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Pla d’inversions 2014:
1.000.000€ per millorar Valldoreix

CityCat 5000 
SL/XL Euro 5
La barredora Citycat 5000 es un equipo autopropulsado diseñado 
para la limpieza urbana con máxima maniobrabilidad y un perfecto 
diseño. Ofrece un amplio rango de aplicaciones y una excepcional 
relación coste-efectividad.

www.rosroca.com
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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

Havia nascut a l’Hospitalet de Llobregat el 1924. Estudià a les 
Escoles Catalanes Doctor Robert d’ensenyament elemental, 
creada pel Foment Autonomista de l’Hospitalet de Llobregat 

i sota l’ideari i suport de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana 
(APEC). Una part important de la personalitat i manera de ser del Salvador 
es forjà en aquesta escola, que formava part de les anomenades escoles 
lliures, unes escoles on destacava la seva lluita constant en favor de la llen-
gua catalana.

A les Escoles Catalanes Doctor Robert de l’Hospitalet en Salvador 
va tenir el mestratge del director de l’escola, Anton Busquets i Pun-
set (1876-1934) poeta, novel·lista, periodista, estudiós del folklore de 
Catalunya i mestre. Un activista cultural que amb l’APEC i l’entitat 
Palestra organitzaren a l’Hospitalet el primer concurs de llengua cata-
lana escrita i parlada pels alumnes dels col·legis locals el 1932. 

La Guerra Civil i les seves barbaritats en els dos bàndols el van marcar 
profundament. Va ser un gran lector de les obres escrites sobre aquest 
conflicte i fins i tot va escriure algunes cartes al director en alguns dia-
ris comentant algunes d’elles. 

Professionalment va treballar durant 20 anys com a director comercial 
d’una empresa de materials de construcció i serradores de fusta. Va 
ser delegat de vendes d’una empresa de litografia i publicitat gràfica 
durant 11 anys. També va treballar durant 19 anys com a adjunt a la 
direcció d’una empresa de construcció.

Durant la dècada dels anys 50, en Salvador va ser Secretari del Pa-
tronat d’Homenatges a la Vellesa, de La Caixa de Pensions per a la 
Vellesa i d’Estalvis de Barcelona de l’Hospitalet de Llobregat, una 
festa que es va fer entre el 1916 i el 1974. L’Obra dels Homenatges 
a la Vellesa l’havia creat Francesc Moragas i Barret el 1915, un dels 
personatges amb carrer a Sant Cugat.

Des de l’any 1970 vivia a Valldoreix de manera estacional, traslla-
dant-se definitivament el 1986 a la seva casa de la Rambla del Jardí. 
El 9 d’agost de 1989 jurà el càrrec de vocal de l’Entitat Local Menor 
de Valldoreix sota l’alcaldia de Miquel Massanés. En Salvador subs-
tituïa a Josep Sanuy i Bresca (1929-1998) de CiU. Quan entrà com a 
vocal tenia 65 anys i va ocupar les carteres d’Obres i serveis, Règim 
Intern i Policia. La seva trajectòria com a vocal no va ser fàcil, els anys 
1990 i 1991 van ser anys d’extremes dificultats i convulses relacions 
entre l’alcalde Massanés i l’alcalde Aymerich de Sant Cugat, entre 
l’ELM i l’Ajuntament de Sant Cugat. Com a conseqüència d’aquell 
conflicte Massanés deixà CDC i es presentà a les eleccions de 1991 
amb UNIS i en Salvador no va repetir com a vocal. 

A Valldoreix en Salvador participà i col·laborà amb moltes entitats, va 
ser membre del Museu de Valldoreix, col·laborador de l’Arxiu Gavín, 
membre de Valldaurex, 
Centre d’Estudis de Va-
lldoreix i soci del Casal 
d’Avis. Com a represen-
tant de l’ELM va formar 
part del Comitè Local 
de Creu Roja Valldoreix. 
Com a amant de la cul-
tura i de la llengua va ser 
mecenes, juntament amb 
la Roser Palomés, dels 
premis literaris de Valldo-
reix en la seva modalitat 
de juvenils. Recentment 
l’EMD de Valldoreix li 
va retre un petit home-
natge en reconeixement a 
aquest mecenatge i gene-
rositat. 

HISTÒRIA VIVA

Homenatge a Salvador Camardons i Piera
El 17 d’abril de 2014, va morir Salvador Camardons i Piera amb 89 anys

HORARI D’ESTIU de 
L’OFICINA D’ATENCIÓ 
CIUTADANA DE L’EMD 

de VALLDOREIX

De dilluns 
a divendres: 
de 08:00 a 15:00h 
(Fins al 31 d’agost)
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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
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Hospital General de Catalunya ......................................93 565 60 00
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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
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Ferrocarrils Generalitat de Catalunya ........................... 93 205 15 15
FECSA-ENDESA
Atenció públic ........................................................................ 902 507 7 50
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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
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Artesans de Valldoreix.................. info@artesansdevalldoreix.cat
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Amb aquest InfoValldoreix de juliol 
volem explicar-te de forma clara i 
entenedora com es concreta el Pla 
d’Inversions de l’EMD pel 2014. 
Com ja hem dit en alguna ocasió, 
l’equip de govern té clar que l’ob-
jectiu d’aquest mandat és doble. 
En primer lloc, volem millorar el 
benestar i la qualitat de vida dels 
valldoreixencs i valldoreixenques. I 
en segon lloc, volem preparar la Vila 
pels reptes que haurà d’afrontar els 
propers anys. Creiem honestament 
que aquestes inversions són un pas 
més que ens acosten a l’assoliment 
d’aquest objectiu.

El Pla es divideix en cinc blocs d’in-
versions. Les dues partides amb 
més fons són les que major incidèn-
cia tenen en el dia a dia de la Valldo-
reix. Per una banda, la de mobilitat 

i neteja viària, amb actuacions com les noves marquesines pel servei d’autobusos o 
la millora dels ponts per a vianants, i per l’altra les millores urbanes, on es tenen en 
compte tots els treballs de manteniment de carrers així com el Projecte d’Urbanització 
de la Capella de Sant Joan. 

A aquestes cal sumar-hi la partida destinada a parcs i jardins, que es destinarà a la 
construcció d’uns jocs infantils al parc del CAP, a la confluència entre el Pg. Olabarria 
i el Pg. Valldoreix.

Els altres blocs corresponen a la partida destinada a la millora i recuperació del patri-
moni, amb la que afrontarem la rehabilitació parcial de la coberta de Can Monmany 
i l’arranjament de l’espai del Castell de Canals, i a la partida destinada a l’adequació i 
millora de la Nau de Cultura.

És un pla ambiciós que esperem que provoqui un impacte positiu en el futur de la 
Vila, en els serveis que es donen als veïns i veïnes, i fins i tot en la promoció del muni-
cipi posant en valor el seu patrimoni. Són moments complicats, en els quals no sempre 
és fàcil aconseguir les fites marcades, però és la nostra responsabilitat vetllar per un 
Valldoreix que mira endavant. 

Rebeu una cordial salutació, 

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

SALUTACIÓ



4 · infoValldoreix · Acció de govern

ACCIÓ DE GOVERN

Pla d’Inversions de l’EMD 2014: 
1.000.000€ per millorar Valldoreix

Millora i recuperació del patrimoni 
•Arranjament de l’espai del Castell de Canals
•Rehabilitació parcial de les cobertes de la masia de Can Monmany
 

Mobilitat i neteja viària
• Ponts de vianants: Merla i Pardal 
• Màquina escombradora 
• Noves marquesines d’autobús amb panell informatiu 
 - Plaça de l’Estació
  - Plaça del Mas Roig
  - Rambla M. J. Verdaguer – Plaça Mas Roig
  - 2 a Rambla M. J. Verdaguer (seu EMD)
  - Av. Ramon Escayola – Pg. Nard

CityCat 5000 
SL/XL Euro 5
La barredora Citycat 5000 es un equipo autopropulsado diseñado 
para la limpieza urbana con máxima maniobrabilidad y un perfecto 
diseño. Ofrece un amplio rango de aplicaciones y una excepcional 
relación coste-efectividad.

www.rosroca.com

RENOVACIÓ

Millora i recuperació del patrimoni 

•Rehabilitació parcial de les cobertes de la masia de Can Monmany
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Millores en la gestió
• L’EMD de Valldoreix paga als proveïdors a 13 dies
• No hi ha cap factura pendent de pagament

Millores urbanes 
• Manteniment de carrers 
• Projecte d’Urbanització de la Capella de Sant Joan

Cultura 
• Adequació i millora de la Nau de Cultura: 
sostre del calaix escènic, cortines ignífugues, 
megafonia, camerinos i exteriors de la Nau.

Parcs i jardins 
• Construcció d’uns jocs infantils 
al parc del CAP (Fase 1)
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MOBILITAT

Amb l’arribada de l’autobús al barri de la Serreta-Bosc 
d’en Saladrigues tots els barris de Valldoreix ja estan 
connectats mitjançant transport públic. La mesura 

d’ampliar la línia 2 adoptada pel govern valldoreixenc vol 
ser la solució als problemes de connectivitat expressats 
històricament pels veïns del barri més oriental de Valldoreix 
i respon a la voluntat de l’equip de govern de connectar tots 
els barris de Valldoreix a través de transport públic. 

En concret serà la línia 1 la que ara veurà incrementat el seu recorregut 
per connectar el barri de la Serreta-Bosc d’en Saladrigues amb 
l’estació dels ferrocarrils, des d’on els veïns podran accedir a les dues 
altres línies d’autobús urbà de Valldoreix, així com al transport públic 
que connecta amb Sant Cugat i els Ferrocarrils de la Generalitat.

El transport urbà ja arriba a tots els barris 
de Valldoreix
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L’EMD-Valldoreix reforça el transport públic per 
solucionar la supressió del transport escolar

La mesura té per objectiu donar solució a la 
problemàtica generada pel fet que a partir del proper 
curs el Consell Comarcal no es farà càrrec del cost 

del transport escolar als municipis amb escoles fora del seu 
nucli urbà, com és el cas de Sant Cugat. És aquest el cas de 
l’Escola Ferran i Clua de Valldoreix, de les escoles de La 

Floresta, les Planes i l’Institut Leonardo da Vinci.

Ja l’any passat el govern de Valldoreix, motivat per la situació de 
crisi econòmica que viuen les famílies, va implantar la mesura de 
fer coincidir els horaris de les seves 3 línies de transport urbà amb 
l’hora d’entrada i sortida de l’escola Ferran i Clua, preveient una 
possible retallada del servei, que ara s’ha confirmat. En total són 
35 les famílies que requereixen el servei d’acompanyament de 
monitor pels alumnes menors de 9 anys. El càlcul aproximat del 
cost del servei és de 30€ mensuals per alumne. Al llarg d’aquest 
any la implantació d’aquesta mesura ha resultat un èxit i cada 
vegada hi ha més nens q fan ús d’aquest servei.

Per aquest curs el que fa l’EMD és complementar aquesta 
mesura, comptant amb la subvenció que atorga la Generalitat a 
tots els ajuntaments de més de 50.000 habitants, per tal d’ampliar 
el servei de transport urbà i garantir que tots els infants arribin al 
centre escolar.  

Des de el primer moment que es va conèixer la decisió del Consell 
Comarcal l’EMD va crear –juntament amb l’AMPA i la direcció de 
l’escola– una comissió mixta per trobar la millor solució. La comissió 
té la total col·laboració de l’Ajuntament de Sant Cugat, que s’ha 
compromès a transferir a l’EMD la part proporcional de la subvenció 
corresponent als nens de Valldoreix.

Com a resultat de les converses de la comissió mixta AMPA, direcció 
del Ferran i Clua i EMD-Valldoreix decideixen:

• Reforçar la L1 de Sant Cugat amb un bus paral·lel a les 9:00 
i a les 16:30h (hora d’entrada i sortida de l’escola), el cost del 
qual anirà a càrrec de l’Ajuntament de Sant Cugat.
• Monitor acompanyant durant tot el recorregut, cost que 
assumeix l’AMPA del Ferran Clua.
• Ampliació de la línia 2 del transport urbà de Valldoreix al 
barri de la Serreta, facilitant la recollida de nens del barri i  
del barri limítrof de La Floresta. El cost d’aquesta ampliació 
l’assumirà íntegrament l’EMD de Valldoreix. 
• Reforç provisional de la línia 1 del transport urbà de 
Valldoreix a les 09:00h i a les 16:30h. Aquest reforç queda 
pendent de confirmar per si fos necessari aplicar-lo. El cost 
d’aquest reforç també l’assumirà l’administració de l’EMD, 
sempre que sigui necessari.



El nou informe estarà elaborat per la consultora en 
mobilitat Mcrit i proposa un disseny d’alternatives 
de reurbanització als carrers afectats pels canvis 

de mobilitat aplicats per l’EMD-Valldoreix –Rbla. del Jardí, 
C/ Ramón Escayola, Pg. del Nard i Pg. Rossinyol– per reduir 
l’elevada sinistralitat registrada en les vies esmentades.

La proposta de la consultora 
Mcrit, dirigida pel doctor en 
enginyeria Andreu Ulied, 
farà una anàlisi del model de 
mobilitat proposat pels veïns, 
en relació als problemes de 
seguretat i al compliment de 
la normativa vigent. El nou 
informe respon a la voluntat 

per part dels veïns i de l’EMD de complementar les conclusions de 
l’estudi fet per la consultora Intra, redactora de l’Estudi de Mobilitat 
de Valldoreix.

El futur informe es treballarà a partir d’una comissió política-tècnica-
veïnal formada per vocals de l’EMD, representants dels veïns i 
els tècnics de l’EMD i d’Mcrit. La redacció de la nova proposta 
es treballarà a partir de l’objectivació de diferents paràmetres que 
permetin fer una anàlisi global de la mobilitat a la vila des de les 
perspectives dels usuaris de les vies esmentades.

Aspectes com la intensitat de trànsit, la velocitat i l’accidentalitat, 

s’analitzaran de manera conjunta, incorporant una síntesi de la 
legislació vigent en matèria de mobilitat urbana. En aquesta mateixa 
línia l’informe es complementarà amb un  catàleg de diferents 
solucions viàries aplicades a carrers d’una amplada de 7,5/8 metres 
(amplada dels carrers de Valldoreix objecte de l’estudi).

Un cop totes les parts tinguin a la mà l’informe i les seves 
conclusions, aquestes es treballaran de manera conjunta en el sí 
de la comissió tripartida per arribar a acords sobre les solucions a 
aplicar, al mateix temps que s’informarà a tots els veïns de la vila 
sobre l’evolució i el resultat de la negociació.

El cost de l’informe que elaborarà Mcrit és de 7047.04 euros (IVA 
inclòs). 
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L’EMD i els representants veïnals demanen 
una segona opinó per desbloquejar el 
conflicte de la mobilitat
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Valldoreix inaugura els ‘Itineraris de natura’ 

Neteja de les zones boscoses 
perimetrals per minimitzar el risc 
d’incendi

MEDI AMBIENT

L’acte d’inauguració dels recorreguts va consistir en una 
caminada que va aplegar una cinquantena de veïns i 
veïnes. La cita va començar al lloc i l’hora prevista, les 

11 del matí del dissabte 10 de maig al carrer Pintor Goya, on 
els assistents estaven a punt per prendre part de la passejada 
inaugural dels ‘Itineraris de Natura’, que va consistir a recórrer 
la meitat de l’itinerari.

Els ‘Itineraris de natura’ formen part d’un projecte que ha liderat 
l’Àrea de Medi Ambient de l’EMD-Valldoreix i consisteix en 
l’habilitació d’una via verda que recorre Valldoreix d’est a oest, 
en paral·lel a la riera de Can Llobet i el torrent de Can Badal. 
Aquests itineraris han estat pensats per apropar els valldoreixencs 
al seu patrimoni de flora i fauna autòctones. Durant el recorregut 
els passejants trobaran plafons informatius on s’especificarà quin 
és el recorregut de la via i el tipus de flora i fauna que podran 
trobar al llarg de l’itinerari.

Els ‘Itineraris de Natura’ volen ser també un espai on tots els 
veïns i veïnes de Valldoreix puguin fer esport en el medi natural. 
L’acte d’inauguració es va complementar amb aperitiu per a 
tots els assistents que es va servir a tocar del camp de futbol de 
l’avinguda del Castellot, punt intermedi del recorregut. Va ser 
en aquest moment quan els nens i nenes del grup de Gegants i 
Capgrossos de l’Escola Ferran i Clua van obsequiar els assistents 

a la passejada amb una actuació que havien preparat per a l’ocasió. 
Amb la ballada dels infants de l’escola valldoreixenca es va posar 
el punt final a la jornada festiva.

En total s’han netejat més de 25 hectàrees de zones peri-
metrals en contacte amb la trama urbana i de les zones 
verdes urbanes, de cara a reduir les probabilitats d’in-

cendi forestal durant els mesos d’estiu.

L’actuació duta a terme a Valldoreix l’ha realitzat l’empresa 
FORESAB S.L. i ha consistit en la neteja de més de 25 hectàrees en 
què s’han netejat, d’una banda les zones boscoses en contacte amb 
la trama urbana i el límit del Parc Natural de la Serra de Collserola 
i, d’altra banda, les zones de bosc interiors a la trama urbana. Les 
tasques de neteja s’han comprès per treballs de desbrossa el sotabosc, 
per reduir la quantitat de combustible llenyós i vegetal i per trencar la 
continuïtat vertical de la massa de vegetació. Altres intervencions han 
servit per retirar la vegetació arbòria morta i podar les parts inferiors 
dels arbres de les zones esmentades, de manera que quedi trencada 

la continuïtat vertical de la vegetació i dificultar així la propagació del 
foc fins a la capçada.

Els treballs de neteja del sotabosc s’han dut a terme igualment al 
barri de la Colònia Montserrat, on l’empresa TALHER S.A. ha 
realitzat una franja de protecció d’aproximadament 3 hectàrees. La 
Colònia Montserrat té la particularitat de ser l’únic barri de Valldoreix 
afectat per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció 
d’incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat amb la trama 
urbana i que estan situades a menys de 500 metres de terrenys 
forestals. La legislació estableix, entre d’altres mesures, que aquestes 
urbanitzacions han de disposar d’una xarxa d’hidrants, comptar amb 
una franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d’amplada i amb 
la massa arbòria aclarida, així com que les parcel·les no edificades han 
d’estar lliures de vegetació seca.
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NOVA CENTRALITAT

El projecte guanyador neix de la suma de sinergies de 
dos estudis d’arquitectura diferents que van donar 
com a resultat l’equip de treball format pels arquitectes 

Bàrbara Balanzó, Antoni Barceló, Lluís Alegre i Lluís 
Lloveras. El segon i tercer premi van recaure en els projectes 
‘Àgora verda’ i ‘Cavea’, respectivament.

La idea dels seus creadors és que ‘Àgora en quatre temps’ sigui 
un projecte que es pugui adequar, en cada una de les seves 
fases, a les necessitats, tant econòmiques com ciutadanes, que 
es donin durant el transcurs de l’execució. És en aquest sentit 
que la proposta guanyadora es podrà dur a terme en quatre fases 
diferenciades, independents l’una de l’altra, i que no tenen per 
què seguir un ordre concret a l’hora de la seva construcció. La 
voluntat dels creadors és que, en funció de les necessitats i de 
la disponibilitat de recursos, es puguin anar desenvolupant les 
diferents fases constructives.
L’acte d’entrega de guardons del Concurs d’Idees de la Nova 
Centralitat va servir també per entregar els premis en metàl·lic, 
que corresponien a cada un dels tres equips d’arquitectes 

guanyadors. ‘Àgora en quatre temps’ es va endur els 11.000€ del 
primer premi, mentre que a ‘Àgora verda’ li van correspondre 
4.000€ i a ‘Cavea’ 2.000€.

El president de l’EMD-Valldoreix, Josep Puig, en el seu 
parlament, va definir l’acte d’ahir com ‘un pas més cap a 
l’assoliment de nous equipaments, que tant necessitem i que ens 
donaran autonomia i ens faran guanyar en benestar’. Per Josep 
Puig la Nova Centralitat ‘consolidarà un nucli de convivència, un 
punt de trobada, un centre de serveis, que farà que Valldoreix 
sigui més vila que mai’.

Per conèixer els projectes guanyadors: 
http://www.centralitat-valldoreix.
c o m / c o n c u r s - d i d e e s / e q u i p s -
guanyadors/ o escaneja el seguen 
codi QR

‘Àgora en quatre temps’ guanya el Concurs 
d’Idees de la Nova Centralitat de Valldoreix
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URBANISME

L’EMD-Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat van signar 
el 27 de novembre de 2013 un conveni urbanístic per a 
la gestió de la Modificació del Pla General Metropolità 

(MPGM) per a la reestructuració de les zones verdes de Valldoreix, 
Mira-sol i La Floresta (exp. 83003/10) en el qual s’incloïa una cessió 
mútua de terrenys, de la qual es va donar compte al plenari de 
l’Ajuntament del 19 de maig. Una bustiada feta el dia 16 de juliol per 
l’associació Gent per Valldoreix, els seus membres posaven en dubte 
que aquest conveni hagi estat beneficiós per a l’EMD i acusaven el 
president de ‘regalar’ els terrenys de l’estació.

El primer que cal dir és que, tal com reconeix ‘Gent per Valldoreix’ 
en el seu escrit, l’operació consisteix en una cessió de terrenys. 
En cap cas es ‘regala’ res, com afirmen des de l’associació. Els 
veïns de ‘Gent per Valldoreix’ pretenen confondre a la ciutadania 
quan els hi diuen que el president Puig desisteix d’exercir les 
seves competències urbanístiques. De forma intencionada els 
membres de ‘Gent per Valldoreix’ falten a la veritat quan fan 
aquesta afirmació, atès que no és creïble que desconeguin que 
qui té la competència en planejament urbanístic és l’Ajuntament 
de Sant Cugat i no l’EMD.

Pel que fa a la valoració d’aquestes cessions mútues, la finca 
situada al passeig del Nard, entre Camèlies i Rbla. del Jardí, 
l’Ajuntament de Sant Cugat cedirà una parcel·la situada 
en un punt força conflictiu de la xarxa viària de Valldoreix. 
Disposar d’aquest nou terreny permetrà en el futur a l’EMD 
dur a terme una actuació de millora de la xarxa viària en aquell 
emplaçament que millorarà la visibilitat dels vehicles en una 

cruïlla conflictiva, evitant que es puguin produir accidents de 
trànsit. L’actuació permetrà també dotar Valldoreix d’un nou 
espai urbà públic a disposició dels veïns. Parlant dels terrenys 
que rep en cessió l’Ajuntament de Sant Cugat a la zona de 
l’estació, ‘Gent per Valldoreix’ critica una descompensació 
entre el valor dels terrenys cedits per l’Ajuntament a l’EMD i 
el valor que els terrenys ubicats a l’estació poden generar en el 
futur. Cal deixar clar que l’EMD de Valldoreix cedeix aquests 
terrenys a Promusa per tal que aquesta hi desenvolupi –única 
i exclusivament– habitatge públic, una actuació que donarà 
solució a la demanda dels joves de Valldoreix de poder tenir 
accés a habitatges protegits a la seva pròpia vila, a més de 
dotar de més serveis l’àmbit de l’estació.

Dit això, cal aclarir que, contràriament al que asseguren els 
membres de ‘Gent per Valldoreix’, el valor de les finques en una 
actuació urbanística d’aquest tipus ve determinat pel valor que 
tenen aquestes abans de qualsevol modificació del planejament i 
no pel valor que aquestes poden arribar a tenir en un futur, atenent 
l’ús a què s’acabin destinant. Així doncs, en aquests moments el 
valor econòmic de les finques cedides per l’Ajuntament de Sant 
Cugat duplica el de les cedides per l’EMD.

El que és veritablement inadmissible és que alguns veïns i 
veïnes es dediquin a intentar desinformar la ciutadania amb 
informacions tendencioses. Com a equip de govern de l’EMD-
Valldoreix l’únic interès que ens mou és lluitar pels interessos dels 
veïns i veïnes de Valldoreix dotant-los de més i millors serveis i 
més propers. I sempre defensant Valldoreix.  

Gestió responsable vs. desinformació i confusió



ENTREVISTA

Has anat a unes olimpíades d’hivern. Com ha estat l’experiència? 
Realment ha estat espectacular. Anar a una olimpíada et fa sentir 
com un més de tots els esportistes d’elit que tens al voltant. A 
més la gent, els aficionats i voluntaris així t’ho fan sentir. Et trac-
ten com si fossis un Messi, com si fossis un crack, quan en realitat 
ets un desconegut. L’únic problema és que no va anar com espe-
rava des del punt de vista dels resultats i hi vaig estar pocs dies. 
Només sis. I en aquest aspecte no ho vaig poder gaudir gaire. 
Però només el fet que em seleccionessin i poder estar allà ja va 
valer la pena. Va ser espectacular.

Com es porta el fet de poder dir ‘sóc olímpic’? A els Jocs Olímpics 
de Vancuver em vaig quedar a les portes de poder anar-hi i durant 
quatre anys el meu objectiu ha estat poder anar als jocs de Sotxi. 
Ara, si tot va bé l’objectiu és estar a Pyongyang 2018. Aquesta ex-
periència ha estat una presa de contacte i als propers jocs olímpics 
poder fer alguna cosa destacada. El que no porto gaire bé són les 
bromes que em fan els meus amics. Per exemple, algun cop en 
un restaurant li han dit al cambrer que jo sóc olímpic i això em 
costa una mica.

Estàs d’acord amb l’afi rmació que diu que anar als Jocs Olímpics 
és la màxima experiència que pot viure un esportista? Sí i no. Per 
a mi va ser una passada poder estar a l’olimpíada, perquè notes 
el suport i els ànims de molta gent que et segueix, però al final 
el que mana són els resultats. Està molt bé participar i que et 
seleccionin, però poder guanyar curses o aconseguir un desè lloc 
a la classificació de la copa d’Europa a mi personalment m’omple 
molt més. Anar a una olimpíada és genial perquè hi ha molta gent 
i les instal·lacions són espectaculars. El màxim és anar als Jocs 
Olímpics i guanyar, però si he de triar prefereixo fer un bon resul-
tat que només participar, per molta olimpíada que sigui.  

Ha estat una temporada de sensacions enfrontades. Com l’has 
viscut? Ha estat un any en què la sensació és com la d’anar al 
casino i apostar tot al negre. La primavera passada em vaig trobar 
sense equip i sense cap pressupost i els meus pares em van dir 
que tirés endavant, que ells em donaven tot el suport. I realment 
ha estat un any duríssim on en molts moments no sabia si tindria 
diners per anar a la següent competició, tot això sumat a què no 
tenia ningú que m’ajudés en la programació dels meus entrena-

Pol
Carreras
“Representar Valldoreix arreu del món és un orgull”
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ments físics i tècnics. Tot això m’ho he hagut de preparar jo sol. 
Al final els resultats han sortit i tot ha anat bé, però podrien no 
haver estat bons. Així que al final la satisfacció és brutal. Els meus 
pares i molta gent ha apostat per mi i m’han donat suport anímic 
i econòmic i poder tornar aquest esforç de tots amb resultats ha 
estat molt gratificant.

No deu ser fàcil passar de pensar en la retirada a preparar-te per 
assistir a uns Jocs Olímpics d’Hivern...He passat d’estar pensant a 
retirar-me i dedicar-me a acabar els meus estudia a pensar a anar 
als Jocs Olímpics de 2018. Ha canviat tot molt. Crec que el canvi 
d’actitud està en què ara m’ho he cregut. He començat a creure 
en les meves possibilitats. Fins ara he estat molts anys competint 
i no acabava mai de sortir res i, en canvi, aquest any ho he fet 
perquè jo he volgut és el que m’ha portat a estar on estic. Ha 
estat aquest any, quan m’he hagut d’entrenar sol sense cap ajuda 
i no per l’obligació de tenir un entrenador que em deia que fer, 
quan he aconseguit els objectius. Suposo que ha estat aquest can-
vi mental el que ha fet la diferència.

Diries que al llarg de tot aquest procés has madurat? Molt. De 
petit esquiar era una festa i amb el temps es va convertir en allò 
que havia de fer perquè els meus pares i tots els amics formaven 
part del món de l’esquí. Va ser l’any passat quan, arran de dei-
xar-me al carrer i sense pressupost, vaig sentir que m’estaven me-
nystenint i em vaig dir a mi mateix que els hi havia de demostrar 
que s’estaven equivocant amb mi. Això va ser un clic en el meu 
cap que m’ha fet canviar. Abans no era professional.

Què ha significat per a tu poder comptar amb el suport de 
l’EMD-Valldoreix en la teva aspiració de participar als jocs de 
Sotxi 2014? Va ser un suport espectacular, més enllà de l’ajuda 
econòmica. Tots els esquiadors del món tenen la seva estació 
d’esquí que els hi dóna suport i que els esponsoritza. Jo porto 
l’escut del meu poble al casc i és com dir que jo també tinc 
una gent que em dóna suport, que jo represento arreu del 
món el poble de Valldoreix. Sincerament, que el teu poble 
et doni suport és una passada. Motiva moltíssim. És un gran 
orgull!

Una altra de les claus per poder arribar als Jocs Olímpics va ser la cam-
panya de mecenatge online que vas posar en marxa per pagar les des-
peses de la temporada. Va anar prou bé, oi? He quedat molt sorprès de 
la resposta de la gent. Al principi no m’ho creia massa per experiències 
que m’havien explicat alguns amics que ho havien fet, però la meva 
germana em va empènyer a fer-ho i va ser espectacular. En tres setma-
nes tenia més de 3.000€. Però jo no valoro tant el fet econòmic i sí el su-
port moral que ha mostrat la gent amb missatges mostrant-me les seves 
ganes perquè les coses m’anessin bé. La gent m’ha ajudat molt en tots 
els sentits i sobretot moralment. Ha estat una ajuda per motivar-me i 
per estar segur que el camí triat ha estat el correcte.

Si poguessis canviar alguna cosa dels dies de competició a Rússia, quina 
seria? Hagués arribat dos dies abans. Jo vaig arribar un dilluns i com-
petia el dimecres. Hi havia un canvi d’horari de tres hores, que tot i ser 
poc es nota. També em va costar habituar-me a la vila olímpica. Jo vaig 
arribar i vaig competir i això no ajuda. L’altra cosa que canviaria és la 
meva concentració abans de competir. Vaig estar pendent d’altres coses 
i ho vaig acusar. Diria que vaig pagar la inexperiència.

Com dèiem aquest ha estat un any complicat, amb què et quedes? Em 
quedo amb la lluita personal i amb el procés superació que he experi-
mentat aquest any. També em quedo amb el suport que he rebut de la 
meva família, els meus amics i de tota la gent que ha estat al meu costat. 
Sense tot això no hagués aconseguit cap resultat. M’he adonat que sóc 
capaç de molt més del que em pensava. No hagués pensat mai que 
seria capaç d’aconseguir-ho.

Per on passa el futur immediat de Pol Carreras? És una qüestió econò-
mica. Si no he de dependre econòmicament dels meus pares, si puc 
aconseguir una beca de les institucions esportives, jo seguiré endavant. 
Si puc viure de l’esquí durant uns anys seguiré i si no plegaré. Aquest 
any ho tinc bé i ja tinc ajudes que em permetran fer la temporada. Des-
prés ja veurem.

I des del punt de vista esportiu? Vull estar entre els 70 primers del ràn-
quing mundial. I vull anar als Jocs Olímpics de Pyongyang 2018.

Molta sort i molts èxits!
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CULTURA

1. TEMA DEL CONCURS: 
Les obres hauran de ser originals inèdits d’una sola narració, tema 
lliure i escrits en llengua catalana. Només s’acceptarà una obra 
per participant i modalitat. S’haurà de presentar el document 
original en paper, i còpia en format digital pdf. 
 
2. CONVOCATÒRIA, EXTENSIÓ i CARACTERÍSTIQUES 
DELS ORIGINALS 
Convoquen les àrees de Cultura i Joventut de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix 

• Juvenil: de 10 a 30 fulls DIN-A4 
• Adults: de 10 a 30 fulls DIN-A4 

L’original de les dues modalitats en format paper s’haurà de 
presentar a doble cara. 
Els relats de les dues modalitats s’hauran de presentar a doble 
espai. 
Marges: Superior 3cm, inferior 2cm, esquerra 2cm. i dret 1,7 cm 
(aproximadament) 
Lletra tipus arial, tamany 12 o similar. 
 

3. MODALITATS: 
S’estableixen dues modalitats: 
• Juvenil, per a autors d’entre 12 i 17 anys (ambdós inclosos). 
• Adults, per a autors majors de 18 anys, complerts a la data de la 
convocatòria. 
 
4. DOTACIÓ: 
Modalitat Juvenil 1.000.- euros. 
Modalitat Adults 2.000.- euros. 
Les obres premiades seran publicades per l’EMD de Valldoreix. 
No es podran presentar els guanyadors de les dues últimes 
edicions. 
 
5. TERMINI, LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ: 
La data màxima de presentació serà el divendres dia 3 d’octubre 
de 2014. 
La narració, s’haurà de presentar al Registre d’Entrada de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix – Rbla. Mossèn Jacint 
Verdaguer número 185 – de dilluns a dijous de 8 a 19 hores, i 
divendres de 8 a 14h, excepte festius. 

Els originals s’han de presentar acompanyats de plica tancada.

Llum, color i bona música pel 
Cicle de Concerts al Castell de 
Canals 
Una cinquantena de veïns i veïnes de Valldoreix es van donar 
cita a l’esplanada del turó on estan situades les restes del Castell 
de Canals, per seguir amb atenció l’actuació de l’Orquestra de 
Cambra de Terrassa 48 i de Franca Masu, en la 1a edició del Cicle 
de Concerts al Castell de Canals.

Amb la paret del Castell de Canals com a espectador 
d’excepció i formant part d’un teló de fons incomparable, 
la primera de les dues cites del cicle va portar ‘Elvis, el rei’, 
que va consistir en la interpretació per part de l’orquestra 
egarenca de l’‘Elvis concerto grosso núm. 4’ de Peter 
Breiner. La peça del compositor eslovac pren les melodies 
dels grans temes del ‘Rei del Rock and Roll’ i les adapta a 
l’estil musical del barroc. Però, tot i que de ‘Rei del rock’ 
només n’hi ha un, l’altre gran Elvis de la història musical 
moderna, el músic britànic Elvis Costello, va tenir també el 
seu espai al primer concert al Castell de Canals. 

La segona entrega del cicle va anar a càrrec de la cantant algueresa 
Franca Masu, que es va encarregar de fer les delícies dels 
assistents aplegats als peus de les restes del castell valldoreixenc 
per escoltar els temes del seu darrer treball d’estudi, ‘Almablava’, 
editat l’any 2013. Tot plegat va resultar en més d’una hora de 
música que el públic de Valldoreix va premiar l’esforç amb una 
calorosa ovació.

Bases del Premi Literari de Valldoreix 2014

‘Àgora en quatre temps’ guanya el Concurs d’Idees de la Nova Centralitat de Valldoreix
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En total han estat 50 els alumnes de l’institut de 
Valldoreix que s’han presentat a les Proves d’Accés a la 
Universitat (PAU) i tots ells han aconseguit superar-les 

de manera satisfactòria.

Els estudiants de l’Arnau Cadell han obtingut una nota mitjana 
de selectivitat de 6,65, dos punts per sobre de la mitjana 
catalana que s’ha situat sobre els 6,4 punts. Pel que fa a la nota 
mitjana d’accés –que té en compte la nota de selectivitat i la de 
l’expedient de batxillerat– el resultat obtingut pels alumnes del 
centre valldoreixenc és de 6,96 punts, igualat amb la nota mitjana 
obtinguda en l’àmbit català.

Amb aquests resultats a la mà els estudiants i els mestres de 
l’Arnau Cadell  l’acte de graduació dels alumnes que enguany 
abandonen el centre per iniciar els seus estudis universitaris. La 
festa va aplegar més d’un centenar de persones, entre alumnes, 
pares, mares i familiars, i va servir per posar la cirereta al curs 
acadèmic de l’institut valldoreixenc. L’acte, tal com mana la 
tradició, va consistir en el lliurament, un per un, dels diplomes 
acreditatius del títol de batxillerat a cada un dels alumnes de 
la promoció. Juntament amb el diploma també es va lliurar als 
graduats un birret com a símbol de l’assoliment del grau de 
batxiller.

La celebració va servir també per entregar els primers 
‘Reconeixements acadèmics Arnau Cadell’, iniciativa encetada 
enguany i que pretén reconèixer públicament els alumnes que 
hagin destacat en alguna faceta de la vida acadèmica, en aspectes 
tan diferents com la solidaritat amb els companys, millorar el 
clima del grup i la col•laboració en tasques comunitàries, entre 
d’altres. Els alumnes reconeguts en la 1a edició dels guardons 
van ser: Albert Noguer, Laura Martí, Júlia Virno, Leonardo 
Castro, Fatima El Moussaoui, Camila Morales, Pol Campoy, 
Ronny Gómez, Maria Quero, Marta Vila, Elena Cardoner, Jano 
Socorro i Bernat Bonaventura, Manuel Caballero, Victor Celdran, 
Onia Franquet, Carlota González i Eloi Sierra.
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 EDUCACIÓ I ESPORTS

Ple dels alumnes de l’Arnau Cadell a les 
proves de selectivitat

Horari d’estiu dels Patis Oberts

L’objectiu del programa és fomentar la pràctica 
esportiva entre la ciutadania de Valldoreix, posant els 
equipaments poliesportius de l’Escola Ferran i Clua a 

disposició del veïnat. 

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 personal provinent del món del 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.

Juliol:
• De l’1 al 31: 17:00 a 20:30h
Agost:
• De l’1 al 23: Tancat
• Del 24 al 31: 17:00 a 20:30h
Setembre: 
• De l’1 al 10: 17:00 a 20:30h
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OPINIÓ

CiU-Actuem

A causa de l’actual situació de crisi econòmica, el Consell Comarcal 
es va veure obligat a suprimir el servei de transport escolar a les esco-
les de la Floresta, Valldoreix i l’institut Leonardo da Vinci. Per ajudar 

a solucionar aquesta problemàtica, la Generalitat atorga als ajuntaments de més de 50.000 habitants, una subvenció per alumne per reforçar 
el transport públic, i així garantir l’accés de tots els nens a l’escola. Aquesta subvenció la rep Sant Cugat per a tot el municipi, i transfereix a 
Valldoreix la part proporcional dels seus usuaris. L’ EMD ha solucionat satisfactòriament aquesta situació que, en un principi suposava un 
neguit per a les famílies. Es va crear una comissió mixta formada per les dues administracions, Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix, per l’AM-
PA i per la direcció del Ferran Clua. Després de diverses reunions i converses, i amb la voluntat de totes les parts de treballar pel benestar 
dels usuaris, vam acordar que l’EMD mantindria l’horari de les seves 3 línies coincidint amb l’entrada i sortida del Ferran Clua, mesura 
que ja es va implementar l’any passat i que ha tingut un gran èxit.  D’altra banda, hem apostat per augmentar el recorregut de la línia (1 o 
2?) arribant al barri de la Serreta/Barceloneta i es posarà un bus de reforç de l’estació de Valldoreix fins al Ferran Clua. A més, l’Ajuntament 
de Sant Cugat afegirà un altre bus de reforç de la seva L1 que recorre Sant Cugat  fins al CAP de Valldoreix i arribarà fins al Ferran Clua. 
Aquests dos busos només faran servei en horari d’entrada i sortida durant els dies lectius. Amb tot això, l’AMPA del Ferran Clua col·laborarà 
posant un monitor per acompanyar als nens menors de 9 anys en aquest trajecte. Des de l’equip de govern, estem molt satisfets d’haver 
pogut trobar una solució a una problemàtica que no era  fàcil  però que, entre tots, hem aconseguit minimitzar el màxim possible.

Candidatura de Progrés i Catalanista per Valldoreix (CPCV)
Conforme va transcorrent la present legislatura, la imatge de Valldoreix es va degradant. Els seus carrer 
cada dia estan mes bruts. Els sacs de poda durant dies i fins i tot setmanes es podreixen a  les voreres.  Els 
forats en les voreres i en la via pública duren mesos i mesos. Les rieres sense netejar. Arbres morts que no 
es tornen a plantar. El manteniment de la senyalització horitzontal, etc. L’equip de govern ens diu que 
no disposa de suficient personal en la brigada per al manteniment de la via pública, i és cert. Són cinc 
persones solament per la quantitat de quilòmetres de la nostra vila. Per descarregar-los de tant treball, s’ha 
contractat una empresa exterior perquè en els esdeveniments,  col·loquin les taules, cadires, carpes, etc. El 

problema està en la contractació de personal, de la qual cosa en dubtem,  ja que es obvi i demostrable la seva necessitat. La contractació 
externa no es la solució. Quant a la recollida de poda, que gestiona Sant Cugat, és lamentable que l’EMD, segons comenten, no pot  fer 
més que notificar-ho i no tenen cap control sobre la feina que fan, sense trobar cap tipus de solució. D’altra banda tenim problemes socials. 
El pla de mobilitat, que ha acabat amb un nou estudi, sol·licitat pels veïns que no estaven d’acord. La Plaça de Centralitat va pel mateix 
camí. I ara per si no en teníem prou hi ha un denúncia sobre la falsificació d’un document públic. També s’ha enviat la guàrdia urbana 
quan uns veïns recollien firmes en contra la centralitat. I aquí no passa res.

Partit Popular de Catalunya
Estamos en los últimos meses de legislatura. En el pleno del mes de marzo el pleno se disolverá y empeza-
remos la precampaña electoral de las  municipales. Todas las formaciones políticas se enfrentan a si mismos: 
¿Han cumplido con las expectativas de su electorado? ¿Han ejecutado el presupuesto de forma efectiva? ¿Han 
sabido comunicarse con los vecinos? ¿Han sabido rebatir los argumentos de las restantes formaciones políticas?
¿Se han destacado los políticos por su capacidad de comunicación en la  transmisión de la información? Y la 
respuesta sale por si sola: Que desastre de comunicación ha habido en Valldoreix. CIU Actuem ha fallado 
estrepitosamente en todos y cada uno de los grandes proyectos que había en expectativa.
a) Torres de alta tensión
b) Plaça de la Centralitat
c) Estudio de Mobilidad e implantación del mismo.

Si hay que reconocer que han conseguido una meta: que la gente, aunque tarde ha reaccionado, participe hoy de forma activa. No son 
muchos los gobiernos que consiguen alterar la vida de los ciudadanos con derecho a voto como se ha hecho desde la EMD. Más de mil 
firmas pidiendo la paralización del estudio de movilidad. Veremos el coste en las urnas en mayo. Y como guinda el retraso en las torres y su 
negativa a que el importe pendiente de pago por la Generalitat figurase en las cuentas del 2013. La oposición ha estado pendiente desde un 
principio en estos puntos. Por más que hagan cambios a última hora, la gente no olvida: Toca remodelar equipo y encontrar un buen lider.

Opinió de grups

 L’EMD de Valldoreix no es fa responsable de les opinions expressades en aquests articles ni de la seva correcció ortogràfi ca.
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Arthur de Greef guanya VIIIè ITF Futures 
BTT Academy-Trofeu Internacional Vila 
de Valldoreix

El jugador belga es va imposar en 2 sets (7-6/6-3) a l’espanyol Juan 
Samuel Arauzo-Martínez, en un partit que es va caracteritzar per 
la gran igualtat entre els dos jugadors durant el primer set.

La final, disputada ahir diumenge a la pista central del Club 
Esportiu Valldoreix, va tenir una primera mànega molt disputada, 
en què els jugadors es van anar disputant el domini fins a arribar 
al desempat que va caure del costat d’Arthur de Greef. Però si la 
primera mànega va estar caracteritzada per la gran igualtat entre els 
dos tennistes, el segon va estar dominat pel jugador belga, que es 
va acabar enduent el set i el partit amb més comoditat i superioritat 
que la mostrada durant el primer set. La final va comptar amb la 
presència del president de l’EMD de Valldoreix, Josep Puig, que 
va voler donar suport a la celebració a Valldoreix d’un torneig de 
la importància del Futures, que permet a jugadors joves sumar 
punts per tal de poder començar a donar les seves primeres passes 
als tornejos ATP. Puig va mostrar la seva voluntat que l’EMD de 
Valldoreix segueixi, sempre que sigui possible, estant al costat del 
Club Esportiu Valldoreix i que el torneig pugui seguir portant el 
nom Trofeu Internacional Vila de Valldoreix durant molts anys. El 
torneig també va tenir el quadre de dobles masculí que va aplegar un 
total de 16 parelles participants. La final va enfrontar els segons caps 
de sèrie del torneig, el doblet format per Jordi Muñoz-Abreu i Mark 

Vervoort,amb la parella japonesa integrada per Soichiro Moritani i 
Takashi Saito, que es van acabar imposant amb un marcador de 6-1 
i 6-4 [10-6]. Els japonesos eren la revelació del campionat, ja que 
havien derrotat en 1a ronda als caps de sèrie i principals favorits, la 
parella catalana formada per Eduard Esteve i Oriol Roca.

L’Escola de Música de Valldoreix tanca 
el curs amb dos concerts a la Nau de 
Cultura de l’EMD de Valldoreix

Mestres i alumnes de l’Escola de Música de Valldoreix es van 
donar cita els dies dijous 15 i diumenge 18 de maig a la Nau de 
Cultura per posar punt final a l’any acadèmic mostrant el treball 
fet i l’aprenentatge assolit al llarg del curs.

La primera de les cites va ser el ‘Recital Pas de Cicle’, on 
quatre alumnes de l’escola que enguany han finalitzat el cicle 
d’ensenyament bàsic per passar al cicle mitjà, van oferir un concert 
de piano en què van mostrar l’aprenentatge assolit durant el 
curs. Emma de Fèlix Oostenbrink va obrir el recital interpretant 
‘L’escarabat’ de J. Lamote de Grignon, la ‘Sonatina nº1’ de 
Beethoven i ‘El genet indòmit’ de Schumann. La següent en 
posar-se davant del piano va ser Edith Ferrer Sesmillo interpretant 
la ‘Petita peça’ de Schumann, la ‘Sonata nº4’ de Haydn i ‘Balls’ J. 
Lamote de Grignon. La segona part va estar protagonitzada per 
Carolina Ferré Ventosa i Ian Pons Arnáiz. La primera va tocar 
la ‘Invenció en fa major’ de Bach, ‘Pallassos’ de Kabalewski i la 
‘Sonata en sol major op.49’ de Beethoven, mentre que les peces 
triades per Ian Pons van ser ‘Petit preludi en re menor’ de Bach, 

‘Balls’ J. Lamote de Grignon, la ‘Sonata en do major nº16 de Mozart 
i ‘Ecos del teatre’ de Schumann.

La segona cita va ser el ‘Concert de final de curs’, on van prendre 
part tots els alumnes l’Escola de Música de Valldoreix –des dels 
estudiants d’ensenyaments inicials, passant pels cicles bàsic i mitjà 
i fins als estudis avançats, sense oblidar la musicoteràpia i la tècnica 
alexander– i que va consistir en una mostra que va servir per plasmar 
sobre l’escenari la feina feta i les ensenyances que els i les alumnes 
han assolit durant el curs.
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La BTT Academy posa en mans de 
l’Europa International School la formació 
acadèmica dels seus jugadors 

L’acadèmia de formació de joves tennistes, amb seu al Club 
Esportiu Valldoreix, signa un conveni de col·laboració amb l’escola 
santcugatenca a través del qual el centre educatiu es fa càrrec de la 
preparació acadèmica dels jugadors.

Amb la signatura del conveni els 
jugadors de la BTT Academy, 
arribats d’arreu del món, poden 
compatibilitzar l’assoliment 
del màxim nivell competitiu 
amb la seva educació escolar, 
aconseguint d’aquesta manera un 
desenvolupament integral de les 
capacitats humanes i esportives 
del jugador. La tria de l’Europa 
International School per part de 
l’Acadèmia BTT està motivada 
per la llarga experiència que té el 
centre en el desenvolupament de 
programes d’adaptació pedagògica 
internacional, que assegura als 
jugadors de la BTT Academy la seva formació acadèmica. Els 
programes educatius de l’escola Europa tenen la certificació NCAA 

(obtenció del diploma d’ensenyament secundari) que permet als 
tennistes preparar l’ingrés a les universitats nord-americanes, al 
mateix temps que entrenen i competeixen. Per donar la màxima 
comoditat als jugadors la formació es durà a terme tant ‘in situ’, a les 
instal·lacions del Club Esportiu Valldoreix, com a la mateixa escola 
Europa en horari de tarda i a través de la formació on-line.

La roda de premsa de signatura del conveni va comptar amb 
la participació del president del Club Esportiu Valldoreix, Joan 
Carles Pradell, que va fer d’amfitrió de la directora general de 
l’Europa International School, Esther Herranz, el president 

de l’EMD-Valldoreix, Josep 
Puig, i del regidor d’Esports de 
l’Ajuntament de Sant Cugat, 
Xavier Tizón. A la presentació 
també hi va prendre part el 
director de la BTT Academy, 
Àlvar Margets. Per Josep Puig 
el conveni signat ahir és ‘un 
conveni d’excel·lència on 
conflueix el prestigi de la BTT 
Academy en la formació de 
futurs jugadors professionals 
de tennis, la reputació de 
l’Europa International School 
en la formació a través dels 
seus programes pedagògics 

internacionals i el Club Esportiu Valldoreix, una referència dins 
el panorama de clubs socials i esportius de Catalunya’.

L’Escola Bressol de Valldoreix acaba el 
curs rebent una qualificació d’excel·lent 
per part de les mares i pares 

Una enquesta de satisfacció feta per la direcció de l’escola als pares i 
mares dels alumnes revela que els usuaris avaluen el centre amb un 
9 sobre 10. Els resultats de l’estudi es basen en un univers de 35 de 
les 74 famílies que hi ha actualment a l’escola, que són les que han 
contestat l’enquesta.

Els aspectes més valorats pels pares i les mares són la bona relació 
de les educadores amb els infants i les famílies, els espais i l’entorn 
de l’escola, el projecte educatiu, la flexibilitat horària durant el 
procés d’adaptació, la parella educativa, la relació de la direcció 
amb les famílies i l’adequació del calendari escolar per afavorir la 
conciliació laboral i familiar.

A l’altre plat de la balança, els aspectes valorats per les famílies 
com a millorables han estat: el servei de menjador, la manca de 
zones d’ombra als patis, control i vigilància de l’entrada i la sortida 
dels alumnes, l’extensió horària deficient, la manca de xerrades 
informatives a les famílies i la temperatura excessiva de la calefacció 
durant l’hivern, entre d’altres.

En moltes d’aquestes mancances tant la direcció del centre com 
l’EMD de Valldoreix ja han posat fil a l’agulla per posar-hi remei. 
En concret ja es treballa per dotar l’espai de pati amb tendals que 
puguin fer ombra durant les hores de més calor. Pel que fa al servei 
de menjador, les pliques del nou contracte ja introdueixen canvis 
en el sentit de fer menús més variats, introduir productes ecològics, 
fomentar l’alimentació saludable i tot amb un preu més ajustat. En 
aquest mateix sentit, el nou llibret informatiu del centre recull les 
pautes per a la celebració d’aniversaris, on es demana a les famílies 
que evitin l’ús de pastisseria industrial en les festes d’aquest tipus.



LES NOTÍCIES DEL CASAL D’AVIS:
Tal com comentàvem en el nostre anterior article molts han estat els actes que el Casal ha organitzat per a celebrar plegats els 30 anys de 
vida activa. D’entre tots ells, per la seva rellevància, podem citar, en primer lloc, l’anada a Montserrat. Va ser una excursió molt emotiva, 
no solament per l’espiritualitat del lloc i bellesa de l’entorn, sinó per l’audiència que el Pare Abat ens va concedir, les seves paraules 
plenes de sentiment envers la gent gran, el Casal i la importància que avui aquest col·lectiu té, ens van mostrar la seva profunda espiri-
tualitat i el seu saber de la problemàtica actual.

Un altre acte important va ser el Dinar de commemoració, un dinar molt ben ambientat amb actuacions del grup de ball de coordinació 
del Casal i dels Marxosos. A destacar la presència del nostre President, el Sr. Puig, així com de membres del consistori, s’ha de posar de 
relleu que també hi va assistir la tinent d’Alcalde de Sant Cugat, la Sra. Susanna Pellicer, la qual va prendre part activa a l’hora de servir 
els plats, retirar-los... tot un exemple.

Com a actes de tipus lúdic podem destacar la bona estona que ens va fer passar el Cercle, grup de teatre dels Marxosos, que ens va 
oferir l’estrena a Valldoreix de l’obra “Un Esperit Burleta” dirigit per Marcenia Baqués, així com la lectura escenificada de l’obra “Terra 
d’Oreig” de Josep Carné, interpretada amb gran solvència per socis del Casal. L’obra glossa una època trista del Valldoreix del 1840 i és 
un cant a la seva història. Finalment podem destacar l’actuació dels grups joves de l’Esbart Manresà, que amb el seus balls del folklore 
típic català ens van fer passar una estona extraordinàriament agradable, l’acte s’acabà amb una xocolatada.
 
A la nostra pàgina web: www.avisvalldoreix.santcugatentitats.net hi trobareu tota la informació.

 Notícies Breus ·  infoValldoreix · 19  

L’Escola de Música de Valldoreix celebra 
el Dia Internacional de la Música amb 
una festa oberta a tota la ciutadania

La celebració va consistir en un extens programa on, entre 
d’altres activitats, els assistents van poder gaudir d’un concert 
dels grups instrumentals de l’escola i de la confecció d’un 
mural a partir de música escoltada de diferents estils.

La festa, celebrada a cavall entre la Sala de Plens i els Jardins 11 
de Setembre de la Casa de la Vila de Valldoreix, va començar a 
dos quarts de sis de la tarda amb dos tallers, un de maquillatge 
i l’altre de pintar samarretes, que es van acompanyar d’una 
venda de pastissos casolans a càrrec dels pares i mares dels 
alumnes de l’escola. A continuació, a partir de les 18:30h van 
començar a sonar les primeres notes del concert dels grups 
instrumentals de l’escola que, davant un nodrit públic que 
omplia totes les cadires de la Sala de Plens, van interpretar 
diferents peces musicals treballades durant el curs. 

A les vuit del vespre va arribar el moment de combinar les arts 
plàstiques amb la música en un taller en què pares i infants, 
de manera conjunta, van realitzar un mural amb diferents 
tècniques pictòriques i artístiques. El gran mural es va 
confeccionar al ritme de peces musicals de diferents estils, que 
van servir per inspirar els artistes. El programa d’actes del Dia 
Internacional de la Música a l’Escola de Música de Valldoreix 
també va incloure un sopar de germanor on els comensals van 

fer a l’hora el paper de cuiners i convidats, ja que tots ells van 
portar al sopar un plat cuinat a casa i el van compartir amb la 
resta d’assistents. El fi de festa de la celebració va anar a càrrec 
de la música dels ‘dFigurins’ que van pujar a l’escenari muntat 
als Jardins 11 de Setembre per oferir un concert en directe 
amb música rock, pop, punk i ska.



PAUTES PER UNA RECOLLIDA SELECTIVA EFICIENT A VALLDOREIX
Què cal tenir en compte a l’hora de fer la recollida selectiva:

SÍ: • Dipositar correctament la brossa per tal d’evitar que els animals trenquin les bosses. 
 A aquest efecte es recomana l’ús d’armaris situats a la façana de les finques. 
 • Deixar les bosses en recipients tancats i ben assegurats, per tal d’evitar que els animals puguin   
 abocar-los i tinguin accés al contingut. 
 • Treure la bossa d’escombraries abans de les 8 del matí, donat que el servei comença a aquesta hora.

NO: • Deixar les bosses penjades de la façana, fanals o pals de llum, ja que fàcilment els animals les  
 trenquen i n’escampen el contingut causant molèsties a tots els veïns.
 • Treure la bossa d’escombraries a la nit abans per evitar que els animals puguin tenir-hi accés.

ELS BENEFICIS: La recollida selectiva permet recuperar els materials valuosos de les nostres 
deixalles; el paper, el vidre, els envasos i la fracció orgànica. Només participant i fent una bona 
separació podrem evitar malbaratar recursos, reduir impactes ambientals i contribuir a minimitzar el 
canvi climàtic. Per aquest motiu des de l’EMD de Valldoreix els recordem els dies de recollida de cada 
una de les fraccions.

ORG ORG ORG
PAPER-CARTRO PAPER-CARTRO

Per a qualsevol problema, dubte o queixa sobre el servei de recollida de residus sòlids municipals, 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès posa al servei de tots els veïns el número d’atenció gratuït 

INFONET: 900.103.146

Què cal tenir en compte a l’hora de fer la recollida selectiva:


