


Benvolguts veïns i veïnes,

Arriba el mes de setembre i amb ell el final de les vacances per a la majoria de nosaltres, 
que ja tornem a la feina després d’un merescut descans. Però a Valldoreix el final de l’estiu 
també significa que ja som a les portes de celebrar un any més una nova edició de la Festa 
Major de Valldoreix. Aquests són dies d’una gran importància per a la ciutadania de la 
nostra vila, ja que ens permeten a tots i a totes sortir de casa i aplegar-nos per celebrar 
la festa grossa del nostre poble i compartir amb la família, els amics i els veïns els espais 
i les activitats que s’han programat per tal de celebrar la Festa Major.

I no és només la festa grossa de Valldoreix el que hem de gaudir al llarg d’aquests dies, ja 
que a més de totes les activitats i espectacles que trobareu en el programa que teniu a les 
mans, enguany hem d’afegir-ne una més. Aquest serà el primer any que Valldoreix podrà 
vestir la seva plaça del Casal de Cultura amb les seves millors gales i que aquesta podrà 
lluir magnifica sense la incòmoda visió del pas de les línies d’alta tensió i la presència 
de les torres elèctriques, que fins fa poc impedien gaudir d’una vista nítida del cel de 
la nostra vila des del centre neuràlgic de la Festa Major de Valldoreix. Tot i que ara, en 
alguns moments, se’ns fa difícil recordar Valldoreix amb les línies i les torres d’alta tensió 
–a les coses bones ens acostumem molt ràpid– cal recordar que aquesta ha estat una 
fita molt complexa d’aconseguir i per la qual moltes persones han esmerçat una gran 
quantitat d’esforços i energies per veure un Valldoreix amb el cel lliure cables i estructures 
metàl·liques. Molts d’ells no han tingut la sort que tenim nosaltres d’arribar a veure-ho fet 
realitat i és de justícia recordar-los i agrair-los les seves reivindicacions i el seu treball.

També ens hem de recordar de tots aquells que hi ha al darrere de la Festa Major i la fan 
possible. Són moltes les persones invisibles que es dediquen a organitzar, coordinar i 
muntar els espectacles i activitats que després tots podem gaudir. Moltes gràcies a totes 
i tots ells i com no a les associacions i entitats del poble que aconsegueixen, any rere 
any, superar-se i oferir-nos una millor Festa Major a tots. No vull oblidar-me d’agrair al 
col·lectiu de comerciants i empresaris de la vila la seva col·laboració i la seva complicitat 
per fer possible la celebració més important de l’any a Valldoreix.

És per tot això que aquest any us convido a què tots i cada un de vosaltres feu que aquesta 
sigui una Festa Major diferent, més animada, més viscuda, més familiar i més intensa, 
de manera que la puguem recordar com una de les festes més especials de la història de 
Valldoreix. Ens ho hem guanyat!! 

VISCA LA FESTA MAJOR 2015 I VISCA VALLDOREIX!

BONA FESTA A TOTS I TOTES!

Salutacio del President, Josep Puig





Amb el programa de butxaca, gaudeix 
de la Festa Major siguis on siguis!



Divendres 4 de setembre      
  
16.30h – Casal d’Avis
Campionats d’Escacs, de Dòmino, i de Billar
Adreçat a persones majors de 60 anys.
Inscripcions fins dijous 3 de setembre de 16.30h a 20h al mateix 
Casal d’Avis (Tel. 935.898.689). L’activitat dura fins el divendres 18 de setembre.
Organitza: Casal d’Avis / Col·labora: EMD de Valldoreix

21.30 hores – Plaça Casal de Cultura
Cicle de Cinema a la Fresca a Valldoreix “El metge”
(En català) no recomanada a menors de 12 anys  
Aventura-Drama-Històric · 150 min
Sinopsi: Adaptació de la novel·la històrica de Noah Gordon que es va convertir en un best-seller en 
l’any 1986. Narra la història de Rob Cole, un jove que es queda orfe al morir la seva mare. Aquesta 
circumstància l’anima a anar-se a Persia a estudiar medicina sota la tutela del doctor Ibn Sina. 
Organitza: Cultura-EMD Vdx

Dissabte 5 de setembre       
   
09h- Casal d’Avis
Campionat de Petanca
Adreçat a persones majors de 60 anys.
Inscripcions fins dijous 3 de setembre de 16.30h a 20h. al mateix Casal d’Avis (Tel. 935.898.689).
Organitza: Casal d’Avis / Col·labora: EMD de Valldoreix

21h – Plaça de les Ones 
XVI Sopar degustació de Festa Major 
Haureu de portar un plat cuinat. Se us donarà un número per plat, per participar en un sorteig. 
Itineraris recomanats per arribar a la Plaça de les Ones:

• Pugeu pel Carrer Arnau Cadell, gireu a la dreta pel Carrer Rusc, a l’esquerra per Enric 
Lanfranco, un cop allà a la dreta pel Carrer Laietana i finalment a l’esquerra pel Carrer 
Barceloneta.

• Pugeu pel Carrer Arnau Cadell fins al final, gireu  la dreta pel Carrer Villà, i un altre cop a la 
dreta pel Canal de Suez.

• A peu des de l’Estació de Valldoreix, aneu cap al Carrer de la Mata, gireu a l’esquerra per 
Antoni Caballé, a la dreta per Molí de Valldoreix i l’esquerra pel Carrer Barceloneta.

Organitza: Associació de Veïns La Serreta Bosc d’en Saladrigues



Divendres 11 de setembre      
    
11.30h – Centre Restauració de Béns Mobles
Jornada de Portes Obertes – Visita guiada a les instal·lacions del 
Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya 
Podreu veure les obres en procés de restauració.
Inscripció prèvia a: crbmc.cultura@gencat.cat / Tel. 935.902.970
Aforament limitat.
Organitza: Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya

12h – Plaça 11 de setembre (Casa de la Vila)
Celebració Institucional de la Diada Nacional de Catalunya
Organitza: EMD de Valldoreix / Col·labora coral l’Harmonia

Dimarts 15 de setembre       
    
10h a 13h i de 16.30h a 20.30h – Biblioaccés Vall d’Or 
Punt d’Intercanvi de llibres per a nens, joves i adults
Podreu portar un màxim de dos llibres i endur-vos els que volgueu.
Organitza: Cultura-EMD Vdx

16.45h – Biblioaccés Vall d’Or 
Expliquem contes “Contes 
que fan la Festa” amb Susagna Navó
Quan un narrador obre la maleta dels contes, 
s’escapen galls aventurers, pirates valents, 
regals d’aniversari, tresors per descobrir, 
cabres ximpletes,...
Al finalitzar el conte fareu una Maraca 
(instrument perfecte per sortir 
de Festa Major).
Aforament limitat.
Organitza: Cultura-EMD Vdx

18h – Sala Polivalent EMD Vdx
Celebració de l’any internacional de la llum, 
“La Llum” a càrrec de l’entitat VEN
Instruments que funcionen gràcies a la llum (màquines antigues de fotos, 
microscopis,...).
Esdeveniment del 15 de setembre al 17 de novembre.
Organitza: VEN Valldoreix Espais Naturals





Dimecres 16 de setembre       
   
10h a 13h i de 16.30h a 20.30h – Biblioaccés Vall d’Or
Punt d’Intercanvi de llibres per a nens, joves i adults
Podreu portar un màxim de dos llibres i endur-vos els que volgueu.
Organitza: Cultura-EMD Vdx
 
12h – Parròquia de Sant Cebrià 
Missa Major amb l’acompanyament de la 
Coral l’Harmonia de Valldoreix
Organitza: Parròquia de Sant Cebrià

Dijous 17 de setembre        
  
10h a 13h i de 16.30h a 20.30h – Biblioaccés Vall d’Or 
Punt d’Intercanvi de llibres per a nens, joves i adults
Podreu portar un màxim de dos llibres i endur-vos els que volgueu.
Organitza: Cultura-EMD Vdx

17.15h – Biblioaccés Vall d’Or
Expliquem contes de Medi Ambient 
Organitza: Medi Ambient-EMD Vdx 

19h – Sala de Plens de l’EMD Vdx 
Presentació del llibre “Aportacions Catalanes Universals” amb Antoni Grivé, 
Joan Amorós i Víctor Alexandre 
L’obra és una iniciativa de la Fundació Occitano Catalana amb l’objectiu de fer coneixedors als ciutadans 
de Catalunya i d’arreu del món, de les aportacions fetes pel poble català al progrés universal. Aquest 
objectiu es concreta, per una banda, en generar autoestima i, per l’altre, en demostrar arreu del món 
que Catalunya és una nació que es mereix un clar reconeixement internacional.
Grup promotor: Joan Triadú (†), Joan Amorós, Xavier Bada, Pere Baltà, Enric Cirici, Jaume Comellas, 
Maria Costa, Joaquim Ferrer, Antoni Grivé, Ramon Mir, Jaume Perarnau, Victor Pou, Francesc Roca, 
Antoni Ros Marbà i Armand Sanmamed. 
Organitza: Cultura-EMD Vdx

Benvinguts a la Festa Major de Valldoreix!



pa
amb
oli

Dinars de migdia,  
aperitius, berenars 
i esmorzars.

Terrassa per  
esdeveniments
i festes!

Servei de catering

Pa amb oli: Forn Cafeteria i Restaurant 
Nou local a Valldoreix!

Pa amb oli      T. 932 809 906      Plaça Mas Roig, 2 08197 Valldoreix, Barcelona. Spain

BONA 
FESTA MAJOR!

Esmorzars, aperitius, dinars i menús migdia a 
10,50 euros.

Durant setembre sopars a la fresca i Chill Out 
sota els estels, amanides, tartars, torrades i 
crepes , els divendres i dissabtes de 20 a 24h

Esmorzars, aperitius, dinars i menús migdia a 
10,50 euros.

Durant setembre sopars a la fresca i Chill Out 
sota els estels, amanides, tartars, torrades i 
crepes , els divendres i dissabtes de 20 a 24h



Divendres 18 de setembre       
   
10h a 13h i de 16.30h a 20.30h – Biblioaccés Vall d’Or 
Punt d’Intercanvi de llibres per a nens, joves i adults
Podreu portar un màxim de dos llibres i endur-vos els que volgueu.
Organitza: Cultura-EMD Vdx

17h  – Club Esportiu Valldoreix 
Primera Jornada del Torneig de Pàdel de Festa Major 
Participació oberta i gratuïta amb inscripció prèvia al Club Esportiu Valldoreix a través de la direcció de 
correu angie@tennisvalldoreix.com, abans del dimecres 16 de setembre de 2015.

17.15h – Plaça Casal Cultura  
Familiar “ZOOZOOM” 
Una forma lúdica de gaudir del teatre de carrer, per a que tota la família participi, es diverteixi i es 
sorprengui. Crearem entre tots un original parc zoològic d’animals construïts amb materials senzills. 
De manerat fàcil, ràpida i imaginativa, els participants es transformaran en girafes, flamencs, elefants, 
peixos, crancs, dinosaures, meduses,... 
Organitza: Cultura-EMD Vdx

18h a 20h – Passeig de la Guineu
Master Class del Complex Esportiu
Organitza: Complex Esportiu EMD - Valldoreix

19h – Seu de l’Associació Propietaris i Veïns Valldoreix 
Inauguració de la XXXIII Mostra d’Art
Organitza: Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix





21.30h – Plaça Casal Cultura
Pregó de Festa Major
Organitza: EMD Vdx

22h – Plaça Casal Cultura  
Havaneres amb Els Cremats
Una formació amb un llarg i consolidat bagatge en el món del cant de taverna i les havaneres, 
considerats per molts els “enfants terribles” d’aquest gènere per la seva voluntat d’innovació i constant 
cerca de fusió amb altres gèneres.
Narcís Ferrer, veu; Koko, veu; Enric Ferrer, veu i flauta travessera; Xevi Juanals, Guitarra; Enric Fluvià, 
baix acústic; Carlos Pons, percussió (Congues, bongos i cajón).
Al finalitzar cremat per a tothom.
Organitza: Cultura-EMD Vdx

23h – Plaça Casal Cultura 
Ball de Festa Major amb l’orquestra La Banda del Drac
Organitza: Cultura-EMD Vdx

El

 

meu
 

avi
 

va

 

anar

 

a
 

Cuba
 

a

 

bordo
 
del  Català...



VAZQUEZ
C / Capità Arenas, 19

Tel. 93 203 62 71 · 08034 Barcelona

Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 23
Tel. 93 675 31 87 · 08197 VALLDOREIX

FERRETERIA DROGUERIA

Balla al ritme de la Festa Major!



Dissabte 19 de setembre
9h a 14h Plaça de l’Estació
Fira d’Antiguitats i Col·leccionisme
Organitza: Brocanters Valldoreix
Col·labora: EMD de Valldoreix   

Mercadet dels Dissabtes 
Es sortejarà una panera de productes del mercadet.
Organitza: EMD de Valldoreix 

9.30h a 21h – Club Esportiu Valldoreix 
Segona jornada del Torneig de Pàdel de Festa Major* 
Primera jornada del Torneig de Tennis de Festa Major*
Primera Jornada del Torneig de Futbol 7 de Festa Major*
*Participació oberta i gratuïta amb inscripció prèvia al Club Esportiu 
Valldoreix a través de la direcció de correu angie@tennisvalldoreix.com, 
abans del dimecres 16 de setembre 2015.
Organitza: Club Esportiu Valldoreix

10h a 18h - Club Esportiu Valldoreix 
Torneig de Volei Platja 4x4 mixt de Festa Major 
Participació oberta i gratuïta amb inscripció prèvia al Club Esportiu Valldoreix a través de la direcció de 
correu angie@tennisvalldoreix.com, abans del dimecres 16 de setembre 2015.
Organitza: Club Esportiu Valldoreix

10h a 18h - Plaça Maria Sabater 
Segona Edició del Torneig de Bàsquet 3x3 
Inscripció prèvia a través del web www.qbasketsantcugat.com, 
o al web de l’EMD de Valldoreix www.valldoreix.cat
Organitza: Qbasket Sant Cugat – EMD de Valldoreix

10h a 14h i de 17h a 20h  - Carrer Sant Albert
Esport d’Entitats al Carrer
Passejada a cavall, minitennis, jocs tradicionals i inflables. 
Participació oberta i gratuïta.
Organitza: Esports-EMD Vdx



Persianes
Mosquiteras
Mallorquines
Motors 
Cortines
Tècniques

Tendals
Mampares
Pèrgoles 
Reixes 
Baranes
Etc...

L'eficiència Energètica 
és Ecologia i Estalvi

En Aire o 
Calefacció

	  

• Llar d'infants autoritzada pel Departament d'Ensenyament de la -
Generalitat de Catalunya (Codi 08070490) 

• Pati de 800 m2 amb zona d’horts 

• Contacte personal i directe amb les famílies 

• Ampli horari adaptat a les vostres necessitats 

• Contacteu amb nosaltres i us expliquem personalment el nostre 
projecte 

SOM UNA PETITA GRAN ESCOLA!! 



10h a 13h – Biblioaccés Vall d’Or
Exposició dels Cartells presentats en el Concurs de Cartells de 
Festa Major 2015
Organitza: Cultura-EMD Vdx

1

2 3

Cartell guanyador de la FM 
Valldoreix 2015

Cartell guanyador en categoria 
juvenil

Cartell guanyador en categoria 
infantil

1.

2.

3.



A DOMICILI 
I PER RECOLLIR

/parandupizza

@parandupizza

/parandu_pizza

TASTA LES NOSTRES
PIZZES AMB CARN

I VERDURA 100%
ECOLÒGIQUES

10h a 13h – Biblioaccés Vall d’Or
Punt d’Intercanvi de llibres per a nens, joves i adults
Podreu portar un màxim de dos llibres i endur-vos els que volgueu.
Organitza: Cultura-EMD Vdx

10h a 14h – Plaça Casal Cultura 
Trobada d’Associacions Veïnals i Entitats Culturals de Valldoreix
Mostra del teixit associatiu de Valldoreix.
Organitza: Cultura-EMD Vdx

3

La millor 
festa de l’any!



11h a 13h – Plaça Casal Cultura
Taller de Pintura Ràpida per a nens i nenes
Organitza: Associació de Propietaris i Veïns de la Colònia Montserrat 

Maquillatge amb el Club Sincro Sant Cugat 
Organitza: Club Sincro Sant Cugat 

11h – Plaça Casal Cultura 
Familiar Concert-Performance “El bosc inventat” 
amb Lali Rondalla
Concert basat en els àlbums “Cançons per emportar” i “En un planeta clau”. 
En aquest bosc, els animals tenen cançons pròpies i els arbres s’enlairen 
per portar bonics missatges a l’altra banda del món. A més de cantar i ballar, entre cançó i cançó els 
nens i nenes sereu els protagonistes d’endevinalles i actes poètics, pujant a l’escenari.
Adreçat a nens i nenes fins a 8 anys.
Organitza: Cultura-EMD Vdx

11h – Associació de Propietaris i Veïns 
Concurs de tir amb arc i escopeta de balins  
Cal inscripció prèvia a la seu de l’Associació (Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 18, de 18h a 20h)
Organitza: Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix 

11.45h – Plaça Casal Cultura
Lliurament Premis Concurs Cartells de Festa Major
Organitza: EMD Vdx

12h – Nau de Cultura
Concert de l’Escola de Música de Valldoreix
Entrada Lliure.
Organitza: Escola De Música de Valldoreix

12h – ADOLF taller d’art (C. Pere Mas, 17) 
Visita guiada a l’exposició “ADOLF: retrats i caricatures” 
Amb un sorteig d’un gravat de l’artista.
Organitza: ADOLF taller d’art

17h – Nau de Cultura 
“Show de Festa Major” amb els Marxosos del Vallès
Veniu disfressats d’època i junts gaudirem de bona música, 
cançons de La Trinca, Raphael, Serrat, Núria Feliu, Georgie Dann i d’altres. 
També rifes, balls, rialles i germanor,...
Organitza: Marxosos del Vallès



19h a 21h – C. Brollador amb Pg. Guineu
Gimcana popular per a joves
Organitza: Joventut-EMD Vdx

17.15h – CAP Valldoreix
Sortida de la Cercavila gegantera 
des del CAP de Valldoreix 
fins al carrer Bruc
Amb la participació dels gegants 
de Sant Cugat, i Valldoreix,  
Caps grossos del Ferran i Clua i grallers. 
Ballada al carrer Bruc.
Organitza: EMD Vdx

18h – Zona Estació (Carrer Bruc) 
Activitats familiars amb Cia. la Xarranca
“Juga juga”  bloc de jocs gegants, atractius i educatius per a tots els gustos i edats.
“L’art de les bombolles” elaborareu un element tipus ‘pal amb cordes’ que després us servirà per jugar 
i enlairar bombolles gegants! Tots us emportareu a casa un record de la festa.
Organitza: Cultura-EMD Vdx



20h – Església Protestant de Valldoreix
Concert de Gospel
Organitza: Església Protestant Valldoreix

21h – Sala Casal Cultura 
Teatre “La casa de Bernarda Alba” amb el Grup de Teatre Espiral
Organitza: Grup de Teatre Espiral

21h – Zona Plaça Casal Cultura  
Sardinada Popular Ecològica 
Festa Major Valldoreix
Aportació 2,50 euros que inclou sardines, salsa, vi amb porró i pa. Es prega porteu plat de casa. 
Per inscriure’s, envieu correu electrònic a: vpv@vdx.cat.
L’EMD habilitarà un espai amb taules i cadires al costat de la Nau de Cultura.
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix 

23h a 3h – Zona Plaça Casal Cultura
Festa Jove
• Los Malabeiros “Esta Noche no se duerme”

Un grup d’amics amb un objectiu comú: gaudir amb la música plena de ritmes descarats.
Piulo, guitarra rítmica; Álvaro, veu; Tote, bateria; Xavas, guitarra eléctrica; i Cardons, baix.

• Germà Negre 
L’espectacle de GERMÀ NEGRE us brindarà ballarusques, somriures i molta festa amb aquesta 
trepa d’arriats que ens repassen un repertori de musiques del país amb sonoritats de folk castís. 
Adrià Dilmé, Eudald Grabulosa, Aleix Pagès, Adrià Estarriola, Adrià Mateos i Ferran Roure.

• ENVY DJ’s 
Dance. Grup local.



Diumenge 20 de setembre       
 
9h a 12h – Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix
Sortida de BTT de Festa Major 
Participació oberta amb inscripció prèvia fins el dimecres 
16 de setembre de 2015 (Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 18, 
de 18h a 20h).
Preu: 2 € pels no socis. Esmorzar i samarreta d’obsequi. 

9.30h a 11.30h - Passeig Guineu (davant del Complex Esportiu) 
Trail i Caminada Popular de Festa Major

• 9.30h – 10.45h – Sènior
• 10.45h – 11.15h – Infantil i Cadet
• 11.15h – 11.30h – Aleví i Benjamí
• 11.35h – Entrega de Trofeus 

Participació gratuïta amb inscripció prèvia a través del web del 
Complex Esportiu de Valldoreix 
(www.cevalldoreix.com).

9.30h a 14h – Club Esportiu Valldoreix 
Tercera jornada del Torneig de Pàdel de Festa Major* 
Segona jornada del Torneig de Tennis de Festa Major*
Segona Jornada del Torneig de Futbol 7 de Festa Major*
*Participació oberta i gratuïta amb inscripció prèvia al Club Esportiu 
Valldoreix a través de la direcció de correu angie@tennisvalldoreix.com, 
abans del dimecres 16 de setembre de 2015.
Organitza: Club Esportiu Valldoreix

10h a 14h i de 17h a 20h  - Carrer Sant Albert
Esport d’Entitats al Carrer
Passejada a cavall, minitennis, jocs tradicionals i inflables. 
Participació oberta i gratuïta.



10h a 14h – Zona Plaça Casal de Cultura
Fira Artesana de Festa Major
Organitza: Associació d’Artesans de Valldoreix 
Col·labora: EMD de Valldoreix

10.30h a 12.00h – Zona Plaça Casal de Cultura
Tallers infantils
Taller de manualitats per a nens, amb Victòria Jumilla
SWING KIDS: Classe oberta de swing per a nens, amb Munsa Bellmunt
Organitza: Associació d’Artesans de Valldoreix / Col·labora: EMD de Valldoreix

12h a 13h – Zona Plaça Casal de Cultura
Històries d’Aigua 
Cançons i danses amb 150 litres d’aigua. 
Espectacle familiar.
Recomanem banyador i sandàlies agafades al peu.
Organitza: EMD de Valldoreix

10.30h – Arxiu Gavín (Av. Mas Fuster, 57)
Visita a l’Arxiu Gavín
Es prega puntualitat – Tel. 936.742.570.
Se us obsequiarà amb uns goigs d’Arxiu Gavín.
Organitza: Arxiu Gavín

11h – Plaça Pompeu Fabra
Gimcana de cotxes
Informació i inscripcions a info@gentpervalldoreix.cat i/o telèfon 669.127.817.
Conjunt de 10 proves puntuables d’habilitats i petits coneixements del nostre poble. 
Cal que aneu disfressats, tant el cotxe com els ocupants. Es puntuarà l’habilitat per resoldre les proves 
proposades i l’equip que millor vagi disfressat.
Organitza: Associació Gent per Valldoreix



11.30h – Plaça Estació 
Trobada Castellera, 
amb Moixiganguers d’Igualada, 
Xics de Granollers 
i Castellers Sant Cugat
Organitza: Cultura-EMD Valldoreix



14h a 18h – Pati del Centre Ferran Clua
Concurs de Paelles i Ball de tarda
Inscripcions al Casal d’Avis fins el dijous 10 de 
setembre de 16.30h a 20h (Tel. 935.898.689).
Organització: Casal d’Avis 
Col·labora: EMD de Valldoreix

21.30h – Nau de Cultura 
Cloenda de Festa Major: “JOBS” de Cia. 
Clownic amb el suport de Tricicle
Gerard Domènech – Edu Méndez – Xevi Casals / Col·laboren en la direcció: Carles Sans i Enric Ases.
Clownic és la segona companyia de Tricicle, amb més de 16 anys de trajectòria. Durant tots aquests 
anys, ha interpretat fidelment, arreu del món, els diferents espectacles de Tricicle. Ara fa tres anys, 
Clownic va decidir fer el seu primer espectacle de creació i producció pròpia, Ticket, comptant amb la 
col·laboració de Tricicle. 
Després de l’èxit i el reconeixement aconseguit a l’estat espanyol i també en algunes actuacions 
internacionals, Clownic ha decidit crear el seu segon espectacle: JOBS.
L’espectacle gira al voltant del treball. Tractat com un fals documental, JOBS fa un repàs a les vicissituds 
del món laboral. Des dels treballs més comuns als més singulars, passant per la recerca d’una feina o 
com perdre-la, fins arribar a la jubilació, Jobs ofereix una visió còmica d’aquesta temàtica que tant ens 
preocupa actualment. 
JOBS és un espectacle farcit de 
gags que conformen una successió 
d’esquetxos que, com sempre, 
volen aconseguir “un riure cada 10 
segons”.
L’aforament és limitat.
Organitza: Cultura-EMD Vdx



Dilluns 21 de setembre       
  
16.30h a 21h - Biblioteca Vall d’Or
Menja bé tu hi guanyes
L’Exposició estarà del 21 de setembre al 9 d’octubre al següent horari: 

• Dilluns de 16.30h a 21h
• Dimarts a divendres de 10h a 13h i de 16.30h a 20.30h
• Primer dissabte de mes de 10h a 13h 

Organitza: Diputació de Barcelona / Col·labora: EMD de Valldoreix

Dissabte 26 de setembre       
   
9h a 14h - Parc de Sant Cebrià
Fira d’Antiguitats i Artesans
Organitza: Brocanters Valldoreix / Col·labora: EMD de Valldoreix 

10h – Punt trobada: Av. Joan Borràs cantonada amb Av. Alcalde Ramon Escayola 
(Pl. Floretes)
Ruta per Valldoreix. Visita comentada a càrrec de Juanjo Cortés 
a l’antiga finca Borràs
Informació: Àngels 662.236.591 / www.valldaurex.cat
Organitza: Valldaurex, Centre d’Estudis de Valldoreix

16.30h a 00.30h - Ferran i Clua
4a Oktoberfest Vall d’Or (Festa de la Cervesa)

• 16.30h – Pastissos alemanys i cafè 
• 17.30h – Música 
• 19h – Barbacoes, música, concursos, ball,...

Organitza: EMD Vdx i Associació de Veïns Vall d’Or i voltants del Mas Roig
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Rentar  
+ Color  
+ Assecat
40€

Rentat  
+ Tall
14€

Espai Henna bionatural. 
Coloració i Reflexos a través de les plantes

Estamos en continua formacion, para poder ofrecer a 
nuestros clientes lo mejor de nosotros.  

Gracias por vuestra confianza.

Estem en contínua formació, per poder oferir als 
nostres clients el millor de nosaltres.

Gràcies per la vostra confiança.

We are in continuous training to offer our customers 
the best of us.

Thank you for your confidence.

1er 
ANIVERSARI 

CONTINUEM CREIXENT


