar el 

dissabte al matí a comprar tranquil-
lament. La idea que hi ha de fer 

una centralitat a Valldoreix 
també m’agrada perquè 

fa falta tenir un lloc de 
trobada a Valldoreix. 

Ara només hi ha el 
mercat dels dissab-
tes.

Al Valldoreix del 
futur li demanes 
més serveis? Sí. Ha 
de tenir més serveis 

i més junts, però no 
es podrà evitar que 

haguem de seguir aga-
fant el cotxe, perquè tot 

està lluny aquí.

Fins el 19 de març a la Sala d’Exposicions de l’EMD es 
pot veure la teva exposició resum a una vida dedicada 
a l’art. Què hi podem trobar? He intentat fer un recull 
de tota l’obra feta des de que vaig començar a pintar. 
Vaig començar abans dels anys 60 a Estudios Macián, 
on pintava decorats i escenografia per a dibuixos ani-
mats. Però dono més importància a l’etapa de l’Edi-
torial Bruguera, perquè allà vaig conèixer a molts di-
buixants importants que em van influir moltíssim. He 
intentat reflectir el treball fet en aquella època i fer un 
recorregut per la meva evolució. En realitat jo no em 
veig un estil propi. Cada cop que faig un dibuix vaig 
improvisant i quan començo no penso com ho faré. Un 
cop fet l’esbós vaig aplicant la tècnica que veig que 
més li escau. M’agrada molt experimentar. 

Com dèiem, la teva vida, tant la professional com la 
privada, ha estat estretament relacionada amb la cre-
ació artística. Fes-nos un resum. He gaudit molt. Vaig 
començar com a dibuixant d’acudits. Ara veig que eren 
molt dolents, però en aquella època em defenia. Havia 
escrit uns contes i a Bruguera els van veure i van crear 
un departament de llibres infantils i em van posar com 
a director. Allò em va permetre conèixer moltíssims ar-
tistes i molt bons. Eren pintors que pintaven molt bé, 
però que no venien ni un quadre. Era una època de crisi 
com passa ara.

Com et definiries com a creador? Molt insegur. Fixa’t que 
quan un fa una exposició de quadres tria un estil o un 
tema i tots els quadres exposats tracten la mateixa temà-
tica. Jo no tinc un estil definit. Un cop he fet una cosa, 
com per exemple l’època que vaig fer figures amb lletres, 
després veig que em repeteixo i deixo de fer-ho. M’agrada 
tot el que faig i he fet, però m’agrada anar variant.

Però el que sí que veiem és que dins del teu estil el dibuix 
sempre està molt relacionat amb formes geomètriques... Saps 

ENTREVISTA

50 anys d’art a Valldoreix
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que passa, que sempre m’ha costat molt dibuixar la figura 
humana i acabava per desistir. Aleshores em va caure a les 
mans un llibre que deia que la figura sempre es pot dibuixar 
dins d’un requadre, d’un triangle o d’una circumferència. Va 
ser des de llavors que em vaig posar a dibuixar figures dins 
d’un requadre. És per aquest motiu que les meves obres 
sempre són molt arrodonides o quadrades. Suposo que això 
m’ha donat un cert estil.

I com t’ha influenciat Valldoreix en aquest sentit? Quan vi-
víem a Barcelona, a l’avinguda Tarradellas, em posava molt 
nerviós amb el soroll de cotxes i motos. Ara no hi podria 
viure. Tot el soroll de la ciutat m’influïa molt, sobretot els 
vespres que era quan em posava a pintar, i em posava molt 
nerviós. La pau de Valldoreix m’ha permès pintar i dibuixar 
amb tranquil·litat, sense sobresalts.

Quines influències has rebut durant la teva carrera? Mol-
tíssimes. Començant per dibuixants d’humor com el Jan o 
l’Ibáñez, de qui vaig aprendre molt, seguint per pintors que 
treballaven també per Bruguera i amb qui discutia sobre els 
treballs que presentaven a l’editorial i a través de les seves 
explicacions jo aprenia. No he tingut mai un mestre ni he 
estudiat mai pintura, però conviure amb tants artistes m’ha 
influenciat moltíssim.  

A Valldoreix viuen molts artistes de diferents branques del 
fet creatiu. Què té Valldoreix d’inspirador? Crec que el fet 
d’estar més envoltat de natura i potser és això el que 
et dóna una major capacitat per fer una escultura o una 
pintura d’una forma més natural, menys influenciat per 
altres.

Valldoreix terra d’artistes? Sí. Aquí tenim pin-
tors molt bons. La majoria no ens hem format 
a Valldoreix, però ens ha marcat molt viure 
aquí. També hi ha molts artistes aficionats 
que són molt i molt bons.

Tornant a l’exposició, si veig per primer cop un dibuix o una 
pintura d’en Miquel Pellicer, en què m’he de fixar? No has de 
mirar res en concret. Sóc dels que pensa que un quadre o 
t’agrada o no t’agrada. Jo quan pinto busco fer una cosa que 
m’agradi. A vegades la gent vol veure coses que no existei-
xen.

Què buscaves quan vas començar a dibuixar i pintar? Ho has 
aconseguit? Buscava imitar el meu pare. Quan veia com el 
meu pare dibuixava una casa amb finestres, porta i xemeneia 
em semblava meravellós i sempre vaig voler imitar els seus 
dibuixos.

I que esperes de l’art en el futur? No n’es-
pero res. Continuo buscant. Ara mateix estic 
pintant molt amb l’ordinador i m’ho passo 
genial. M’agrada anar provant coses dife-
rents. Sempre hi ha coses noves i seguiré 
experimentant. Mira el vídeo
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 ESPORTS

Els ‘Patis Oberts’  
de l’EMD-Valldoreix
Els ‘Patis Oberts’ de l’EMD-Valldoreix apropen els 
equipaments esportius del Ferran i Clua a la ciutadania

La iniciativa és el segon cop que se celebra, després d’una 
primera experiència en què els veïns van poder accedir a la 
pista poliesportiva del Institut Arnau Cadell.

El programa ‘Patis Oberts al Ferran Clua 2013’ consisteix en 
l’obertura de les pistes exteriors de l’Escola Ferran i Clua per a 
la pràctica esportiva lliure i gratuïta els caps de setmana i dies 
festius al llarg de tot l’any 2013.

L’objectiu del programa és fomentar la pràctica esportiva entre 
la ciutadania i el jovent de Valldoreix, posant els equipaments 
poliesportius de l’Escola Ferran i Clua a disposició dels veïns. La 
iniciativa també pretén garantir l’ús intensiu de les instal·lacions 
esportives del centre educatiu, així com vetllar pel seu correcte 
ús i perfecte manteniment. Per a tal efecte, els equipaments, 
restaran sota la vetlla de monitors de lleure i l’activitat física, que 
seran els encarregats de garantir, tant el bon ús de la instal·lació 
com la seguretat de la pràctica esportiva.

La posada en marxa dels ‘Patis Oberts al Ferran Clua 2013’ vol 
també ser una solució a la manca d’espais de pràctica esportiva 
que pateix Valldoreix. Aquest dèficit s’ha vist incrementat per la 
impossibilitat de fer ús de la pista verda del Complex Esportiu 
de Valldoreix, arran d’una sentència judicial de fa 3 anys que 
adjudicava a la concessionària de l’equipament la gestió d’aquest 
espai, i on ara es construiran unes pistes de pàdel.

Horaris:
Tots els divendres de 17:00 a 20:30h
Tots els diumenges de 11:30 a 14:00 i de 17:00 a 20:30h

Les 5 Milles Feme-
nines de Valldoreix 
arriben a la 10a edició 
plenes de novetats

Nou circuit mixte d’asfalt i muntanya, més categories per a to-
tes les edats, un espai web renovat, Fira de la Corredora… 
Aquestes són algunes de les novetats que les 5 Milles Feme-

nines de Valldoreix presenten per a l’edició d’enguany de la cursa feme-
nina de la nostra vila, en l’any que la prova cumpleix 10 anys. 

Per celebrar l’efemèride des de 
l’EMD-Valldoreix hem imple-
mentat un seguit de novetats 
per fer que aquesta 10a edició 
sigui la més multitudinària de la 
història de la cursa. Per aconse-
guir-ho hem comptat amb l’as-
sessorament de l’empresa d’or-
ganització d’esdeveniments 
esportius Rungames, especi-
alitzada en curses de running, 
que s’ha encarregat de coordi-
nar tots els aspectes necessaris 
per assolir l’objectiu de fer de 
les 5 Milles Femenines de Va-
lldoreix una de les curses de re-

ferència del calendari anual de les proves femenines de mig fons.
En primer lloc s’ha renovat el circuit i el nou recorregut combina-
rà zones d’asfalt pels carrers de Valldoreix amb zones de bosc que 
transcorreran pel Parc de Collserola, que amb seguretat faran les 
delícies de totes i cada una de les participants. També es presenta 
com a novetat el cronometratge amb xip i diferents circuits adap-
tats al nivell i l’edat de les corredores. Com a novetat destacada 
es farà per primer cop una Fira de la Corredora, on les atletes 
podrán conèixer les ofertes i productes relacionats amb la pràctica 
esportiva i d’oci que posen al mercat cada un dels patrocinadors 
de la prova i que será l’espai on les corredores podrán recollir el 
seu dorsal i els obsequis de l’organització.
També s’ha renovat l’espai web de la cursa, des d’on es faran les 
inscripcions online i es podrá consultar tota la informació al res-
pecte de la prova, el seu reglament, així com els perfils de desni-
vells i altimètric dels circuits, etc. 
I sobretot, quan entreu al web no us oblideu de veure el vídeo 
promocional de la cursa! Serà la millor manera de motivar-se per 
afrontar amb les màxima energia la disputa de les 5 Milles Feme-
nines de Valldoreix! Bona cursa!!
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CiU-Actuem

 Fa ja un temps que sembla que no puguem escoltar les notícies 
sense caure en un espiral de desànim  amb informacions sobre des-
gràcies, manca de  solidaritat i persones que pateixen, però no tot és 

negatiu i cal que en siguem conscients. A Valldoreix tenim una població implicada i col·laboradora que recentment ha tornat a demostrar 
la seva manera de ser. Aquest mes de gener hem tingut una Cavalcada de Reis que ha guanyat relleu amb una implicació generosa i 
desinteressada d’associacions i veïns i per segon any la Cavalcada per a Tothom ha portat il·lusió i regals als centres ASDI, Cooperativa 
Estel i Guru. També s’han recaptat diners i aliments per a Cáritas, a través de diversos concerts i del pessebre vivent del Grup de Teatre 
l’Espiral de Valldoreix, mentre que diferents entitats van organitzar actes per recaptar fons per la Marató de TV3 aconseguint més de 
3.000€... i aquests són només alguns dels molts exemples que podem anomenar. Cal que totes aquestes iniciatives rebin el nostre més 
sincer agraïment i encoratgem els nostres conciutadans a participar activament de la vida de Valldoreix.

Candidatura de Progrés i Catalanista per Valldoreix (CPCV)

Les retallades de la despesa pública en educació encara marquen més les diferencies educatives segons la 
classe social. Es  una estratègia que perjudica als sectors de rendes més baixes, per tant netament injusta i 
desigual.  Per això deixar de finançar la educació pública, es profundament antisocial.
Es molt perjudicial desde el punt de vista econòmic, no invertit en el capital humà. Aquest es un factor 
fonamental del creixement i la competitivitat.  En contra del  que indiquen els economistes neoliberals, 
las desigualtats en l’educació influeixen en l’economia.
La millor escola en la UE-15 es la Finlandesa, tal  com senyalen  els informes PISA sobre qualitat de la 
educació. Es una escola pública  multi classicista, on  el fills i filles  dels directius, i els dels empleats van a 
la mateixa escola. Una situació impensable a Espanya on,  tot i anar a la escola privada,  els  fills i filles de fa-
mílies amb major poder adquisitiu, estan per sota del nivell dels fills i filles  dels treballadors de Finlàndia.  

L’ensenyament ha de ser públic, laic i de gran qualitat. El professorat ha de tindre una  alta preparació, i gaudir de  reconeixement social i 
econòmic. Ha de  deixar  de ser un gran  negoci privat.
Prou retallades. El FMI i economistes de prestigi internacional reconeixen  que s’han equivocat demanant tantes retallades. El govern te 
altres camins, que no siguin tan ideològics.

Partit Popular de Catalunya

Los escándalos de corrupción van aflorando. Hay personajes que han ocupado cargos políticos relevantes que 
sin haber heredado o realizado actividad mercantil o profesional, sencillamente trabajando en la política, han 
hecho un patrimonio que en algunos casos es millonario. 
Que por la adjudicación de contratos una serie de desaprensivos cobran comisiones para lucro personal o del 
partido político al que represente es inadmisible. 
Sois un insulto para los ciudadanos a los que decís representar, faltáis con vuestro comportamiento a los que 
intentan prestar un servicio a la sociedad respetando leyes, normas democráticas y ante todo a las personas, 
tengan la ideología que sea. Animo a que los partidos políticos limpien sus filas de corruptos, que quienes co-
nozcan de estos hechos los denuncien, que la policía investigue a fondo estos hechos y que los jueces aplasten 

esta lacra. Y a los que siendo investigados, intenten engañar de nuevo a la sociedad y a quienes los investigan, entonces sean doblemente 
penados. Que se apruebe una ley en que se quiten los privilegios que les protegen y eso deberían aprobarlo de forma unánime todos los 
partidos políticos. Cualquier persona que trabaja en un país y soporta los esfuerzos que se le exigen tanto a través de impuestos, disminuci-
ones de salarios, pérdida de pagas o beneficios sociales; independientemente de la ideología de esta persona, lo que desea es que quienes 
ostentan el poder político administren y gobiernen de forma ejemplar. 

Opinió de grups
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Josep Puig porta el suport de tots els 
valldoreixencs al sopar anual benèfic 
d’ASDI
El president de l’EMD de Valldoreix va ser un dels 
convidats d’honor de l’Associació Pro-Disminuïts Físics 
i Psíquics en el seu sopar anual celebrat a la masia de can 
Magí de Sant Cugat.

Durant el sopar el president Puig va compartir taula, entre 
d’altres, amb l’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa; el 
president de la Generalitat, Jordi Pujol; el president d’ASDI, 
Enric Tomàs i la diputada al Parlament de Catalunya, Àngels 
Ponsa.
Una de les novetats més destacades desvetllades durant el 
sopar la va donar la directora de l’Institut Català d’Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya, 
Carmela Fortuny, que va confirmar que abans d’acabar l’any 
es concretarà un conveni de col·laboració entre les associacions 
valldoreixenques ATAM i ASDI, a través del qual ASDI 
disposarà de places per als seus usuaris a la nova residència que 
ATAM està construïnt a les seves instal·lacions.
L’altra gran novetat de la nit la va arribar de la mà de l’alcaldessa 
de Sant Cugat que va anunciar que el proper any se celebrarà a 

la ciutat la primera edició dels StQlímpics i d’un campionat de 
futbol per a persones amb paràlisi cerebral. 
El Sopar Benèfic Anual d’ASDI ha aplegat enguany una 
nombrosa representació de la vida social, política, cultural 
i associativa, tant de Valldoreix com de Sant Cugat, que ha 
arribat fins els 350 assistents. Tot i que les xifres encara estan 
per confirmar, l’organització espera poder recaptar una xifra 
propera als 6.000€, amb els que poder seguir finançant les 
iniciatives de l’associació. L’altre responsable polític de l’EMD-
Valldoreix present al sopar va ser el vocal de Gent Gran, Salut i 
Serveis Socials, Jordi Ortolà.

L’artista de Valldoreix Claudia Salamonesco 
porta els seus ‘Puzles rítmics i urbans’ a 
la sala d’exposicions de l’EMD
La mostra era un recull d’una trentena d’obres inspirades 
en diferents racons urbans que es van exposar a la Sala 
d’Exposicions de la Casa de la Vila de Valldoreix fins el 18 
de gener.
La presentació de l’exposició va aplegar un gran nombre d’amics 
i seguidors de l’artista d’origen argentí, així com de membres 
destacats de la vida cultural i associativa de Valldoreix. Durant 
la inauguració la trentena d’assistents van poder observar amb 
deteniment les obres exposades i comentar els aspectes més 
rellevants de cada un dels treballs amb l’artista.
L’acte va servir també per a què Claudia Salamonesco dediqués 
unes paraules a totes les persones que van prendre part de la 
inauguració. En el seu discurs l’artista va agrair a tothom la seva 
presència i va explicar els detalls i les motivacions que l’han 
portada a crear la sèrie ‘Puzles rítmics i urbans’. A la presentació 
també hi va prendre part el president de l’EMD, Josep Puig, 
així com el vocal de Cultura Quim Castelló. També van estar 
presents els vocals de l’equip de govern Susana Herrada, Laura 
Baldoví, Joan Ribera i Jordi Ortolà.
Josep Puig va voler adreçar unes paraules a l’artista, a qui va 
agrair haver portat el seu art a la Sala d’Exposicions de l’EMD, 
i al públic assistent el va emplaçar a comprar alguna de les 
obres exposades.
Per cloure l’acte tots els assistents van brindar amb una copa 
de cava.



 Notícies Breus  ·  infoValldoreix · 17  

Olivia Berrocal i Eva Casanova, 
guanyadores del Concurs de Dibuix de 
Postals de Nadal del Ferran i Clua
El dibuix guanyador va ser el motiu principal de la postal 
de Nadal amb què l’EMD de Valldoreix va felicitar les 
festes nadalenques a veïns, entitats i associacions de la 
vila. El lliurament dels premis es va fer el 18 de desembre 
a la sala d’actes de l’escola valldoreixenca.

El concurs comptava 
amb un  primer premi 
i un segon premi. El 
màxim guardó se’l va 
endur el dibuix de 
l’alumna de 2on Olívia 
Berrocal, mentre que 
el segon premi va 
recaure en l’alumna de 
P5 Eva Casanova. Les 
guanyadores van rebre 
com a obsequi un lot 
de productes artístics 
valorat en 75 euros, 
perquè puguin seguir 
millorant les seves 
capacitats artístiques.
La resta d’alumnes 
del centre, que no van ser guardonats pels seus dibuixos, van 
rebre també un regal per part de l’EMD de Valldoreix, que 
va consistit en material artístic i de dibuix per a cada un dels 
cicles, infantil i inicial.

Els escolars van voler agrair els obsequis entregats pel president 
de l’EMD de Valldoreix, Josep Puig i per la vocal d’Educació, 
Susana Herrada, amb un recital de Nadales.

Valldoreix mostra el seu compromís 
amb La Marató de TV3 i recapta més de 
3000 euros
Una passejada amb carruatge pels carrers de la vila, 
un espectacle dels Marxosos del Vallès i una cantada de 
nadales dels nens del Ferran Clua, van ser els tres actes 
solidaris amb la telemarató, celebrada el 16 de desembre, 
destinada a la investigació per eradicar el càncer.

L’activitat més matinera organitzada durant el dia de la Marató 
de TV3 va ser la Passejada amb Carruatge per Valldoreix, que 
es va posar en marxa quan passaven pocs minuts de les 11 del 
matí i va iniciar el seu recorregut al carrer Sant Albert, a tocar 

de la plaça del Casal de Cultura. En aquell moment el recinte 
cultural valldoreixenc acollia la Fira de Nadal dels Artesans de 
Valldoreix, que van ser els encarregats de recollir els donatius 
de tots aquells que van pujar al carruatge al llarg del matí. 
La passejada va comptar amb la col·laboració de l’empresa 
Armengol Torra SL, que va cedir de forma desinteressada 
el carruatge i els cavalls. La recaptació de les donacions dels 
visitants que van fer un volt en carruatge van ascendir a 530€.
La segona cita solidària del dia va ser l’espectacle dels 
Marxosos de Vallès, que en aquesta ocasió van pujar a 
l’escenari per, amb la seva música i interpretació, animar els 
assistents a col·laborar amb La Marató a recaptar diners per 
lluitar contra el càncer. La convocatòria dels Marxosos va 
aplegar un gran nombre de fidels del grup que van omplir la 
Nau de Cultura per gaudir del muntatge músico-teatral i fer 
els seus donatius a la causa solidària. En total els assistents a 
l’espectacle van col·laborar amb La Marató de TV3 amb més 
de 1500€.
Les propostes filantròpiques relacionades amb la telemarató 
de TV3 a Valldoreix van començar el 30 de novembre amb el 
Mercat Artesanal al Ferran Clua per La Marató, en el qual els 
nens i nenes de l’escola van elaborar manualitats relacionades 
amb el Nadal, que els pares van poder endur-se a casa a canvi 
d’un donatiu voluntari. L’activitat organitzada pel centre va 
servir també perquè els infants fessin un recital de nadales 
davant dels seus pares i familiars. Els donatius de mares, 
pares i familiars van ascendir fins als 1160€.
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Els treballs de soterrament de les línies 
d’alta tensió superen el seu equador
L’obra executada pels operaris d’Elecnor, contractista de 
Fecsa-Endesa, es troba a la Rbla. del Jardí i ja acumula 
més de 1.500 metres lineals, dels prop de 3 kilòmetres de 
llargada que preveu el projecte. 

Els treballs dels operaris han consistit a donar continuïtat 
a la rasa al llarg de l’avinguda del Baixador, entre els carrers 
Pamplona i la Rbla. del Jardí. Amb la rasa feta, el següent 
pas serà seguir construint el prisma de formigó que, un cop 

enllestit per complet, allotjarà i protegirà els cables d’alta 
tensió, que hauran de transportar el corrent elèctric des de la 
subestació de can Jardí de Rubí i fins a la plaça de can Cadena. 
Durant els propers mesos les tasques dels tècnics d’Elecnor es 
concentraran en enllestir, tant la rasa com el prisma de formigó 
de seguretat, pel darrer tram de l’avinguda del Baixador i pel 
passeig de Rubí, fins arribar a can Cadena.
L’estesa del cable d’alta tensió, que encara està en procés de 

fabricació, es durà a terme 
en quatre trams d’entre 700 i 
800 metres, fins a completar 
els prop de 3 kilòmetres de 
llargada que tindrà la línia 
d’alta tensió quan estigui 
soterrada. El procés d’estesa 
del nou cable elèctric no 
començarà fins que no hagin 
finalitzat les tasques de 
construcció de la totalitat del 
prisma protector de formigó, 
així com la fabricació del 
mateix cable. El procés de 
desplegament i connexió 
del cablejat s’allargarà per un 
període de poc més de dos 
mesos.
Ja amb la nova línia connectada 

i operativa, els treballs passaran per desmuntar i despenjar els 
cables de la línia actual, que restarà sense tensió elèctrica. El 
pas final consistirà en desmantellar les 12 torres elèctriques, 9 de 
quals es troben dins el territori de Valldoreix.

L’EMD de Valldoreix celebra amb 
Santiago Mellado el seu centenari
El vocal de Gent gran de l’EMD-Valldoreix, Jordi Ortolà, 
es va desplaçar el 4 de gener al domicili del valldoreixenc 
Santiago Mellado per felicitar-lo en el dia del seu cent 
aniversari.
La visita a Santiago Mellado es va fer de manera conjunta entre 
l’EMD de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat, que va 
estar representat per l’alcaldessa Mercè Conesa i per la tinenta 
d’alcalde Susana Pellicer.
Jordi Ortolà, en nom de l’EMD-Valldoreix, va obsequiar 
Mellado amb una insígnia de l’escut de Valldoreix i amb un 
original de l’edició d’enguany de les dues obres guanyadores 
del Premi Literari de Valldoreix.
De la seva banda, l’alcaldessa Mercè Conesa va lliurar a l’avi 
centenari un llibre sobre el Monestir de Sant Cugat i la medalla 
del Pi del Xandri, amb que es distingeix a totes les persones 
que arriben als 100 anys al municipi. Durant la visita Santiago 
Mellado va compartir amb els acompanyants diferents episodis 
de la seva vida.

Foto: Localpress
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L’Oficina Mòbil de Consum de la 
Diputació de Barcelona s’instal·la a 
Valldoreix
L’Oficina Mòbil recollirà les queixes i suggeriments dels veïns 
de Valldoreix en relació amb el consum i estarà instal·lada 
un cop al mes a l’aparcament de la zona comercial, a la 
cruïlla de la Rbla. Verdaguer amb el C/ Albert Rosas.

En concret, l’Oficina Mòbil 
de Consum oferirà els seus 
serveis els dies 12 de febrer, 
14 de març, 16 d’abril, 14 
de maig, 16 de juliol, 13 
d’agost, 17 de setembre, 15 
d’octubre i 12 de novembre, 
en horari de 10.30 a 13 
hores.
Els veïns i veïnes que 
s’apropin a l’Oficina Mòbil 
de Consum podran adreçar 

al tècnic del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la 
Diputació de Barcelona les seves consultes i reclamacions sobre 
qüestions relacionades amb la compra de béns i de productes 

i la utilització de serveis, com pot ser; habitatge (lloguer i 
compravenda); reparacions (automòbils, electrodomèstics...); 
serveis financers; assegurances (llar, vida, automòbils...); 
serveis turístics (bars, restaurants, allotjaments, viatges...); 
subministraments bàsics (telefonia fixa i mòbil, Internet, 
aigua, gas, electricitat...); comerç (vendes a l’establiment, 
fora de l’establiment, a distància, publicitat...); serveis i 
professionals (tintoreries, perruqueries, gestories, activitats 
d’oci...); instal·lacions i serveis a domicili (calefacció, aigua, 
gas, paletes, fusters, pintors...); ensenyament (acadèmies, 
centres esportius...); sanitat (serveis mèdics, transport 
sanitari...) i transports (RENFE, companyies aèries...)

Per poder tenir accés als serveis de queixa i reclamació 
oferts per l’Oficina Mòbil de Consum cal que el veí afectat 
aporti sempre les següents dades: 
• Nom, cognoms, adreça i telèfon del consumidor
• Nom, adreça i telèfon de l’empresa, servei o persona 
física contra la que es vol iniciar el procés.
• Motiu de la consulta, queixa, denúncia o reclamació. 
• Sol·licitud que es realitza: tramesa d’informació, canvi del 
producte, devolució d’import, reparació del defecte, etc.
• Còpia de la factura, contractes, documents que s’hagin 
signat i tinguin relació amb el procés, etc.

Manuel Roig i Núria Fornt s’enduen 
l’edició 2012 del Premi Literari de 
Valldoreix
L’alacantí, que ja va ser el guanyador de la darrera edició, 
s’ha imposat amb l’obra ‘Ni cas!’, mentre que en categoria 
juvenil l’estudiant santcugatenca ha guanyat amb l’original 
‘La vida acaba on l’art comença’.

El lliurament de premis es va fer el dia 14 de desembre a la 
Sala de Plens de la Casa de la Vila de Valldoreix i davant d’un 
nodrit grup de membres de la vida associativa i cultural, tan de 
Valldoreix com de Sant Cugat, i familiars i amics dels premiats. 
La representació institucional de l’EMD de Valldoreix la va 
encapçalar el president, Josep Puig, acompanyat per la totalitat 
dels membres de l’equip de govern valldoreixenc.
‘Ni cas!’ té el fil conductor en la banda de música del poble 
alacantí d’Ibi, municipi de naixement de Manuel Roig. Durant 

el torn de parlaments de recollida del guardó, 
dotat amb 2.000€, Roig va posar de manifest el seu 
desacord amb la política de retallades que s’està 
duent a terme a Catalunya i Espanya i que tant 
afecta el món de la cultura.
Amb ‘La vida acaba on l’art comença’ Núria Fornt 
fa la seva primera incursió en el món literari i ho fa 
aconseguint el reconeixement del jurant del Premi 
Literari de Valldoreix i els 1.000€ amb que està dotat 
el guardó. Fornt es va mostrar contenta de veure 
publicat el seu llibre i va animar els joves escriptors 
a sortir dels cercles acadèmics i presentar els seus 
treballs a certàmens literaris. Va prendre també la 
paraula el president Puig que va 
refermar l’aposta de Valldoreix 
pel Premi Literari en particular 
i per la cultura en general, i va 
destacar la gran qualitat de les 
obres presentades, més d’una 
vintena. Mira el vídeo
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Agenda febrer 2013
Fins el 19 de març
Sala d’Exposicions EMD de 
Valldoreix (Rbla. Mossèn 
Jacint Verdaguer, 185)

Horari: de dilluns a dijous de 8 a 
19h i divendres de 8 a 18h (tots 
els dijous de 16 a 18 hores, la 
vitrina amb els llibres del Miquel 
Pellicer restarà oberta per a qui 
vulgui consultar). Exposició “50 
anys de dibuixos, pintures i 
llibres” Recull dels treballs 
des dels anys 60 de l’artista 
valldoreixenc Miquel Pellicer.
Organitza: EMD Valldoreix

Divendres dia 1
19.00 h – NEC
Cicle de Conferències del VEN  
“El patrimoni de Valldoreix“ 
(Tan important com desconegut)
Arquitectònic – Arqueològic – 
Documental - Béns Mobles
A càrrec de Fèlix Mestres i Puig de 
la Bellacasa
Organitza: VEN
 (Valldoreix, Espais Naturals)
Col·labora: EMD Valldoreix

Dissabte dia 2
9.00 a 14.00 hores
Mercadet de l’Estació
Fira d’Artesans al Mercadet de 
l’Estació
Organitza: Artesans de Valldoreix
10.00 a 12.30 hores
Biblioteca Vall d’Or. Punt 
d’Intercanvi de Llibres. Podreu 
portar un màxim de dos llibres. 
Aquesta activitat es realitzarà 
cada primer dissabte de mes. La 
normativa d’ús està a disposició 
de tothom a la Biblioteca.
Organitza: EMD Valldoreix

Diumenge dia 3
19.00 hores – Sala del 
Casal de Cultura. Teatre – 
Programació Continuada
“En Baldiri de la costa”
Homenatge a Joaquim 
Muntañola
Organitza: 
Grup de Teatre Espiral
Col·labora: EMD Valldoreix

Divendres dia 8
19.30 hores_Nau de Cultura
Concert d’Orquestrades
Concert dels nens i nenes 
participants a les Orquestrades 
2013 de l’Escola de Música de 
Valldoreix. Entrada gratuïta
Organitza: Escola de Música 
de Valldoreix. 
Col·labora: EMD Valldoreix

Diumenge dia 10

FESTA DE CARNESTOLTES
· 10.30h – Sala Casal de Cultura
“El Carnaval dels animals”a 
càrrec de Forani Teatre Basat en 
les conegudes composicions de 
Camille Saint-Säens. 
Preu entrada: 2 euros
Places limitades
· 11.30h - Plaça del Casal de Cultura
Animació amb Pedrol-Pedrós
Entrada lliure.(En cas de pluja, la 
festa es traslladarà a la Nau de 
Cultura). Lliurament de Premis 
a les millors Carrosses de la 
Cavalcada de Reis)
Organitza: EMD Valldoreix

Divendres dia 15
19.00 h – Sala Casal de Cultura
Fòrum Visual del VEN
Projecció “El lector“ drama / 
romàntica (EUA i Alemanya 
– 2008). Director: Stephen 
Daldry Guanyadora de l’Oscar 
a la millor actriu.  Protagonista 
(Kate Winslet)
Presenta: Fèlix Mestres /
Modera: Martí Roque
Organitza: VEN (Valldoreix, 
Espais Naturals)
Col·labora: EMD Valldoreix

Dissabte dia 23
17.30 hores – Casal 
d’Avis de Valldoreix
Pentagrama 15 anys. Les 
Veus de la Paraula – 11è 
Cicle.“El jardiner” de 

Rabindranath Tagore
Entrada lliure – Obert a tothom
Organitza: Pentagrama
Col·labora: EMD Valldoreix

BIBLIOTECA VALL d’OR
Horari
• Els Dilluns de 10.30 a 13 i de 
17 a 21 hores
• De Dimarts a Divendres de 
10 a 13 i de 17 a 20.30 hores
• El 1r Dissabte de cada mes 
de 10 a 13 hores amb el Punt 
d’Intercanvi de Llibres

Inscripció oberta. Places limitades
• Immersió al Xinès Mandarí
• Treu la pols al teu anglès i   
 atreveix-te a fer-lo servir
• Aprofundiment de la llengua i  
 cultura francesa
• Flexibilitat i Consciència   
 Corporal
• Treballs Energètics
• Consciència Corporal
• Taller de Dibuix i Pintura adults
• Taller d’especialització en   
 dibuix- NOU
• Manualitats per a nens/es
• Dibuix i Pintura (de 8 a 13 anys)
• Teatre per a nens/es i joves
• Immersió al Català – gratuït
• Fes-te la teva rova i/o adapta-la  
 al teu gust
• Joieria a la vera perduda
• Vitralls

GENER i FEBRER 2013
Exposició a la Biblioteca
“Comerç just: Un producte, 
una història”

El Comerç just es un moviment 
social que es basa en unes 
relacions comercials equitatives 
amb els països empobrits 
o en desenvolupament. A 
més d’aquest component 
econòmic, promou valors ètics, 
socials i ecològics
Àrea de Cultura, Joventut i 
Biblioteca Vall d’Or
Rambla Mossèn Jacint 
Verdaguer, 185
Telèfon :
93 589 82 69
93 674 27 19
 www.valldoreix.cat

Als espais culturals del Casal de 
Cultura Valldoreix. Curs 2012-2013


