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l castell de Canals,
plenament vinculat
a l’origen històric de
l’Entitat Municipal
Descentralitzada de
Valldoreix es troba dalt un turó
de 131,2 metres d’altitud sobre
el nivell del mar, entre el carrer
del Faisà i el torrent de Can Badal, antic torrent de Canals.
Enguany, entre els mesos de
març i abril, s’ha realitzat la quarta
intervenció arqueològica al castell
encarregada per l’EMD, des de la
redacció del pla director que estableix les prioritats i l’ordre d’actuació al monument.
És important tenir present que
el castell de Canals era una domus fortificada amb un estatus
de castell termenat. Estava formada per diferents edificis que
configuraven una unitat edilícia.
Va esdevenir el centre administratiu i econòmic que va articular
el territori del seu entorn que en
depenia. Fins a principis del segle
XIV, també va ser la residència
senyorial de la família Canals.
Amb la intenció d’aconseguir
completar la planta del castell,
hem centrat la nostra intervenció a excavar la part sud del
pati central del castell, l’interior
de l’edifici més antic del conjunt
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ubicat al sud-est i el perímetre
exterior d’aquest.
A la banda sud del pati central
del castell, que encara no havia
estat delimitada, hem localitzat
les restes d’un edifici de planta
rectangular i l’arrencada d’una
escala exterior ubicada dins el
pati, que permetia l’accés a la
planta primera.
Ara ja podem dir, amb més dades, que el pati central era el
nucli de comunicació dels diferents edificis i construccions que
configuraven el castell de Canals.
Mitjançant una arcada de mig
punt realitzada en pedra, es podia
accedir a les quadres ubicades a la
planta baixa de l’edifici nord-est.
Travessant una altra arcada molt
similar, s’entrava a una sala prèvia
a la planta baixa de l’edifici més
antic del conjunt, i pujant les escales exteriors es podia entrar a la
planta primera de l’edifici que tancava el recinte del castell al sud.
Malauradament, també hem
pogut constatar que una part
important del conjunt, en un
moment que desconeixem, va
col·lapsar i es va esllavissar turó
avall cap a la riera. En aquest
sentit, hem perdut aproximadament la meitat de l’edifici que
tancava el castell al sud i qualsevol traç de muralla meridional.
Un cop excavat l’interior de
l’àmbit ubicat a l’extrem sud-est
del castell, hem pogut documentar que es tracta d’un edifici
de planta rectangular, de 17m
de longitud per 3,5m d’amplada
i que la seva estructura estava formada per una successió
d’arcs en diafragma realitzats
en pedra, dels quals només es

conserva la part inferior. A la
part baixa del mur exterior de
l’edifici, disposa d’una escarpa i
d’un pas de ronda definit per un
altre mur que configuraria el límit exterior del castell de canals
al sud-est.
L’actuació realitzada ens ha permès localitzar 3 sitges a l’interior
del castell i 3 sitges més a la zona
perimetral ubicada al sud-est.
Sumant aquestes, a les 4 que ja
havíem documentat a les anteriors intervencions, actualment
disposem de 10 sitges. Possiblement, totes elles dedicades
a l’emmagatzematge de cereals.
Els materials arqueològics recuperats, a falta del seu estudi
complet, podem dir que són bàsicament dels segles XIII, XIV i XV.
Amb un equip total de 10 tècnics
auxiliars d’arqueologia, durant un
mes i mig, hem excavat un volum
aproximat de 70 m3 de terra. Un
cop finalitzats els treballs d’excavació, s’ha procedit a consolidar
les estructures localitzades mitjançant la construcció de filades
de sacrifici sobre els murs i hem
diferenciat les parts originals
mitjançant la interposició d’una
malla de fibra de vidre.
Els nivells de circulació han
estat protegits mitjançant la
col·locació d’una tela antiarrels
i la seva cobertura amb graves.
Per la nostra banda, cal agrair
la bona disposició de l’EMD de
Valldoreix per ajudar-nos col·laborant en tot el que els ha estat
possible durant la nostra intervenció arqueològica. 
Eduard Píriz
Director de l’excavació

salutació

2 anys
de mandat:
feina feta,
feina per fer
Benvolguts veïns i veïnes de Valldoreix,
Aquest proper mes de juny, i més concretament el dia 15, farà dos anys de la meva reelecció com a president de Valldoreix per afrontar el meu tercer mandat al capdavant de l’administració de l’EMD, la més
propera a la ciutadania. També arribarem a l’equador del meu mandat i crec que és moment de fer balanç.
Sense cap dubte aquesta primera meitat de mandat ha estat profundament marcada per la crisi sanitària de la Covid-19, que ha canviat totalment les nostres vides. Ara, amb la vacuna, tot just comencem
a albirar un final per a aquest malson, però no vull oblidar-me dels veïns i veïnes de Valldoreix que ens
han deixat víctimes de la pandèmia ni dels seus familiars i amics. Un afectuós record per a tots ells i elles.

Però tot això no serà possible sense l’ajuda i la col·laboració dels nostres veïns i veïnes. Fer un Valldoreix
millor i més amable per tothom és cosa de totes i tots. És per això que, com a president i com a veí, us demano que treballem plegats per assolir junts aquest objectiu i aconseguim erradicar dels nostres carrers
actituds incíviques que malmeten la nostra qualitat de vida i el nostre entorn natural. Parlo de la gent que
de forma irresponsable abandona les seves deixalles al carrer, que condueix a velocitat excessiva, dels
propietaris de gossos que no recullen els excrements de les seves mascotes, dels que llencen deixalles
al bosc, dels que llencen la brossa domèstica a les papereres o els que malmeten els espais públics amb
pintades o trencant el mobiliari públic.
Per això demano la col·laboració de tothom, perquè a través de les seves propostes, suggeriments o
avisos ens doni un cop de mà per, durant els propers dos anys, fer que Valldoreix sigui, encara una mica
més, el millor lloc del món per viure.

Josep Puig
President de l’EMD de Valldoreix
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Al llarg d’aquests dos anys hem treballat per seguir millorant Valldoreix i fer d’aquesta vila un espai meravellós per a tots i cada un dels veïns i veïnes. I ho volem seguir fent. És per això que ja treballem en
projectes tan importants com la urbanització de l’avinguda del Baixador, per aconseguir que aquest sigui
un carrer del qual puguin estar orgullosos tots aquells que hi viuen. També estem ampliant el passeig del
Nard, per aconseguir una millor mobilitat a la zona, i ja estem treballant per aviat posar en marxa la zona
esportiva del camp de futbol. Aquest serà un espai de lleure, salut i socialització que ens ajudarà a tenir
un Valldoreix més vertebrat.

Obres i projectes

L’EMD ampliarà l’oficina de Correus
de Valldoreix fins a pràcticament
doblar l’espai actual

Butlletí d’Informació Municipal | Valldoreix

L

’EMD de Valldoreix i l’empresa estatal Correos y Telégrafos han arribat
a un acord per ampliar l’oficina que
la societat postal té a Valldoreix i
d’aquesta manera solucionar els
problemes de prestació del servei, que es
produeixen actualment per la manca d’espai
que pateixen els treballadors. Aquesta situació s’ha vist empitjorada amb la pandèmia de
Covid-19, que ha provocat un increment dels
enviaments postals. És per aquest motiu que
l’administració valldoreixenca -titular del local
on està ubicada l’oficina- ha decidit ampliar de
forma provisional les dependències actuals,
davant la impossibilitat de trobar un local adequat a Valldoreix.
El projecte d’ampliació preveu la instal·lació
d’una estructura prefabricada a l’espai ubicat
entre l’oficina de Correus i el Nou Espai Cultural (NEC), a tocar de les escales d’accés a la
plaça del Casal de Cultura des del carrer Sant
Albert. Atès el caràcter provisional de l’obra,
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l’ampliació es farà utilitzant panells prefabricats, de manera que un cop cessin els usos es
podran desmuntar amb facilitat i recuperar
l’estat original. L’acord signat entre l’EMD i Correus contempla que l’ens local de Valldoreix es
farà càrrec de l’adequació de l’espai així com de
la compra dels mòduls i la seva instal·lació. Correus, de la seva banda, assumirà el cost d’adequació dels espais interiors, de les instal·lacions
elèctriques i de telecomunicacions i del mobiliari. En total el cost aproximat de l’ampliació és
de 45.000€, que es repartiran a raó de quasi
32.000€ a compte de l’EMD i més de 13.000€
a càrrec de l’ens postal.
Un cop enllestides les obres d’ampliació, que
començaran durant el mes de maig, l’oficina de
Correus de Valldoreix passarà dels 38 m2 útils actuals als 61,5 m2 útils finals, ampliant en
23,5 m2 la superfície destinada al servei postal. El conveni, signat per ambdues parts, també contempla la durada de la cessió de l’espai
per un termini de 5 anys. 

Obres i projectes

El nou pont del camp de futbol
de Valldoreix ja està acabat
i obert al públic
hicles de servei a l’espai del camp de futbol,
sense envair la llera de la riera, com succeïa
abans. L’obra ha tingut un cost de 130.000€ i
un temps d’execució de poc més de 2 mesos
i mig. Amb la finalització dels treballs també
queda obert de nou al públic, en aquest tram,
l’itinerari de vianants ‘Sumant Capacitats’ que
transcorre pel torrent de Can Badal i que havia
quedat tallat temporalment durant l’execució
de l’obra.
Ara, amb els treballs del nou pont acabats, el
proper pas és la futura construcció d’una zona
verda i esportiva en els terrenys de l’antic
camp de futbol, que està previst que puguin
acollir una pista esportiva, un skatepark i una
zona d’estada i esbarjo per als veïns. Aquest
nou parc esportiu i ciutadà tindrà accés des del
nou pont del carrer Castellot i des del carrer
Parc, al barri del Monmany. 
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’EMD de Valldoreix va enllestir a finals de febrer les obres del nou pont
que dona accés al camp de futbol de
Valldoreix, des del carrer Castellot.
Amb les obres també s’han creat
dues esculleres a banda i banda del pont per
protegir la llera del torrent de Can Badal.
Amb 12 metres de llargada i 4,5 d’amplada, el
nou pont permetrà l’accés de persones i ve-
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Obres i projectes

EMD i Ajuntament presenten
el projecte d’urbanització de
l’Av. del Baixador als veïns
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ls veïns de l’avinguda del Baixador es
van reunir al febrer amb els representants polítics i tècnics de l’EMD
de Valldoreix i de l’Ajuntament de
Sant Cugat, per conèixer de primera mà els detalls del projecte d’urbanització de
la via. Les reunions telemàtiques, aplegar els
veïns de cada un dels 3 trams en què està dividit
el projecte d’urbanització. Durant les trobades
virtuals els tècnics van presentar una proposta
basada en la pacificació del carrer que serà de
plataforma única, d’ús preferent per als vianants i amb creació de zones d’estada, esbarjo
i de racons amables per al vianant. Per aconseguir aquests objectius la velocitat està limitada a
20 km/h, hi haurà discontinuïtat de l’eix viari per
evitar el trànsit de pas, es pacificaran les cruïlles
a través de plataformes elevades i es crearan 48
places d’aparcament de distribució discontínua al
llarg del carrer.
El projecte també contempla la naturalització
de l’espai, amb la creació de zones enjardinades. D’altra banda la proposta preveu igualment les tasques de soterrament de la xarxa
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elèctrica de baixa tensió i de telecomunicacions, així com la renovació parcial de la xarxa
d’aigua potable.
Pel que fa a la part econòmica, els representants de les administracions van informar els
veïns que el pressupost final de l’obra puja a
poc més de 5 milions d’€, el que suposa que
cada metre quadrat d’urbanització costarà
223€. El cost de l’obra estarà finançat en un
56% pels propietaris, a través de les contribucions especials i el 44% restant anirà a càrrec
de les administracions.
Els veïns, de la seva banda, van mostrar la seva
preocupació pel cost total de la urbanització i
les altes contribucions a què hauran de fer
front. En aquest sentit els responsables municipals els van explicar que el cost majoritari
de l’actuació correspon a les obres de clavegueram i tasques de soterrament de serveis.
Per tal què el pagament de les contribucions
especials ocasioni el menor impacte financer
possible en l’economia dels veïns, s’establirà
un pagament en 3 terminis i fins hi tot es podrà
aplaçar la despesa en fins a 5 anys. 

Sessions Plenàries

Nous lavabos pels alumnes
de l’escola Ferran i Clua

L

’Escola Jaume Ferran i Clua de Valldoreix els nous lavabos del cicle
inicial i cicle mitjà, una obra que ha
consistit en la renovació de la totalitat dels elements dels banys i les
mampares de separació, així com la posada al
dia de l’enrajolat de les parets i la substitució de
l’enllosat del terra per un paviment més modern. La intervenció als vàters de l’escola ha
tingut un cost total proper als 40.000 euros i
ha servit per actualitzar aquests espais, que
havien quedat desfasats amb el pas dels anys.
Els nous lavabos, a banda de la millora estètica,
també han vist renovades totes les conduccions
d’aigua i les canonades de desguàs, de manera
que esdevenen més funcionals i adaptats a les
actuals necessitats del centre.

Amb la posada en marxa dels nous vàters del
cicle inicial i mitjà, l’escola ha pràcticament renovat tots els lavabos del centre, a excepció
dels destinats als alumnes del cicle superior. 
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Sessions Plenàries

El ple d’abril acorda desencallar
l’arranjament del torrent de Saladrigues i
restaurar el pont del camí de la Salut
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a sessió plenària de la Junta de
Veïns corresponent al mes d’abril,
celebrada el dijous 22, va començar
fent un minut de silenci en memòria
de l’economista i activista per la
pau santcugatenc, Arcadi Oliveres, desaparegut recentment i que va acabar amb un sentit
aplaudiment per part de tots els membres del
plenari valldoreixenc. Tot seguit van prendre
protagonisme les mocions, encetades per la
proposta del grup del PSC-CP de fer una crida a la ciutadania per tal que proposin noms
de veïnes i veïns rellevants i poder reanomenar carrers de la vila. La moció, que va rebre
el majoritari de la resta de vocals, amb l’única
excepció de l’abstenció de la representant de
Cs, també va emfatitzar la necessitat d’incrementar els noms de dones en carrers i places
de Valldoreix. El mateix resultat va obtenir la
proposició d’ERC-MES per dissenyar i implementar dos plans d’igualtat, un dirigit a la ciutadania i l’altre de caire intern pel personal de
l’administració valldoreixenca.
Sí que van votar de forma unànime tots els
partits representats a la Junta de Veïns de Valldoreix per donar llum verda al desbloqueig
de l’arranjament de la riera de Saladrigues i el
torrent de Buscarons. El plenari també es va
comprometre a treballar de la mà amb l’Ajuntament de Sant Cugat per buscar els recursos
i les subvencions que ajudin a finançar l’elevat
cost del projecte. La unanimitat de vot també
va servir per aprovar la moció presentada pel
grup de Cs per declarar Valldoreix com a vila
compromesa amb el benestar emocional i la
salut mental i treballar en la sensibilització i la
prevenció de casos de suïcidi.
Enllestides les mocions es va entrar de ple
en l’àmbit econòmic amb l’aprovació, amb els
vots favorables de l’equip de govern i les abstencions dels grups del PSC-CP i Cs, per re-
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butjar les al·legacions del cap d’Urbanisme de
l’EMD i dels grups de la CUP-PC i ERC-MES i
aprovar la modificació pressupostària 5/2021
de la corporació valldoreixenca. Igualment, el
ple va acordar l’aprovació de la modificació
pressupostària 6/2021 que significa el primer pas per tirar endavant la restauració del
pont del camí de la Salut -amb un cost de prop
de 63.000€- que ha de servir per recuperar i
consolidar un element arquitectònic de gran
interès patrimonial per Valldoreix. En la mateixa modificació pressupostària també es van
aprovar altres partides com la del servei anual
de manteniment web i hosting (1900€), inversió a l’Escola Bressol (800€) i compra de mobiliari urbà (5.000€).
El ple va finalitzar amb l’aprovació del calendari de festes locals per a l’any 2022, que
seran el 3 de març per Sant Medir i el 16 de
setembre per Sant Cebrià, i amb la formalització de la renúncia d’Anna Cano com a vocal de
Cs i l’anunci de qui serà el seu substitut, José
Miguel García.

Sessions Plenàries

El ple de març dona llum verda al projecte
del Baixador i al pla d’equipaments

el pla d’equipaments de Valldoreix i la posada en marxa
d’un procés participatiu, obert
a les associacions, les entitats
i la ciutadania, per decidir els
futurs equipaments socials,
culturals i esportius de la vila.
La moció va prosperar amb
l’únic vot contrari del la vocal de Ciutadans. Anna Cano,
en canvi, sí es va sumar a la
resta de companys de plenari
per aprovar, per unanimitat, la
moció amb què l’EMD de Valldoreix demana a les autoritats
competents la modificació de
la legislació urbanística, per
tal de permetre fer ampliacions en edificis en situació
de volumetria disconforme.
Enllestida la carpeta de les
mocions plenàries els i les
vocals de Valldoreix van entrar en matèria econòmica
per aprovar la 5a modificació
pressupostària de l’any, que
va prosperar amb els vots favorables de l’equip de govern

i les abstencions dels grups
del PSC-CP i Ciutadans. La
modificació de crèdit servirà per contractar l’assessorament jurídic urbanístic
(48.400€), així com l’actualització del projecte del Pont
del C/ Canari (39.649€) i el
projecte de millora de la climatització de la piscina del
Complex Esportiu (18.150€).
El debat dels punts de l’ordre
del dia de la sessió del mes
de març va finalitzar amb
el ple donant llum verda al
projecte de l’Av. del Baixador,
demanant a l’Ajuntament de
Sant Cugat que en faci l’aprovació inicial i posi en marxa el
període d’informació pública, com també aprovant la
convalidació de l’aprovació
inicial del projecte de subministrament elèctric al C/
Castellot (87.157€) i l’aprovació inicial de la modificació
del projecte del pont del C/
Canari. 
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a Sessió Plenària
ordinària de la
Junta de Veïns de
Valldoreix, corresponent al mes de
març, celebrada el dijous 18
va començar, com és habitual,
amb les mocions presentades
al ple pels grups polítics. La
primera va anar a càrrec del
grup municipal de Junts per
Valldoreix que va proposar
al plenari el reconeixement
de la correcta inscripció per
part de la Parròquia de Sant
Cebrià de l’edifici del temple,
la casa rectoral i altres dependències parroquials, així
com els terrenys limítrofs. La
moció va quedar aprovada
amb els vots favorables del
grup proposant i dels grups
del PSC-CP i de Ciutadans.
Despés va prendre la paraula
el vocal Ferran Margineda de
la CUP-PC per demanar a la
resta de vocals el seu suport
per exigir a la Generalitat de
Catalunya la seva retirada
com a acusació popular en
fins a 70 processos judicials
en contra d’activistes independentistes, i per demanar
l’arxivament de les causes.
La moció també demanava
que l’EMD expressés el seu
suport a les persones represaliades. La proposta cupaire
només va rebre el vot favorable dels vocals d’ERC-MES i la
moció es va rebutjar.
Més consens va aconseguir el
text presentat per ERC-MES,
CUP-PC i PSC-CP per aprovar

Sessions Plenàries

Les apostes online,
la prevenció del foc
i la contaminació
atmosfèrica
i acústica de l’AP-7
protagonitzen
el Ple de febrer de l’EMD
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a sessió plenària ordinària del mes de
febrer de l’EMD de Valldoreix, celebrada el 18 de febrer de nou de forma
telemàtica per les restriccions contra
la Covid-19, va començar amb la reivindicació de les iniciatives d’educació en el lleure
com a activitats segures. Aquest va ser el contingut del manifest conjunt de la Federació Catalana de l’Esplai i la Fundació Catalana de l’Esplai
– Fundesplai, que es va llegir a l’inici del plenari
valldoreixenc, per defensar les activitats de lleure
com a un dret essencial, que es desenvolupa en
condicions de total seguretat i que és part essencial del procés educatiu dels infants.
Un cop llegit el manifest es va entrar de ple en
l’apartat dedicat a les mocions. La defensa de la
llibertat d’expressió i la denúncia de l’empresonament del raper lleidatà Pablo Hasél per les
seves cançons -que li han comportat una condemna de 9 mesos de presó per enaltiment del
terrorisme i injuries i calumnies contra la Coronavan posar d’acord als vocals de l’equip de govern
i els dels grups d’ERC-MES i la CUP-PC per tirar
endavant la moció. On sí es van posar d’acord
tots els grups amb representació a la junta veïnal
de Valldoreix va ser en la necessitat de prendre
mesures per evitar l’addicció als jocs d’apostes
en línia. També van estar tots d’acord per posar
de manifest la necessitat de treballar en una millor prevenció dels incendis forestals al Parc de
Collserola i per reclamar un increment d’efectius al parc de Bombers de Sant Cugat-Rubí. El
text també demanava que l’Ajuntament de Sant
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Cugat participi de les despeses de realització de
les franges de seguretat contra incendis de la finca de Can Monmany, propietat compartida entre
les dues administracions.
Pel que fa a la moció de la CUP-PC, que proposava lluitar contra la contaminació atmosfèrica i
acústica, que han de patir els veïns de la vila per
la proximitat de vies ràpides com l’AP-7 i l’A-2, va
rebre el suport de la majoria del ple amb l’única
excepció de la vocal Anna Cano de Ciutadans. La
moció reclamava igualment la implantació de la
velocitat variable al tram de l’AP-7 a tocar de
Valldoreix, la instal·lació de pantalles acústiques i la instal·lació de paviment sonoreductor
als trams de vies ràpides que passen pel costat
de nuclis habitats. La unanimitat va tornar a la
Junta de Veïns per aprovar la moció de suport a
les escoles de música, teatre i art del municipi,
davant les afectacions per les mesures restrictives que impedeixen la seva activitat.
Enllestides les mocions, el plenari va donar
llum verda a l’atorgació a l’Associació de Voluntaris de Cultura Popular de Valldoreix d’una
subvenció de l’EMD de 25.000€ per arranjar
i millorar els gegants de la vila -Cebrià, Assumpta i Cinteta- i per a la compra d’un remolc per al seu transport. Igualment es va
aprovar una subvenció de 1.000 euros al consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
per ajudar a finançar el projecte ‘Alimentem
Collserola’, que promou la producció agroecològica de proximitat en l’àmbit d’influència
del parc. 

Mobilitat

L’EMD pacifica la mobilitat de l’Av. del Baixador
per reduir el trànsit i la velocitat de pas

L

’EMD de Valldoreix va posar a finals de març fil a l’agulla a les reivindicacions per regular el trànsit a
l’avinguda del Baixador, mentre no
comencen les obres d’urbanització
de la via. Les mesures, aprovades a la Junta de
Veïns del passat juliol a proposta del grup del
PSC, són una resposta temporal a les molèsties expressades pel veïnat del carrer, que han
de patir les situacions molestes pel mal estat
de la via i l’incivisme d’alguns conductors. És per
aquest motiu que l’administració valldoreixenca
va dissenyar un pla de pacificació fruit del compromís assolit amb els veïns de la zona, que ha
implicat la implantació immediata de mesures
correctores que ajudin a treure vehicles del carrer i obliguin a disminuir la velocitat de pas.
En primer lloc l’EMD va establir la instal·lació
de barreres de formigó del tipus ‘New Jersey’
a totes les cantonades, amb l’objectiu d’estrènyer el carrer per aconseguir una disminució
de la velocitat. En total es van col·locar 24
obstacles distribuïts a les cruïlles de l’Av. del
Baixador amb els carrers Ramon Escayola, Pg.
Roser, C/ Llesamí, Rbla. del Jardí, Pg. Camèlies,
Pg. Orquídia, C/ Sant Sebastià, C/ Pamplona,
C/ Ocells i C/ del Pla. En segon lloc es va dur a
terme una implantació de canvi de direccions

segmentada per trams, tal com està contemplat en el projecte d’urbanització de la via i
que es va consensuar durant el procés de participació ciutadana. Aquesta modificació de
les direccions evita la continuïtat del sentit de
la circulació, fent que l’avinguda del Baixador
no sigui una ruta ràpida d’entrada i sortida. La
mesura serveix per expulsar els cotxes que no
són del barri, millorar el trànsit a l’Av del Baixador i facilitar l’accés als carrers adjacents.
La modificació dels sentits de circulació també serveix com a prova pilot de la mobilitat de
la zona, així com per copsar si el projecte és
encertat o si cal buscar noves solucions. Per
últim, des de l’EMD també s’ha fet la implantació de senyalització vertical, recordant limitació de circular a més de 30km/h.
La voluntat de l’EMD de Valldoreix amb la posada en marxa d’aquest pla de pacificació de la
mobilitat a l’avinguda del Baixador és que amb
aquesta actuació els veïns puguin tenir una millor qualitat de vida en un entorn més amable,
mentre esperen l’execució del projecte d’urbanització de la via. 
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Mobilitat

L’estació de Valldoreix tindrà un
aparcament segur per a bicicletes
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errocarrils de la Generalitat (FGC)
ha licitat les obres per construir un
aparcament segur i tancat per a bicicletes a l’estació de Valldoreix i a nou
estacions més de les línies que connecten Barcelona amb el Vallès i la xarxa Llobregat-Anoia. Els treballs consisteixen a fabricar i
instal·lar l’habitacle en l’entorn immediat de la
parada de tren de Valldoreix, en un format, que
encara està per decidir, que podria ser d’un espai
de 6×6 metres amb capacitat per a 54 bicicletes
o un de 6×4 per a 34. Les altres estacions, que
com Valldoreix tindran aparcaments segurs per
a bicicletes, seran Bellaterra, Can Feu, Gràcia,
Piera, Sant Vicenç els Horts, Martorell Enllaç,
Manresa Alta, Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç de Castellet i Pallejà. L’objectiu d’FGC amb
la implementació dels aparcaments segurs per a
bicicletes és anar incrementant amb el temps el
nombre parades amb aquest sistema, per arribar al màxim nombre d’usuaris possible.
En aquesta primera fase, de la qual forma part
el projecte de Valldoreix, es preveu la instal·lació
d’alguns sistemes d’aparcaments segurs per
a l’1,5% de les validacions d’FGC, que suposa
unes 4.000 places. Això significa quadruplicar l’actual oferta d’aparcament de bicicletes a
l’entorn de les estacions d’FGC. En aquesta línia,
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també es preveu elevar l’oferta a mesura que la
demanda ho vagi justificant fins a arribar al 3%
de les validacions, unes 8.000 places segures.
Actualment l’estació de Valldoreix compta
amb un aparcament per a bicicletes de la xarxa
BiciBox de l’AMB, una xarxa pública d’aparcaments gratuïts i segurs per a bicicletes privades
que es troba distribuïda pels diferents municipis
de l’àrea metropolitana de Barcelona. Pel que
fa a les estacions d’FGC, el 45% compten amb
places d’aparcament per a bicicletes amb alguna
mesura de seguretat, mentre que el percentatge puja fins al 52% quan parlem d’estacions que
compten amb sistemes d’aparcament coneguts
com a “U invertides” a la via pública en una zona
situada a l’entorn de 200 metres dels accessos
de les parades del ferrocarril. 

Patrimoni

Una nova campanya d’excavacions posa al descobert
troballes arqueològiques inèdites al Castell de Canals

L

a intervenció arqueològica, que es va
dur a terme al llarg del mes de març
al Castell de Canals encarregada des
de l’EMD de Valldoreix i sota la direcció de l’arqueòleg Eduard Píriz, ha tret
a la llum noves estructures que donaven forma al
conjunt arquitectònic del Castell de Canals de Valldoreix, que data del s. XII. Entre les noves descobertes fetes per l’equip d’investigadors es poden
apreciar el perímetre del primer edifici del castell
amb la seva escarpa (mur inclinat de reforç exte-

rior), diferents arcs constructius, murs i estructures que defineixen com era el turó de la fortificació
valldoreixenca, com també les sitges, que servien
per emmagatzemar els cereals. L’excavació també ha servit per posar al descobert elements d’ús
quotidià com restes de vaixelles, llànties, monedes
de l’època del rei Jaume I i, fins i tot, un picarol. 

L

a cooperativa agroecològica l’Ortiga, gestora de l’explotació agrícola
de la masia més emblemàtica de
Valldoreix, va iniciar a mitjan febrer
els treballs de rompuda per a la recuperació d’antigues feixes de conreu del mas
valldoreixenc i així ampliar la superfície dedicada
al cultiu de la vinya. En concret les tasques van
consistir en la retirada de troncs i arrels per
poder llaurar la capa superficial del terreny,
per d’aquesta manera que s’oxigeni la terra i pugui de nou acollir cultius. Amb aquests treballs
es va aconseguir rehabilitar els antics camps per
a poder-hi conrear nous ceps.
En concret, la rompuda de terres va implicar la
recuperació de dues antigues parcel·les, engolides pel bosc al llarg dels anys, amb una superfí-

cie aproximada de 15.300m2. Aquestes tasques,
que també van servir per realitzar les franges
de protecció contra incendis, formen part dels
acords assolits entre la cooperativa l’Ortiga i la
propietat – compartida entre l’EMD de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat- en el marc del
conveni d’explotació de les terres de conreu de
la masia de Can Monmany. 
13
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La masia de Can Monmany recupera antigues terres
de conreu per ampliar el cultiu de la vinya

Comerç

Les parades de productes no essencials tornen
al Mercadet de Valldoreix
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l Mercadet dels Dissabtes a Valldoreix va recuperar a mitjan març
la totalitat de les parades, després
de més de tres mesos en què les
parades no alimentàries van estar
absents del mercat no sedentari valldoreixenc
per les restriccions anticovid. Amb el relaxament
de les mesures referents a l’activitat comercial
decretades pel PROCICAT el retorn de les parades de productes no essencials al Mercadet
va implicar l’ampliació de l’espai destinat als
paradistes. Aquesta mesura es va prendre per
tal d’assegurar el manteniment de les distàncies
de seguretat entre les parades i per garantir la
separació amb els clients amb l’objectiu d’evitar
la proliferació de contagis. Per això l’administració valldoreixenca va seguir mantenint la limitació de l’aforament al 30% i el precepte de situar
les parades en una sola línia, fet que va motivar
l’ampliació de l’espai, ubicant parades de producte no alimentaris a la zona de l’aparcament
de la Pl. de l’Estació i allargant la zona destinada als llocs de venda fins a quasi el final del C/
Bruc. Amb l’adopció de totes aquestes mesures
l’EMD va incrementar fins a 35 el nombre de
parades del mercat no sedentari de la vila, que
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fins al moment només podia albergar llocs de
venda de menjar de primera necessitat, com
els de fruites i verdures, forn de pa, fruits secs,
formatges i làctics, llegums i cereals, embotits,
productes ecològics i menjar preparat.
Les noves mesures es van incorporar 12 parades de venda de roba, sabates, parament per
la llar, cosmètics, flores i plantes, etc. Pel que
fa a aquests establiments, la nova normativa no
permet posar a disposició dels clients productes de prova no destinats a la venda com cosmètics, productes de perfumeria i similars, que
impliquin manipulació directa per successius
clients. D’igual manera, en els establiments de
productes tèxtils els emprovadors s’han d’utilitzar per una única persona i després del cada ús
es desinfectaran. Aquestes parades també han
de garantir la higienització de cada peça de roba
que s’emprovi un client abans de facilitar-se al
següent client. Aquesta mesura s’aplica igualment a les devolucions de peces de roba fetes
pels clients. 

igualtat

Teatre i reivindicació feminista; així es va celebrar
el Dia Internacional de la Dona a Valldoreix
uns fets que s’han vist incrementats durant la
pandèmia de Covid-19 amb més precarietat i
invisivilització pel col·lectiu femení.

Per fer la lectura pública de la declaració institucional, promoguda per la Diputació de Barcelona
i a la qual es va afegir l’EMD de Valldoreix, van
pujar a l’escenari de la Nau de Cultura la vicepresidenta del Casal dels Avis, Montse Roura; la
directora del Cau de Valldoreix, Almodis Ortega;
i la presidenta de l’Asociación Anita, Carolina
Amado. Durant el seu parlament les tres lectores van alçar la veu per reivindicar la necessitat
de desterrar de la societat les desigualtats i les
violències de gènere que han de patir les dones,

Per a la jornada del 8M l’EMD de Valldoreix va
preparar un acte intern a la Casa de la Vila, en
què les vocals de la corporació municipal van
tornar a llegir el manifest del Dia Internacional
de la Dona. A la lectura també hi van assistir els
companys vocals de Valldoreix i els treballadors
de l’administració valldoreixenca. El dia va acabar amb l’edifici de la Casa de la Vila il·luminat
de color lila per, durant tot el vespre, nit i matinada, seguir donant visibilitat a la commemoració del Dia de la Dona i recordar la necessitat
de seguir lluitant cada dia de l’any en contra de
la discriminació i la violència masclista. 

15

Butlletí d’Informació Municipal | Valldoreix

E

l 8 de març, Dia Internacional de la
Dona, es va viure amb intensitat un
any més a Valldoreix, malgrat les
restriccions de reunió imposades per
frenar els contagis de la pandèmia de
Covid-19. Amb tot, des de l’EMD de Valldoreix
no es va voler deixar passar aquesta data tan
assenyalada en el calendari i es van organitzar
diferents activitats per commemorar la diada
feminista. La celebració va començar diumenge
dia 7, vigília del Dia de la Dona, amb l’acte institucional a la Nau de Cultura i que va consistir
en la lectura del manifest del 8M i la representació de l’obra teatral ‘Juicio a una zorra’, a càrrec de l’actriu local Maria Vancells.

A continuació va ser l’actriu Maria Vancells qui
va pujar sobre les taules de l’equipament cultural per donar veu a Elena de Troia que, en aquest
monòleg escrit per Roger Cònsul, relata en primera persona la seva experiència vital i com des
del seu naixement va ser utilitzada pels homes
en el seu propi benefici. Durant més d’una hora
l’Elena de Troia de Vancells va descriure amb
intensitat com va ser obligada a casar-se, com
la van raptar i la van violar i sobretot com va
ser jutjada per la història per prendre una única
decisió: seguir a l’home de qui estava enamorada, per sobre de totes les coses. És per tot això
que Elena de Troia reclama que es reescrigui la
història i pren el protagonisme desafiant tots
aquells qui l’han jutjada.

Personalitats de Valldoreix

Meritxell Negre, la veu més
internacional de Valldoreix
La dimensió artística de la jazzwoman valldoreixenca la va portar a cantar pel
president Obama, en la boda de Michael Jordan i durant la campanya presidencial
de Hillary Clinton
lista al programa televisiu ‘El Trampolín’, i actuar al programa televisiu ‘Lluvia de estrellas’ i al
prestigiós ‘Festival de Benidorm’.

L’AVENTURA AMERICANA
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oc s’imaginava la petita Meritxell
Negre, a finals de la dècada dels
70, mentre jugava i corria pel pati
de l’Escola Jaume Ferran i Clua de
Valldoreix, que la seva incipient
vocació d’infància, convertida amb el pas dels
anys en passió i professió, la duria a brillar en
escenaris d’arreu del món i cantar al costat
dels artistes més reconeguts del panorama
musical estatunidenc i mundial. Potser no s’ho
podia imaginar, però de ben segur que la Txell
-com li agradava que li diguessin la família i les
seves amigues d’escola- en els seus somnis es
veia a ella mateixa convertida en una cantant
d’anomenada mundial, omplint grans recintes
i fent gaudir el públic amb la seva música.
La cantant valldoreixenca es va revelar, des de
la seva més tendra infantesa, com una nena
prodigi amb un talent innat gens comú. El seu
do i la seva ferma voluntat d’esdevenir artista
la van empènyer a iniciar un camí dins el món
de la música, que es va anar consolidant des
d’uns inicis autodidactes. La banda ‘The Sutton
Club Orchestra’ va ser el seu trampolí cap al
gran públic, va aconseguir alçar-se com a fina-
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A la novella edat de vint anys va fer la seva
gran aposta vital. Va emprendre un viatge
artístic als Estats Units, país que la va acollir amb els braços oberts i que li va permetre
desplegar el seu talent i desenvolupar la seva
carrera musical. Allà va col·laborar amb destacats compositors, productors i vocalistes
de ciutats tan importants com Nashville, Las
Vegas, Washington DC, Philadelphia, Nova
York, Los Angeles. Al llarg de la seva carrera
la Meritxell va pujar a l’escenari amb músics
de talla mundial com B.B. King, Chaka Khan,
Carlos Santana i Andrea Boccelli, entre molts
d’altres. Meritxell Negre també va actuar en
festivals de renom com el Detroit Jazz Festival,
el Pasadena Soul Fest, el Jazzmatazz Festival, i
en esdeveniments de tan importants com l’All
Stars, el casament de Michael Jordan, la campanya electoral de Hillary Clinton o davant del
president dels EUA Barack Obama.

M e r i t x e l l N e gr e v a
ser una vocalista
i compositora
de qualitat
extraordinària,
amb una visió
multicultural que va
enriquir el seu ampli
i divers repertori

Personalitats de Valldoreix

ESCRIT DELS MESTRES
ESCOLA FERRAN I CLUA

CONCERT TRIBUT A MERITXELL NEGRE

Valldoreix, on la Meritxell va viure gran part de la seva
vida vol homenatjar la seva carrera artística com la
primera cantant valldoreixenca d’èxit internacional.
Ho farà amb un concert de tribut, que servirà donar a
conèixer entre la ciutadania seva obra i figura. La cita
està prevista pel 4 de juny a les 20h a la Nau de Cultura i el concert consistirà en un recital de versions
populars de la música jazz i soul americana. També
està previst que les actuacions musicals es vagin intercalant amb la projecció de vídeos d’algunes de les
actuacions de la Meritxell i la interpretació de quatre
de les seves cançons originals recollides en el disc
The Meritxell Project. 

La Meritxell en va ser paradigma: Forta,
lliurepensadora, valerosa i incombustible, plantava cara a tot allò que considerava injust o irracional. Proposava
alternatives creatives a vicis enquistats
pel costum i la seva tossuderia la portava a aconseguir el que es proposava.
A la seva tornada, vam reconèixer la
Meritxell del començament en la bella dona que no es rendia davant la
malaltia,. La que no callava. La que no
mentia. La que estimava a cor obert i
que ara, més que mai, estava decidida
a vèncer els enemics, ja fossin molins
de vent o gegants. Va aguantar prou
temps el combat desigual per deixar
ben marcades les empremtes del seu
valor i de la seva passió en tots els que
l’estimàvem.
Algunes mestres, que hem seguit amb
orgull i afecte el rastre de la Meritxell
Negre durant aquests 40 anys, desitjaríem afegir un maó més en la construcció d’aquesta memòria que la farà
romandre a Valldoreix, el seu poble.
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RETORN A VALLDOREIX

L’any 2004 va ser un any de grans decisions, ja que va
publicar el seu àlbum ‘The Meritxell Project’ i, després
de 23 anys expandint la seva carrera musical als Estats
Units, va emprendre el viatge de tornada a Catalunya
i a la seva vila estimada, Valldoreix. En aquesta nova
etapa es va apropar de nou al món de la televisió,
triomfant com a concursant al programa ‘El Número
Uno’ d’Antena 3, on tant el jurat com els professors la
van destacar com una de les millors i més potents veus
del panorama musical nacional.
Lamentablement, la Txell ens va deixar massa
d’hora. El 21 de gener de 2020 i amb només 48 anys
Meritxell Negre va morir víctima d’un càncer i els
principals mitjans de premsa nacional, així com músics i artistes nacionals i internacionals es van sumar
a les mostres de condol per la pèrdua de la cantant
valldoreixenca més internacional.
El fort lligam de Meritxell Negre amb Valldoreix va
estar present al llarg de tota la seva vida i fins al
final. Quedarà sempre en el record la seva darrera
actuació, celebrada el 22 de juny de 2019 a la Nau de
Cultura, on va cantar al costat de la Coral Harmonia,
com a demostració del gran amor que sentia per la
seva mare, membre de la coral valldoreixenca.

La Meritxell va cursar l’EGB a l’escola
Jaume Ferran i Clua de Valldoreix, la
seva ciutat. Sembla una dada biogràfica comuna. El moment històric i la
conjunció de les persones idealistes i
batalladores del Ferran d’aquells anys
la fan excepcional. El grup de la Meritxell va ser triat de bon començament
com a curs pilot per plasmar tot un nou
ideari pedagògic amb una metodologia
innovadora que va marcar un abans
i un després en la història de l’escola
i, inclús, del poble. Famílies, mestres i
alumnes es van abocar en aquest projecte de formar PERSONES LLIURES:
persones amb opinions pròpies, honestes, lluitadores, reflexives, valeroses,
vitals i amb una forta cohesió que, en
molts casos, es manté encara avui...

solidaritat

La 4a Xocolatada Solidària de l’Asociación
Anita recull més de 1100€ per seguir lluitant
contra el càncer infantil
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l Dia Internacional
del Càncer Infantil,
que es commemora cada dia 15 de
febrer a tot el món,
ha estat un any més el millor
pretext perquè la valldoreixenca Asociación Anita hagi organitzat de nou la seva Xocolatada Solidària. La iniciativa,
que serveix per recaptar fons
per a la lluita contra el càncer
infantil, ha recaptat en aquesta edició gairebé 700€ entre
les donacions presencials i
les que han arribat online. En
total van ser 2 les xocolatades
organitzades per l’Associación
Anita i es van celebrar els dies
17 i 19 de febrer a l’Escola
Ferran i Clua, aprofitant la sortida dels nens i nenes del centre educatiu.
Enguany, però, la Xocolatada
solidària es va haver d’adaptar
a la pandèmia, motiu pel qual
ha variat el seu format per poder seguir arribant al màxim
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de gent possible. Per aquesta
edició l’entitat organitzadora,
juntament amb l’Escola Bressol, van idear un format de
paquets individuals, de melindros amb xocolatina, bombons, magdalenes i croissants
que els alumnes i mestres, de
la mateixa Escola Bressol i del
Ferran i Clua, es van endur a
casa a canvi d’un petit donatiu
de 2€. A la iniciativa també hi
van participar els treballadors
i treballadores de l’EMD, que
van gaudir dels seus paquets
de melindros amb xocolata
i van participar amb els seus
donatius. L’èxit de l’edició
2021 de la Xocolatada solidària ha estat possible gràcies

a la col·laboració dels supermercats Condis de Valldoreix
i Esclat de Rubí, que van fer
les donacions de magdalenes,
croissants i xocolatines, així
com de l’Església Protestant
de Valldoreix que va cedir les
seves instal·lacions perquè
l’Associación Anita posés la
seva parada els dos dies de la
xocolatada.
La Xocolatada Solidària
l’ONG valldoreixenca es va
repetir per la diada de Sant
Jordi amb gran èxit, ja que va
aconseguir recaptar prop de
470€ més, per seguir lluitant
contra el càncer de desenvolupament infantil. 

Entitats i associacions

Els centres d’esbarjo
per a la gent gran i la pandèmia

Quin temps ens ha tocat viure!
Aquesta pandèmia ens afecta a tots, però no sé
si podeu imaginar com afecta les persones grans.
D’una banda preocupació i tristesa pensant en
fills i nets, la qüestió econòmica per a ells i el
contacte avis/nets tan desitjat. Però també per
a nosaltres mateixos que, de fet, pensem en els
pocs anys que tenim per davant (com qualsevol
persona però segur que la perspectiva la veiem
més curta) i el temps que no vivim de ple amb
la família i els amics és temps que no tornarà.
Els amics que importants són! Com trobem
a faltar aquelles tardes al Casal, jugant o escoltant xerrades interessants, o els tallers
d’aprendre tècniques que, fins a la vellesa no
havíem tingut ocasió de practicar (coral, pintura, anglès... i més). També l’esport que és tan
necessari per a mantenir-nos en forma.
I, què passa? Doncs que, sense voler, ens
distanciem. Necessitem socialitzar-nos, sentir-nos que ens donem suport la gent de la

nostra edat, que podem comprendre les mateixes circumstàncies en què ens anem trobant tots en aquesta etapa de la nostra vida:
episodis de dolor físic, tristesa o digues-li depressió, solitud... També durant aquest temps
hem perdut amics, sigui per edat o malaltia,
Covid o no. De morts per Covid no tenim constància de gaires baixes, però també pot ser
que no ens hagin arribat.
Estem tan cuidats, tan desinfectats, tan sols,
que potser no agafarem el virus, però tampoc
no tornarem a viure el temps perdut. I necessitem tenir l’activitat que teníem, per no perdre
facultats, per a mantenir-nos vius. I necessitem petons i abraçades, de fills, nets i amics.
Realment creiem que les autoritats que
redacten les normes no han entès que els casals de gent gran són llocs d’esbarjo segurs i
que majoritàriament són centres de cultura,
perquè, encara que som grans, tenim anhels
de saber més. S’organitzen bàsicament tallers, xerrades, concerts. I com que som “gent
experimentada”, sabem perfectament com
hem d’actuar. Sabem guardar distàncies i no
ens traiem la mascareta per a res.
L’únic consol per als que vivim a Valldoreix és
el privilegi d’estar al mig de la natura, per als
que, tot i viure a l’entorn d’aquest poble però
en un pis, la possibilitat de voltar per parcs,
jardins i boscos, que no els queden molt lluny i
que, afortunadament, s’han anat creant i conservant. Però, TORNEM JA A LA VIDA NORMAL! SI US PLAU!
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CASAL D’AVIS DE VALLDOREIX

Eleccions al Parlament de Catalunya

‘Junts per Catalunya’ guanya les eleccions
del 14-F a Valldoreix i l’independentisme
reforça la majoria

Butlletí d’Informació Municipal | Valldoreix

E

l vot majoritari dels veïns i veïnes
de Valldoreix es va mostrar de nou
a favor de la independència en les
eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el diumenge 14
de febrer a la vila. El vot independentista es
va imposar a la totalitat dels 3 col·legis electorals on votava la ciutadania de Valldoreix
-Escola Ferran Clua, Casal de Cultura i la seu
de l’EMD de Valldoreix, que s’estrenava en
aquests comicis com a punt de votació- per
una aclaparadora majoria. El partit més votat
va ser ‘Junts per Catalunya’, que va rebre 1.066
vots. En segon lloc va quedar la candidatura
d’ERC encapçalada pel vicepresident de la Generalitat Pere Aragonès, que va recavar 697
vots. El vot sobiranista es va completar amb
els suports assolits per la CUP -cinquena força
més votada a la vila- que va sumar 292 vots,
i els 244 del PdeCat, que va acabar com la sisena força en nombre de vots. Al final l’opció
independentista es va endur gairebé 2.300
dels 3.904 vots, una xifra propera al 59% dels
sufragis emesos pels valldoreixencs.
El PSC liderat per Salvador Illa va ser la tercera
força més votada el 14-F a Valldoreix, gràcies
als 503 vots que va aconseguir recollir durant
la nit electoral. Els socialistes van experimentar una important crescuda en nombre de vots,
ja que van superar en 122 vots els suports
aconseguits en les darreres eleccions al parlament català. En quart lloc va quedar VOX que
va aconseguir 326 suports valldoreixencs, en
la seva primera concurrència a unes eleccions
al Parlament.
Pel que fa a la proposta de ‘En Comú Podem’,
liderada per Jèssica Albiach, va veure com la
seva opció política reculava a la vila i perdia
dues posicions, situant-se com la setena força política més votada a Valldoreix, amb un
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total de 226 vots. Aquests resultats suposen
una pèrdua de 141 votants respecte dels darrers comicis. A tocar dels comuns va quedar
el Partit Popular, que va recuperar terreny respecte a les últimes eleccions autonòmiques,
i va sumar 225 vots, 59 més que l’any 2017.
Qui més malparat va sortir de la nit electoral
valldoreixenca va ser Ciutadans, ja que la candidatura encapçalada per Carlos Carrizosa va
patir un daltabaix, que va suposar la pèrdua
de 850 vots, per acabar sumant 210 suports,
una xifra molt allunyada dels 1.060 sufragis
que van aconseguir en les darreres eleccions
al Parlament.
Molt per darrere van quedar opcions polítiques
com el PNC (21 vots), Recortes Cero (13 vots),
Moviment Primàries per la Independència (9
vots), FNC (7 vots), Izquierda en Positivo (3
vots) i, tancant el llistat de candidatures amb
vots a Valldoreix, el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (1 vot). 

Medi Ambient

L’EMD reparteix 1150 ampolles
plegables per netejar orins de
gossos a la via pública

L

La iniciativa ha estat possible gràcies a la
generositat d’Antoni Font, veí de Valldoreix i
gerent de la marca de menjar i accessoris per
a mascotes Wuapu, que va regalar desinteressadament les ampolles plegables, perquè
es poguessin lliurar gratuïtament entre els veïns i veïnes que tenen un gos. Degut al nombre
limitat d’unitats de l’ampolla, aquestes s’han
estat repartint únicament a persones residents a Valldoreix i només una per família.
Atesa la bona acollida de la prova pilot de les 150
ampolles, des d’aquest mes de maig l’EMD fa
extensiu l’abast de la iniciativa amb l’adquisició
de 1.000 ampolles més, fet que permetrà que
aquestes arribin a més veïns i veïnes de la vila
propietaris d’un gos. Per obtenir-la, caldrà presentar-se a l’OAC i identificar-se com a persona empadronada a Valldoreix.
Cal recordar que l’Ordenança Municipal sobre la Protecció i la Tinença Responsable
d’Animals contempla sancions d’entre 100 a
400€ pels titulars d’animals que no adoptin
mesures per no embrutar els espais públics
amb les deposicions fecals i que no evitin les

miccions en les façanes d’edificis i mobiliari
urbà. La normativa també castiga els propietaris que no recullen els excrements de manera
immediata, netejant, si és necessari, la part de
l’espai públic o mobiliari urbà que hagi resultat
afectat. Per últim, els propietaris han de recollir
les deposicions i les han de col·locar dins d’embolcalls impermeables tancats i dipositar-los
en papereres o contenidors de recollida.
L’ampolla de plàstic Wuapu Clean és plegable per ocupar poc espai i poder guardar-la
còmodament quan estigui buida. Té un tap
per evitar fuites i un mosquetó fort per a poder penjar-la de la corretja, dels pantalons o
de la bossa. Només cal omplir-la d’aigua o
aigua amb sabó, obrir el tap i ruixar sobre el
pipí del teu gos per higienitzar la zona. Amb
aquesta senzilla acció s’evita malmetre les
façanes i el mobiliari públic de la vila i es redueixen les males olors que provoquen les
miccions canines. 
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’oficina d’Atenció Ciutadana de
l’EMD de Valldoreix ha estat repartint des de l’abril un total de 150
ampolles plegables destinades a la
neteja dels orins que fan els gossos
durant els passejos per la vila. Aquesta iniciativa s’emmarca en la campanya de civisme
‘Valldoreix ben cívic’, impulsada per l’equip de
govern de l’administració valldoreixenca des
de l’any 2016, amb l’objectiu de què els veïns i
veïnes de la vila prenguin consciència de de la
necessitat de treballar conjuntament administració-ciutadania per cuidar l’entorn i aconseguir tenir un Valldoreix més net i cívic.

Valldoreix es prepara per a la temporada d’estiu
amb la neteja de les franges contra incendis

E

ls treballs anuals de manteniment
de les franges perimetrals de protecció contra incendis i de neteja del
sotabosc de Valldoreix van arrencar
el 10 de maig. Les tasques aniran
a càrrec de l’empresa Espais Verds del Vallés
S.A i van començar al barri de Barceloneta-Sant
Jaume per anar avançant en direcció est-oest
fins a arribar als barris del Monmany, Regadiu
i la Guinardera.
Les tasques se centren en les zones boscoses
a tocar de la trama urbana de Valldoreix, al límit amb el Parc Natural de la Serra de Collserola i a les àrees de bosc interiors de la vila, amb
l’objectiu de protegir la natura i els nuclis habitats dels episodis d’incendis que puguin aparèixer durant els mesos de més calor de l’any.
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L’empresa encarregada de dur a terme els treballs realitza tasques de manteniment sobre les
aproximadament 38 hectàrees i mitja de fran-
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ges de protecció presents al territori. Les accions de manteniment de les franges de prevenció del risc d’incendis, també inclouen les feines
de desbrossament del sotabosc amb l’eliminació de material llenyós mort, molt combustible, i la poda de les parts inferiors dels arbres.
Aquests treballs s’executen amb l’objectiu de
dificultar la propagació del foc des del terra fins
a les capçades. Les tasques de protecció forestal i urbana es complementen amb la recollida
de la brossa escampada per la zona on se situen les franges preventives i el desbrossament i
neteja de zones verdes urbanes
Amb aquesta acció, que es desenvolupa amb periodicitat anual i té un cost proper als 24.000€,
l’objectiu de l’àrea de Medi Ambient de l’EMD és
minimitzar les probabilitats de propagació d’un
incendi a l’entorn natural de Valldoreix, evitar
que el foc pugui afectar el nucli urbà de la vila i facilitar l’entrada dels mitjans d’extinció terrestres,
en cas que fos necessari. 

Esports

El Rafa Nadal Tour de Valldoreix recupera l’empenta
després de la cancel·lació del 2020 per la Covid-19

E

La 8a edició del Rafa Nadal Tour a Valldoreix,
disputada entre el 26 de març i el 3 d’abril, ha
estat marcada per la pandèmia, ja que l’organització s’ha hagut d’adaptar a les mesures de
control d’accessos i evitar les aglomeracions de
persones per garantir la distància social. Una altra de les dificultats afegides ha estat la programació dels partits per complir amb els horaris
establerts i no incomplir el toc de queda.
Malgrat totes les restriccions, el torneig ha
resultat un èxit de participació, aplegant més
de 550 tenistes joves que han pugnat per endur-se la victòria en cada una de les tres categories disputades en els quadres masculins i
femenins.

Eugenia Menéndez, mentre en categoria masculina la victòria queia del costat de Keoni Puig
derrotant a Andrés Santamarta, remuntant el
partit després de perdre el primer set.
Per últim, en categoria sub-16 masculina el
millor va ser Miguel Avendaño en guanyar el
torneig per l’abandonament del seu adversari,
mentre Cristina Díaz s’imposava en categoria
femenina i segellava la seva victòria davant
Inés Costa. 
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l Rafa Nadal Tour ha tornat aquest
2021 al Club Esportiu de Valldoreix després d’haver de suspendre l’edició 2020 del torneig per
les restriccions derivades de la
pandèmia de la Covid-19, imposades l’any
passat per les autoritats sanitàries i els ens
federatius. Amb tot, la parada valldoreixenca
del prestigiós campionat, apadrinat pel tenista manacorí Rafa Nadal, no ha perdut ni una
engruna del seu impuls i ha tornat amb totes les energies en la seva edició 2021. I més
tenint en compte que enguany s’ha disputat
una nova categoria al torneig, la sub-16, que
s’ha sumat a les que anaven sent habituals
de sub-12 i sub-14. Aquest fet ha provocat
un increment de la participació i també una
major competència entre els jugadors i jugadores participants.

En categoria sub-12 masculina el guanyador
va ser Aleix Galindo imposant-se a Adolfo
Abascal, mentre en la femenina la victòria va
ser per Lucía Rodriguez per davant de Marta
Diago en dos sets.
En sub-14 femenina el torneig se’l va endur
Neus Torner que es va imposar en dos sets a
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Esports

L’ONG del valldoreixenc Ousman Umar organitza
la cursa solidària virtual ‘Corre al país dels blancs’

E

l valldoreixenc d’origen ghanès
Ousman Umar va haver de recórrer 21.333 km per arribar de la
seva Fiaso natal fins a Valldoreix
i començar una nova vida al ‘país
dels blancs’, on ell es pensava que arribava en
aquell moment. Dues dècades més tard d’iniciar el seu llarg viatge i després d’estudiar dues
carreres, un màster i fundar l’ONG Nasco Feeding Minds, Ousman Umar ha posat en marxa
la iniciativa solidària de la cursa virtual ‘Corre al
país dels blancs’. La cursa és part del projecte
de l’ONG d’Umar, amb què vol aconseguir que
cap més infant o jove com ell hagi de patir la
seva dura experiència, en la qual i amb només
13 anys, va haver de travessar a peu el desert
del Sàhara, va patir maltractaments a Líbia,
per finalment embarcar-se en una pastera i
arribar a Fuerteventura, en una epopeia que va
durar més de 4 anys i va creuar les fronteres
de països com Togo, Burkina Faso, Níger, Líbia,
Algèria, Marroc, Mauritània i Espanya.
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La cursa ‘Corre al país dels blancs’ (correalpaisdelosblancos.com) pretén cobrir els
21.333 kilòmetres del viatge d’Ousman Umar
a través d’un repte solidari en què totes les
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persones registrades, per mitjà de les seves
sortides a caminar, a córrer, amb bicicleta i
fins hi tot nedant, aniran sumant kilòmetres
fins a completar la distància recorreguda per
Umar, en el seu trajecte infernal des de Ghana fins a Valldoreix. Per cada kilòmetre recorregut les persones participants faran un
donatiu mínim de 50 cèntims, que serviran
per finançar els diferents projectes educatius
i sanitaris que Nasco Feeding Minds desenvolupa a Ghana.
De moment ja s’han recorregut prop d’11.000
kilòmetres, que han sumat les seves aportacions en distància i en donatius a la cursa solidària promoguda per Ousman Umar i Nasco Feeding Minds. La missió de l’ONG fundada per
l’Ousman és el foment de l’accés a la formació i a la informació de les persones a Ghana. I
això vol ser un canvi de paradigma en el model
d’ajuda humanitària, perquè l’objectiu és, a través del foment de l’educació digital, alimentar
les seves ments i no els seus estómacs, per tal
que el dia de demà puguin tenir oportunitats
de creixement personal i desenvolupament laboral, de manera que cap més persona hagi de
passar per l’infern de la migració. 

Esports

La jugadora de voleibol de Valldoreix Ariadna
Priante, campiona de lliga i subcampiona de Copa

L

a jugadora de voleibol valldoreixenca Ariadna Priante ha aconseguit alçar-se aquesta temporada
amb el títol de la Lliga Iberdrola
de voleibol i amb, el subcampionat en la 46a edició de la Copa de SM La
Reina, torneig disputat a Les Palmes de Gran
Canaria. Priante, de només 18 anys, ha assolit aquests èxits esportius, juntament amb
les seves companyes d’equip al CV Olímpico
Centro Comercial y Ocio 7 Palmas, que milita
a la màxima categoria del voleibol estatal.

tol. Amb tot, Ariadna Priante i el CV Olímpico
van poder pujar al podi en un merescut segon
lloc.Pel que fa al títol de la Lliga Iberdrola, la
valldoreixenca i el seu equip van aconseguir
el títol després de derrotar de nou a la final a
l’Alcobendas al set d’or després que el partit
acabés amb empat a 2. 
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A la final de la Copa de la Reina, en què l’equip
de la valldoreixenca exercia el paper d’amfitrió,
per jugar-se a la seva pista, va enfrontar el CV
OCCO 7 Las Palmas contra el Feel Volley Alcobendas en un matx molt disputat que es va
haver de resoldre al set de desempat. El tiebreak va ser igualment igualat amb els dos
conjunts frec a frec en el marcador, fins que
l’equip madrileny va obrir un petit forat de dos
punts que li va acabar donant la victòria i el tí-
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Opinió de grups

Estat d’Uttarakhand (Índia), una glacera al vessant sud
de l’Himàlaia, cedeix provocant una gegantina avinguda d’aigua, gel i fang. L’onada destrueix una presa
hidroelèctrica i arrossega riu avall a desenes de treballadors enmig del caos destructiu que l’avinguda causa
a pobles, boscos, carreteres. Són més de dues-centes
morts i incomptables víctimes que han patit les conseqüències del desglaç persistent i constant produït per
l’escalfament global.
Aquests fets, així com les víctimes associades a fenòmens climatològics extrems, tenen relació directa amb
el sistema productiu capitalista, basat en l’economia del
carboni, brut, finit, insostenible i responsable d’emetre
els gasos que estan causant l’efecte hivernacle. La cimera del Clima a l’ONU del setembre de 2019, vaticinava que, la primera meitat del 2020 seria clau per capgirar el model d’emissions, però havent superat aquest
any sense canvis significatius, cal preocupar-se, i molt,
perquè sembla que les cimeres, més enllà de fer retrats
que a tots ens haurien de causar por, no aconsegueixen aturar l’avidesa extractiva d’uns pocs enmig d’una
apatia general. Vivim en un model social on el sistema
no admet i silencia possibles canvis disruptius que puguin posar en perill l’statu quo. El sistema requereix la
normalitat i l’ordre en nom de l’estabilitat i els mercats.
El capitalisme, amb un model cíclic de creixement i crisi,
avança ara inexorablement cap a un punt de no retorn
mentre el nord ociós bada i el poder econòmic, que ja
ha superat la frontera dels estats, segueix la particular
cursa de concentrar el màxim benefici mentre assola el
planeta i als seus habitants.
S’acosten temps obscurs, on en un horitzó de 20 anys,
l’economia basada en els combustibles fòssils col·
lapsarà per l’esgotament dels hidrocarburs. Els efectes
del canvi climàtic agreujaran la situació degenerant en
una crisi social mai vista, on s’imposi el darwinisme social, ja present, tenint en compte lo poc que ens afecten les morts llunyanes, en un marc polític de nous eco
feixismes i en un entorn de carestia generalitzada. Cal
que actuem ja en clau local, aprendre a ser autosuficients, comptar amb recursos de km 0, gestionar un
decreixement sostingut a partir de sistemes de radicalitat democràtica i economia col·laborativa (la de veritat)
mentre fiscalitzem a governs i multinacionals. Apostar
per les ZBE, canviar els models de mobilitat i de distribució de mercaderies, i sobre tot decreixent en l’ús dels
vehicles privats així com dels béns de consum elèctrics
i un llarg etc. Tot plegat amb la solidaritat com a punt
d’unió, a Valldoreix i arreu.

DOS AÑOS DE MANDATO

Hace ya más de un año que la COVID19 llegó a nosotros. Desde ese momento ha marcado con intensidad
el ritmo de nuestra vida y de la economía, y nuestro
municipio no ha sido ajeno a ello.
Desde Ciutadans, hemos ofrecido toda nuestra predisposición para ayudar al equipo de gobierno en la toma
de decisiones que pudieran contribuir a paliar el impacto de esta pandemia, tanto desde una perspectiva social como económica, para que nadie se quedase atrás.
Desde la vertiente económica venimos trabajando
para la supresión del Tributo Metropolitano y otras
medidas que, desde un plano fiscal y de ayudas económicas directas, ayudasen a reducir la carga a los que
más sufren la crisis actual.
Pero esta actualidad coyuntural impuesta por la COVID no puede hacer que dejemos de lado proyectos
necesarios para Valldoreix, muchos de ellos ya reivindicaciones históricas como la urbanización de la Avda
Baixador o la mejora en las instalaciones de la estafeta
de Correos. También tenemos pendientes la negociación de la mejora del Convenio Sant Cugat-Valldoreix,
de cuya buena resolución depende en gran medida la
calidad de servicios básicos para la vila.
Por último, no olvidamos la problemática de la seguridad en Valldoreix. Aunque la limitación de movilidad
y el teletrabajo han reducido ligeramente los datos de
delincuencia, estamos seguros de este descenso es
coyuntural y que volverá aumentar a medida que nos
recuperemos del impacto de la pandemia. Por ello,
seguimos insistiendo en la necesidad de invertir en
recursos, humanos y materiales, como por ejemplo,
las cámaras de seguridad a las que se comprometió el
equipo de Gobierno y que permitirían garantizar el grado de Seguridad que demanda la ciudadanía.
Hemos trabajado y seguiremos trabajando, haciendo
oposición útil y preocupándonos de los problemas reales de los vecinos: para tener mejores servicios, más
información y transparencia, más y mejor seguridad; y
una EMD más plural donde quepamos todos.
Estamos a mitad de mandato. Sin duda la Covid19 ha
marcado esta primera mitad, pero si no hay voluntad,
esfuerzo político y priorización de objetivos corremos el
riesgo de que el resto de mandato sea un mero transcurrir del día a día, sin afrontar con ambición los retos
que requiere Valldoreix, y que al acabar los cuatro años
el balance final se quede en un triste recuerdo de lo que
pudo ser y no fue.

NOTA D’ACLARIMENT
Els textos de l’apartat d’opinió apareixen en aquest espai tal com els grups municipals els envien per a la seva publicació. En cap cas des de l’àrea de comunicació es modifiquen els escrits per a correccions d’estil o ortogràfiques.

Opinió de grups

QUAN EL COM FA EL QUE

L’EMD destinarà 1,6 milions d’euros en una escola de
música nova. Una xifra exagerada pel que és l’EMD,
tenint en compte que disposa d’un pressupost absolut que tot just ratlla els 9 milions. Certament, l’Escola
de Música de Valldoreix va fer un exercici legítim de
pressió política i ho va fer des d’una necessitat que
reconeixem. Tanmateix, la feina de govern hauria
d’haver estat contemplar-la i ponderar-la respecte a
la resta de necessitats del poble, no acceptar-la acríticament. Ja ho deia Joan Fuster “la política o la fas o
te la fan”.
Podríem seguir amb altres exemples, com ara les
reticències per afrontar la urbanització de l’Avinguda
Baixador, l’abandó de la Colònia Montserrat, la por a la
participació ciutadana, la renúncia que han fet a incidir
mínimament sobre la seguretat o l’habitatge públic...
Tots aquests casos il·lustren el que sovint hem criticat
de l’actual govern: Que sembla una gestora, que va
tirant, afrontant a desgana (si és que ho fa) les grans
problemàtiques de poble i qui dia passa, any empeny
tu. L’EMD ha renunciat al paper actiu que hauria de tenir una administració pública a l’hora d’incidir en la societat i es limita a anar a remolc dels esdeveniments.
Però com a oposició ens toca fer un pas més enllà de
la crítica al desgovern. És per això que vam presentar
una moció per fer real l’estudi d’equipaments que el
govern tenia oblidat i a mitges a un calaix acumulant
pols. Un estudi d’equipaments comporta una diagnosi
i una sèrie de propostes derivades de les mancances
detectades. A partir d’aquí, caldria fer-ne un debat
polític i obrir-lo a la ciutadania, però encara estem
lluny d’aquestes fases. Governar sense planificació
comporta despeses innecessàries, solapaments,
necessitats no ateses, etcètera. Sembla mentida que
havent governat durant ja 3 mandats consecutius,
hagi d’arribar una proposta d’ERC-MES per aportar
una planificació mínima.
Aquest article, com indica el títol, no vol posar l’accent en què fan sinó en com ho fan, en la forma de
governar, la manca de model i de visió global de poble. Aquesta deriva ens està portant a ser el territori
de Sant Cugat amb menys equipaments i l’únic que
compta amb una EMD. A Valldoreix no ens podem
permetre un govern sense direcció ni ganes, que deixin pas!

NOTA D’ACLARIMENT
Els textos de l’apartat d’opinió apareixen en aquest espai tal com els grups municipals els envien per a la seva publicació. En cap cas des de l’àrea de comunicació es modifiquen els escrits per a correccions d’estil o ortogràfiques.
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UNA GESTIÓ INTELIGENT

A Valldoreix disposem d’un pressupost d’uns 10 milions
d’euros, no sembla un gran pressupost per un poble tan gran
i amb tantes necessitats com el nostre, però tampoc tenim
totes les competències d´un municipi, així que al final compensem serveis amb despeses.
El que realment importa és com el gestionem, com gastem 10 milions d’euros per beneficiar a la major part de
la població. Des del Partit dels Socialistes pensem que la
gestió dels diners públics ha de ser no més acurada sinó
molt ben planificada. Quan es fan despeses sense un criteri clar, sense una planificació estudiada i pondera del que
es vol aconseguir a llarg termini i de la finalitat o benefici
del que representa cada un dels euros que gastem per la
ciutadania, l’únic que aconseguim és llençar els diners. Els
socialistes creiem que si un polític no gestiona les arques
públiques amb precaució i mesura, i tenint com objectiu
que els diners arribin a pal·liar les necessitats d´una gran
part de la ciutadania o si ho fa de forma imprudent, hauria
de dimitir immediatament.
A Valldoreix necessitem solucionar molts problemes; els
serveis s’han de soterrar i quan parlo de serveis ja sabem
que és el que vull dir, tots els pals de fusta carregats de cables aeris que son un perill per la nostre salut i que és una
situació indigne al SXXI; moltes de les nostres aceres necessiten reparació pel risc de caure i trencar-nos un turmell;
hem de prestar especial atenció al medi ambient i protegir
el Parc de Collserola i per la nostra situació geogràfica hem
de tenir un bon pla de prevenció d´incendis consensuat amb
les administracions del Parc de Collserola i l´Ajuntament de
Sant Cugat; tenim un greu problema de seguretat que hem
de resoldre de la ma de l´Ajuntament de Sant Cugat amb un
conveni que ha d´incloure una sot comissaria de la Policia
Municipal i un sistema de càmeres en situacions estratègiques; es fonamental apostar per l’ús de la xarxa de ferrocarrils prioritzar l´aparcament gratuït dels veïns al pàrquing
de l’estació; el retard inacceptable en l´urbanització del Baixador que s´hauria d´haver engegat en el moment del soterrament de l´última torre d´alta tensió; la necessitat d´una
solució urbanística urgent per la Colònia Montserrat que
porta patint més de 30 anys una situació inadmissible en
un poble com Valldoreix; fer un pla d’equipaments amb una
anàlisi del que tenim, de l’estat arquitectònic de les infraestructures actuals, escoltar les necessitats dels veïns i veïnes
i de les associacions i prendre decisions prioritzant necessitats; renovar la xarxa de clavegueram que ja no pot assumir
l´augment de la població i conseqüentment dels habitatges
construïts, una xarxa que es va planificar fa molts anys per
la meitat dels habitants que avui som a Valldoreix.
Resumint, un pla de despeses racional i planificat, contraposat a un conjunt d´accions sense cap finalitat més allà de
satisfer els impulsos personals.

Opinió de grups
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L’AMPLIACIÓ DE CORREUS A
PUNT DE SER UNA REALITAT!

A inicis de l’any 2020, tot just abans de la pandèmia, des de
l’equip de govern de l’EMD de Valldoreix ens vam proposar
diverses fites, una d’elles era que l’edifici de Correus estigués
a l’alçada del que mereix Valldoreix i de tots els seus veïns i
veïnes. Aquesta, ha estat sempre una demanda històrica no
només dels valldoreixencs i valldoreixenques sinó també de la
gent de La Floresta i de Les Planes que agraeixen enormement
el fet de no haver d’anar fins al centre de Sant Cugat a recollir,
entre d’altres, paqueteria o correu certificat. És evident per això,
que calia millorar-ne les instal·lacions (tant pels treballadors
com pels clients) fent-les més accessibles i còmodes. Un mes
després d’iniciar les converses entre l’EMD i Correus vam topar
amb la Covid19 i vam haver d’aturar les negociacions perquè,
de manera inesperada, ens vam trobar amb aquesta crisi sanitària, econòmica i social que ens va fer replantejar prioritats i
reinventar-nos a tots plegats.
Paral·lelament a això i com a conseqüència de la pandèmia,
l’oficina de Correus de Valldoreix (propietat de l’EMD) va començar a registrar un augment sense aturador de moviment
de paqueteria (conseqüència de la compra online) i un increment dels enviaments postals. Amb el panorama que hi havia, i
després d’intercanviar impressions amb el personal de l’oficina
de Valldoreix, adquiria una importància capital ampliar les dependències de Correus el més aviat possible. Abans de la Covid19 ja era molt necessari fer-ho, però ara encara més.
Doncs bé, després de la feina tècnica del personal de l’EMD i de
la voluntat política de fer-ho possible, ja podem confirmar que
durant aquest mes de maig es farà efectiva l’ampliació de les
dependències de Correus que durarà al voltant de dos mesos i
que doblarà pràcticament la seva superfície, passant de 38m2
a 61m2.
L’acord signat amb Correus explicita que l’EMD es fara càrrec
de l’adequació de l’espai, així com de la compra de mòduls i de
la seva respectiva instal·lació (32.000€). D’altra banda, Correus
assumirà l’adequació dels espais interiors i tot el que això implica com són les instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions
i el mobiliari (13.000€).
Des de Junts per Sant Cugat – Valldoreix creiem que aquesta és
una gran notícia per la nostra vila i cal reivindicar-ho com a tal.
Treballem per prioritzar el bé i la comoditat dels valldoreixencs
i valldoreixenques i amb això fem un salt notable que, de ben
segur, servirà per utilitzar més aquest servei que tenim la sort
de tenir ben a prop de casa.

NOTA D’ACLARIMENT
Els textos de l’apartat d’opinió apareixen en aquest espai tal com els grups municipals els envien per a la seva publicació. En cap cas des de l’àrea de comunicació es modifiquen els escrits per a correccions d’estil o ortogràfiques.
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Obituari

Mor el matemàtic Carles Perelló Valls,
impulsor del congrés de matemàtiques
de Valldoreix de l’any 1979

Carles Perelló Valls va néixer a Rubí l’any 1932
i era veí de Valldoreix des de principis de la dècada dels 70 del segle XX, on va morir el 27 de
gener passat a l’edat de 89 anys. Fins al final
dels seus dies Perelló era professor emèrit de
la UAB, on va exercir com a professor durant
més de 35 anys, des del seu ingrés l’any 1973

i on l’any 1984 també fou nomenat catedràtic
de l’Àrea de Matemàtica Aplicada.
Carles Perelló va centrar el seu àmbit de recerca en els Sistemes Dinàmics i les Equacions en
Derivades Parcials i va ser el primer director
de l’Escola de Doctorat i Formació Continuada de la UAB, des de l’any 1994 fins al 2002 i
assessor del conseller d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació del Govern de la Generalitat de Catalunya de 2004 a 2006. També va ser President de la Societat Catalana de
Matemàtiques entre el 2006 i el 2010. El 2002
li va ser atorgada per part de la Generalitat de
Catalunya la medalla Narcís Monturiol.
Des de l’EMD de Valldoreix ens afegim al dol
de la seva família i amics. Descansi en pau. 
31

Butlletí d’Informació Municipal | Valldoreix

C

orria l’any 1979 quan en Carles
Perelló Valls va organitzar, al aleshores Hotel Rusiñol de Valldoreix,
el 2on Congreso de Equaciones Diferenciales y Aplicaciones (després
va passar a ser reconegut per les seves sigles
CEDyA), que es va celebrar del 28 al 31 de maig
de 1979. Enguany aquest congrés matemàtic
biennal celebrarà la seva XXVIa edició a la ciutat de Gijón.
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