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La nova oficina de Correus
de Valldoreix ja és una realitat

Història Viva

El dipòsit d’aigua Borràs de Valldoreix
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F

a un segle, Joan
Borràs Puig inicià
la urbanització
de la finca Llunell. L’arquitecte encarregat va ser
Claudi Duran i Ventosa,
fill del jurista i polític
Manel Duran i Bas i
germà de Lluís Duran i
Ventosa, impulsor de la
Mancomunitat i alcalde
de Barcelona. El desembre
de 1923, Duran signava els
plànols de la urbanització.
Claudi Duran, titulat el 1888, era
un home avançat al seu temps,
utilitzant el “Sistema Monier” de
ciment armat, introduït a Espanya per Francesc Macià. El 1899
comprà la patent i creà “Construcciones Sistemas Monier de
Cemento y Hierro Claudio Durán,
Sociedad en Comandita”, que el
1908 es convertirà en “Anónima
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Claudio Durán Construcciones
Monier S.A.” Els primers encàrrecs van ser dipòsits d’aigua.
A la urbanització Llunell calien,
parcel·les per vendre i carrers per
transitar, però també serveis. Es
construí un dipòsit de ciment armat, segurament un projecte del
mateix Duran, pel subministra-

ment d’aigua. Des de fa quasi un
segle forma part del paisatge
urbà de Valldoreix.
El maig de 1913, la mina
Berta patí una gran inundació durant una perforació. El propietari de
la mina necessitava
desguassar
l’aigua
que omplia tota la
zona baixa de la mina.
La desgràcia es convertí
en oportunitat i les aigües
es canalitzaren per donar
subministrament a Valldoreix.
Els propietaris de la Berta comercialitzen l’aigua i la venen a
l’empresa Aigües de Valldoreix,
propietat de la família Borràs.
Posteriorment es creà l’empresa DAMCAR, S.A.
Aquest dipòsit, com a obra d’enginyeria civil marcà un abans i
un després i és un element patrimonial de primera magnitud
que cal protegir i valorar. 

salutació

Benvolguts veïns i veïnes de Valldoreix,
Arribem al final de l’any 2021 immersos en tota
una sèrie d’obres que són molt necessàries pel
desenvolupament del nostre poble. Aquestes
tasques tenen com a finalitat resoldre una part
dels problemes que no estan a la vista però que,
en canvi, són imprescindibles perquè puguem dur
una vida normal en els nostres carrers i barris. Em
refereixo a les obres que estem fent a la rambla
mossèn Jacint Verdaguer, tant a la plaça de Can
Cadena com al tram que va des de L’EMD fins al
Mas Roig.
Aquestes intervencions donaran solució als problemes de trànsit i accessibilitat i els de la xarxa
de clavegueres, que estaven totalment obsoletes
i que, des de fa temps, creaven situacions que
calia solucionar de forma immediata. Fa poques
setmanes hem inaugurat les obres de reurbanització i millora del passeig del Nard, una obra que
era molt necessària per aconseguir un trànsit més
segur a la zona i dotar aquesta via d’unes voreres
amples perquè puguin transitar els vianants.

Aprofito aquest espai per agrair la paciència, la comprensió i la col·laboració que han mostrat el
veïnat i els comerciants propers la zona de Can Cadena, que han estat els col·lectius més perjudicats per aquestes obres. Ara ja estem molt a prop de poder celebrar aquestes festes nadalenques
a la zona comercial de Valldoreix, que ben aviat quedarà alliberada d’excavadores, tanques, tubs,
taulons, canonades, cables, etc.
El comerç de Valldoreix ens espera a totes i tots per celebrar el feliç Nadal i un millor any 2022.
Salut i felicitat a totes i tots els valldoreixencs!
Molt bones festes!

Josep Puig i Belman
President de l’EMD de Valldoreix
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Aquestes intervencions estan provocant que tots
plegats tinguem la sensació que en aquests moments tenim el poble potes enlaire i provoquen
Foto: Bernat Millet
que haguem de patir tot un seguit d’inconvenients,
que en el dia a dia ens resulten molestos. És per això que us demano disculpes però també paciència,
perquè la nostra voluntat és enllestir com més aviat millor aquestes obres per poder gaudir de la rambla
amb una circulació sense tantes traves.

OBRES I PROJECTES
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Reobert al trànsit el Pg. del Nard

E

l passeig del Nard de Valldoreix es
va reobrir al trànsit fa poques setmanes després de poc més de set
mesos d’obres, que han servit perquè aquesta important via d’accés
a la vila des de Mira-sol hagi esdevingut un
carrer amb una amplada propera als 10m en
tot el tram que va des de la rambla del Jardí i
l’avinguda del Baixador.
Un cop finalitzades totes les actuacions el vial
ha afegit prop de 2 metres i mig a l’ample anterior del carrer. Fins ara la via només arribava
als prop de 10m en el tram entre l’A. Baixador i el C/ Camèlies, mentre que el tram entre
Camèlies i l’Av. Ramon Escayola no superava
els 7,3m d’ample. Les obres de reurbanització del carrer, que van començar a principis de
març han consistit en l’ampliació la secció del
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carrer en uns 2,35 metres, tal com està previst en el PGM, donant continuïtat al tram del
passeig del Nard que discorre per Sant Cugat
(sector de la Capella de Sant Joan).
Amb aquesta ampliació i reurbanització de
l’àmbit del Pg. del Nard l’EMD ha assolit l’objectiu de recuperar el doble sentit de circulació
en tot el tram de la via, fet que permet resoldre
els problemes de mobilitat de la zona, així com
dotar les voreres de les condicions obligatòries
d’accessibilitat. El projecte també ha servit per
millorar el recorregut del transport públic.
Per a la realització de l’actuació s’han afectat
totes les parcel·les del costat est del passeig,
fet que ha implicat la modificació de la totalitat
dels murs i les tanques de les finques afectades, que s’han hagut d’enderrocar i tornar a
construir de nou en la nova ubicació. 

OBRES I PROJECTES

La nova oficina de Correus;
més espai per a un millor servei

L’

oficina de Correus de la plaça
del Casal de Cultura va obrir
portes el passat octubre un cop
enllestits els treballs d’ampliació de les seves instal·lacions,
fetes per solucionar els problemes de prestació del servei, que es produïen per la manca d’espai que patien els treballadors. És per
això que des de l’administració valldoreixenca
-titular del local on està ubicada l’oficina- va
prendre la decisió d’ampliar l’equipament, davant la impossibilitat de trobar un local adequat a Valldoreix per traslladar el servei.
L’ampliació ha consistit en la instal·lació de
una estructura prefabricada al costat de les
escales d’accés a la plaça del Casal de Cultura
des del carrer Sant Albert. Ateses les característiques de l’obra, l’ampliació s’ha fet utilitzant panells prefabricats, de manera que un
cop cessin els usos o es traslladi l’oficina, es
podran desmuntar amb facilitat i recuperar
l’estat original de l’espai. Amb l’acord signat
entre l’EMD i Correus, l’ens local de Valldoreix

s’ha fet càrrec de la compra i instal·lació dels
mòduls i de l’adequació de l’espai exterior.
Pel que fa a Correus, s’ha fet càrrec del cost
d’adequació dels espais interiors, de les instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions
i del mobiliari.
Acabades les obres d’ampliació, ara l’oficina de
Correus de Valldoreix té 61,5 m2 útils i ha ampliat en 23,5 m2 la superfície destinada al servei postal, gairebé el doble de l’espai útil del que
disposaven en les antigues instal·lacions. 
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La reurbanització
de la zona comercial
encara la recta final

L

es obres de reurbanització del tram
comercial de la rambla Mn. Jacint Verdaguer, entre la plaça de Can Cadena
i el carrer Sant Albert, enllesteixen els
darrers detalls del projecte i en pocs
dies estaran llestes per a la seva obertura. Un cop
finalitzada i inaugurada l’actuació implicarà una millora molt necessària de les condicions d’accés dels
clients i proveïdors als establiments comercials,
majoritaris en aquesta zona, com també per redefinir la de la mobilitat de l’espai.
Els treballs, que han tingut una durada aproximada de poc més de 4 mesos, responen als objectius
marcats des d’un inici de garantir l’accessibilitat de
la mobilitat a peu i en transport públic, facilitar la
mobilitat segura amb bicicleta i maximitzar les pla-
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ces d’aparcament en rotació i les de càrrega i descàrrega. Els treballs, amb un pressupost proper als
450.000€, també han servit per endreçar la zona i
facilitar la instal·lació de terrasses amb taules i cadires en el tram comercial, i millorar les infraestructures de serveis urbans com el clavegueram, les
aigües pluvials, l’enllumenat públic, el subministrament d’aigua, l’electricitat i les telecomunicacions.
Al llarg de tota l’obra ha estat imprescindible tallar
completament el trànsit de vehicles a la zona, que
s’han desviat pel carrer Sant Albert i el passeig Rubí.
Durant tota la durada del tall del tram en obres s’ha
garantit l’accés a peu dels clients als comerços i
s’han potenciat les zones d’aparcament més properes de la Pl. de Can Cadena i la Rbla. Verdaguer. 

OBRES I PROJECTES

L’

enllumenat públic de Valldoreix
es va sotmetre
al llarg de tot el
mes d’octubre a
una profunda renovació de les
lluminàries dels fanals, que han
passat a ser de tecnologia LED.

L’actuació ha implicat canviar
un total de 300 lluminàries, que
han deixat enrere les obsoletes
bombetes de vapor de sodi pels
actuals díodes lluminosos.
La intervenció, que va tenir un
cost de 88.000 euros, va servir
per canviar les lluminàries dels

fanals de l’entorn de l’estació i la
plaça de Can Cadena, la rambla
Mn. Jacint Verdaguer, la plaça
Mas Roig, l’avinguda Mn. J. Verdaguer i l’avinguda Can Monmany. Amb el canvi dels fanals
a tecnologia LED implementada
a l’enllumenat viari de la vila, la
factura de la llum de l’administració valldoreixenca es pot arribar a reduir en prop d’un 60%. 
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Valldoreix canvia 300 fanals de la vila a
il·luminació LED de baix consum

ACTES INSTITUCIONALS

Josep Puig reivindica la vigència del desig
d’independència durant la Diada
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E

l discurs de la Diada Nacional de
Catalunya del president de l’EMD,
Josep Puig, va estar centrat en destacar el paper del món local dins
l’engranatge del moviment social
per assolir l’objectiu de la república catalana. El
president Puig, que va fer seves les paraules
del manifest de l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), va emplaçar la ciutadania
a seguir treballant per assolir la independència.
Els actes de commemoració de l’11 de setembre van recuperar la presència de ciutadania,
després que l’any passat es van haver de celebrar a porta tancada per les restriccions contra
la Covid-19. Va ser al punt del migdia quan el
president de l’EMD de Valldoreix es va posar
davant del faristol de la plaça 11 de setembre
per posar en valor ‘la valentia i treball constant
dels alcaldes i alcaldesses que estan al costat
de les persones, que recullen la seva voluntat
per assolir un nou país. Una idea que ens segueix emocionant, que ens segueix impulsant
a treballar dia a dia pel nostre país, la nostra
gent, la cultura i la llengua que ens és pròpia’.
Les paraules de Puig durant el seu parlament
van servir igualment per tornar a condemnar la
repressió dient: ‘Ja coneixem la repressió, amb
els judicis, la presó, l’exili, totes les conseqüències que hem viscut i de les quals els alcaldes
i alcaldesses no n’han quedat exempts. També
ho han viscut de primera mà ciutadans anò-
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nims que han patit les represàlies a la seva
pròpia pell. Però no defallirem.
Per últim el president de l’EMD va esperonar la
ciutadania animant-los a seguir el camí que ‘hem
fet al llarg d’aquests 10 anys ens empeny amb orgull a continuar treballant per assolir la república
catalana, sense renunciar a res.
Enllestit el discurs del president va ser el torn
de les ofrenes florals. Els primers en acostar-se
al monument dedicat a la memòria de l’heroi
valldoreixenc a la Guerra de Successió, Francesc
Busquets i Pujol, van ser els portaveus dels
grups de Junts per Valldoreix, Bernat Gisbert;
d’ERC-MES, Lluc Cahís; de la CUP-PC, Ferran
Margineda; i del PSC, Susanna Casta que van
fer l’ofrena institucional de manera conjunta.
Acte seguit es van fer les ofrenes florals de les
seccions locals d’ERC-MES i del PSC.
L’acte de commemoració de la Diada a Valldoreix es va tancar, com és tradició, amb la cantada dels himnes de Valldoreix i Nacional de
Catalunya, per part dels membres de la Coral
l’Harmonia de Valldoreix.
A banda del president i dels membres del govern Susana Herrada, Elena Degollada i Bernat
Gisbert, també van prendre part a l’acte els
vocals de l’oposició Lluc Cahís (ERC), Susana Casta (PSC) i Ferran Margineda (CUP); els
membres del govern de Sant Cugat José Gallardo, Elena Vila i Pilar Gorina i els regidors de
Junts Josep Maria Vallès i Carles Brugarolas. 

MOBILITAT

L’

aparcament segur per a bicicletes i patinets és el primer
d’aquestes característiques que
s’instal·la a Catalunya i servirà
com a banc de proves dels 10
‘Bicitancats’ que Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC) instal·larà en les properes
setmanes a la línia del Vallès (3) i a la línia Llobregat-Anoia (7). Amb l’arribada del nou aparcament de bicicletes a Valldoreix, tant l’Entitat
Municipal com FGC aconsegueixen avançar
en els seus objectius comuns de lluita contra
el canvi climàtic, de manteniment de la bona
qualitat de l’aire que es respira a Valldoreix i de
foment de la mobilitat sostenible, combinant
l’ús de la bicicleta i del transport ferroviari.
El nou ‘Bicitancat’ de l’estació de Valldoreix
està obert els 365 dies de l’any i 24h al dia i té
una capacitat actual màxima per a 28 bicicletes i 5 patinets, tot i que en en funció de la demanda es podran ampliar les places per donar
resposta a les necessitats dels usuaris. El cost
de l’aparcament inaugurat aquest matí és gratuït, tant pel que fa a l’abonament com durant
les primeres 24h d’ús consecutiu i només en
cas d’excedir aquest interval temporal l’usuari
haurà d’abonar 0,30€/hora.
Per donar-se d’alta els usuaris hauran de descarregar-se l’app gratuïta ‘PVerde’, registrar-se
amb les seves dades personals i les de la seva
bicicleta. Per estacionar o recollir la bicicleta

l’usuari haurà d’introduir el seu codi a l’app o
al teclat de la porta i aquesta s’obrirà automàticament. A partir d’aquest moment l’usuari
tindrà 5 minuts per estacionar o recollir la bicicleta i haurà de tornar a introduir el seu codi
per tancar de nou la porta un cop fora.
El president de l’EMD de Valldoreix, Josep Puig
es va referir al nou equipament deixant clar
que ‘per Valldoreix és un orgull i un honor ser
els primers en poder gaudir d’aquest aparcament, que permet als veïns de la vila aparcar
les seves bicicletes amb seguretat i comoditat.
Donen ganes d’anar amb bicicleta’. Pel que fa
a la presidenta d’FGC, Marta Subirà, va mostrar el seu agraïment a l’administració valldoreixenca per la seva predisposició, que ha fet
possible l’arribada d’aquest primer ‘Bicitancat’
a l’estació de Valldoreix. 
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L’EMD i FGC inauguren a Valldoreix el primer
aparcament de bicicletes ‘Bicitancat’ de Catalunya

SESSIONS PLENÀRIES

Ple de juny: nou vocal de Ciutadans
i reclamació de l’amnistia
i la posada en llibertat dels presos polítics
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L

a sessió plenària
ordinària del mes
de juny de la Junta
de Veïns de l’EMD
de Valldoreix es
va iniciar amb l’acte de presa
de possessió del nou vocal de
Ciutadans, José Miguel García,
en substitució d’Anna Cano
que va deixar el càrrec el passat
mes d’abril. L’acte de jura del
càrrec va finalitzar amb un
discurs del nou vocal en què
va agrair la tasca de Cano i es
va refermar en el compromís
amb els votants de la formació
taronja a Valldoreix.
En el temps de les mocions,
en primer lloc els grups de la
CUP-PC, ERC-MES i Junts per
Valldoreix es van donar la mà
per tirar endavant una moció
per reclamar l’aprovació de la
Llei d’amnistia i per demanar la
immediata posada en llibertat
de les preses i presos polítics i
la reparació dels danys causats
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a totes les persones represaliades. L’aprovació no va comptar
amb el vist-i-plau dels vocals
del PSC-CP i Ciutadans, que hi
van votar en contra. També es
va aprovar la moció proposada
pels grups de la CUP-PC, ERCMES i PSC-CP, on tota l’oposició en bloc va instar el govern
a complir els acords aprovats
a la Junta de Veïns al llarg de la
primera meitat del mandat. Els
vocals de l’equip de govern hi
van votar en contra esgrimint
errades i imprecisions en els
arguments recollits en la moció
i els van emplaçar a corregir el
text i presentar-lo de nou.
Els 4 vots de l’equip de govern i
l’abstenció del vocal de Ciutadans
van permetre l’aprovació de
la 8a modificació pressupostària de l’any, que tenia com
a partides principals els més
de 500.000€ per al projecte de
nova xarxa de clavegueram per a
la recollida d’aigües pluvials dels

carrers Parc i Arbre i més de
300.000 pels treballs de reparació del sistema de climatització
de la piscina del Complex Esportiu. Altres partides destacades
incloses en la modificació serviran per finançar la baixada de
validacions del transport públic
pel confinament de la Covid-19
(88.500€), la instal·lació de baranes metàl·liques de seguretat
a l’escenari de la Nau Cultura
(1.187€) i el manteniment de
l’Escola Bressol (12.000€).
Un cop aprovada la modificació pressupostària que incloïa
la partida per al finançament
del projecte de nova xarxa de
clavegueram per a la recollida
d’aigües pluvials dels carrers
Parc i Arbre es va passar a fer
l’aprovació inicial per a l’execució
dels treballs, que consistiran en
la instal·lació d’una nova xarxa
de pluvials i la reforma de la xarxa d’aigües residuals, per donar
servei de pluvials a la zona. 

SESSIONS PLENÀRIES

L’

últim Ple de la Junta de Veïns de
l’EMD de Valldoreix abans de les
vacances d’estiu havia d’estar
marcat pel debat de la proposta
d’increment de la dedicació del
president, Josep Puig, per passar del 75% actual al 90%. Però un canvi de guió inesperat, tot
just iniciada la sessió, va alterar les previsions
quan Josep Puig anunciava la retirada del punt
de l’ordre del dia, esgrimint el clima enrarit que
s’ha generat en els darrers dies al voltant de la
seva persona per aquest tema.
El cop de timó de Puig va centrar el debat en la
sanitat i en la seguretat, amb l’aprovació de dues
mocions -pràcticament bessones- de Ciutadans
i la CUP per exigir a Mútua de Terrassa l’obertura
del CAP de Valldoreix durant el mes d’agost i que
es van aprovar amb el vot unànime de totes les
formacions amb representació al Ple. Per majoria,
amb l’únic vot contrari de Ciutadans, es va acordar
també exigir al departament de Salut de la Generalitat que garanteixi la interrupció voluntària de
l’embaràs (IVE) a la sanitat pública catalana i que
vetlli perquè no es produeixin objeccions col·lectives en la pràctica de l’avortament voluntari.
Menys quòrum va tenir la proposta dels grups
del PSC-CP i ERC reclamant al president Puig
que delegui en un altre membre del govern
les seves responsabilitats en matèria de seguretat
ciutadana. Només va rebre el suport de la CUP-PC,
mentre que l’equip de govern i Ciutadans hi van
votar en contra i la moció no va prosperar.
L’entesa va tornar al plenari valldoreixenc amb
l’aprovació de la moció institucional per a la

realització d’un estudi econòmic sobre els costos i estalvis de les diferents alternatives per
al compliment de la sentència sobre el Complex
Esportiu, que deixa sense efecte la modificació
del conveni feta l’any 2012.
En l’àmbit econòmic, els vots favorables de
l’equip de govern i l’abstenció del vocal de
Ciutadans van servir per tirar endavant la 9a
modificació pressupostària de l’any que incloïa
com a partida més destacada la de les obres
i els honoraris del projecte del parc esportiu
de Can Badal, amb un pressupost lleugerament superior als 700.000€. La modificació
també recollia altres partides menors com els
contractes dels tallers de l’àrea de Cultura, la
compra de llums de Nadal i el lloguer del camp
de futbol per als entrenaments i els partits del
Valldoreix FC.
El ple de juliol també va servir perquè l’equip de
govern donés compte dels canvis en l’estructura
organitzativa político-tècnica de l’EMD de Valldoreix. Pel que fa a la modificació de la plantilla de
treballadors de l’EMD, tots el grups amb representació al ple van votar a favor de crear 5 noves places: un arquitecte municipal, un auxiliar
tècnic informàtic, dos agents cívics i un conserge.
Amb un acord total la Junta de Veïns va aprovar el projecte de modificació del recorregut
del clavegueram al torrent de Can Badal -en
el tram entre el Pg. de la Font i el C/ Brollador- que permetrà la retirada de l’actual tub
de clavegueram que va pel mig del torrent i el
desplaçarà al lateral de la llera, per evitar vessaments d’aigües residuals a la riera. 
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L’Estudi del cost de resoldre
el contracte del Complex Esportiu i parc
esportiu de Can Badal al Ple de juliol

SESSIONS PLENÀRIES

El Ple de setembre
reprèn l’activitat després de
l’estiu i enceta el curs polític
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T

ornava l’activitat política a la Sala
de Plens de l’EMD de Valldoreix
després de les vacances estivals
i ho va fer amb forces renovades,
amb prop de 6 hores de sessió
plenària. El Ple va estar precedit de l’Audiència
Pública, que tornava a ser presencial després de
molts mesos de virtualitat forçada per les mesures de control dels contagis de la Covid-19.
La sessió es va iniciar, com és costum, amb el
debat de les mocions presentades pels grups
polítics al Ple i que va servir per aprovar les
propostes de rebuig al bloqueig comercial,
econòmic i polític per part dels EUA contra
Cuba i de realització d’un estudi tècnic de l’actual contracte de transport urbà i les possibilitats d’ampliar els torns i les freqüències de
pas de les línies de bus de la vila, totes dues
formulades per la CUP-PC. També van prosperar les mocions institucionals per donar un
espai a la revista municipal InfoValldoreix als
comerços de Valldoreix i per posar en marxa
un pla de retirada d’elements constructius que
continguin amiant a la vila. Per majoria es van
aprovar la proposta de Ciutadans per posar en
marxa les mesures correctores necessàries
per a la neteja, acondicionament i manteniment de la plaça Maria Sabater -amb l’abstenció del president- i la moció d’urgència de
la CUP-PC per establir una col·laboració amb
la Plataforma per la Llengua per donar suport
econòmic a l’ONG de promoció del català. No
va tenir tanta sort la proposició d’ERC-MES per
dissenyar i implementar un pla de joventut a
Valldoreix no va recavar els suports necessaris.
Després d’informar al plenari dels decrets de
presidència i contractació, de l’estat d’execució
del pressupost i dels terminis de pagament
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es va aprovar la desena modificació pressupostària de l’any. Entre d’altres, l’increment
de partides servirà per finançar l’asfaltat de 2
carrers de la Colònia de Montserrat (85mil€), el
pla especial de la Centralitat (15mil€), projectes i millores en el clavegueram (65mil€), manteniment d’enllumenat públic (12mil€), neteja
i manteniment de rieres (36mil€), redacció del
projecte-estudi de la mobilitat a l’entorn de
Can Cadena (22.500€) i el donatiu a la Fundació Miquel Valls de lluita contra l’ELA (1.000€).
La mobilitat sostenible va centrar bona part
de la part final de la sessió amb la presentació
dels convenis de col·laboració entre l’EMD de
Valldoreix, la Diputació, l’AMB i l’Ajuntament de
Sant Cugat, per la construcció d’un carril per a
vianants i bicicletes entre la Floresta i Valldoreix,
primer i amb Ferrocarrils de la Generalitat (FGC),
per a la implantació d’un Bicitancat a l’estació de
Valldoreix, després. El carril bici connectarà La
Floresta amb la plaça de Can Cadena en paral·lel
a la carretera BV-1462 i suposarà una despesa de quasi 490.000€ per a l’EMD. Les millores
en mobilitat es van completar amb l’aprovació
definitiva l’estudi d’ordenació de la mobilitat a
l’entorn de Can Cadena, per millorar la circulació
de vianants, bicicletes i VMP.
Per acabar, el ple va donar llum verda a la
contractació de la redacció d’un pla especial
urbanístic d’ordenació volumètrica i definició
dels usos d’equipament a la Centralitat de Valldoreix. Aquest espai està previst que aculli un
complex cultural i cívic, habitatge de protecció
oficial, equipaments comercials, aparcament
soterrat i una plaça cívica. Per tirar endavant,
l’aprovació va comptar amb el vot favorable de
l’equip de govern i l’abstenció del vocal de Ciutadans, José Miguel García. 

SESSIONS PLENÀRIES

Els vehicles elèctrics, la ZBE de Sant Cugat
i la prevenció del suïcidi juvenil
protagonitzen el ple d’octubre

juvenil i en contra de l’estigma social envers
les malalties mentals. A la moció, presentada
incialment per ERC-MES, s’hi van adherir com
a proposants la CUP-PC, el PSC-CP i Junts per
Valldoreix, mentre que Ciutadans no es va acollir
a la invitació de sumar-se com a proposant feta
pel vocal Lluc Cahís, però la va votar a favor.
En l’àmbit econòmic, la Junta de Veïns va aprovar la 11a modificació pressupostària de l’any,
que té com a partides més destacades les
dedicades a sufragar, amb càrrec al romanent
de tresoreria, els treballs per a la consolidació
de l’entorn del Castell de Canals (26.438,50€),
l’increment de la partida destinada a la tarifació social de l’Escola Bressol (3.000€) les
millores a les instal·lacions de climatització
de l’aigua de la piscina del Complex Esportiu
de l’EMD-Valldoreix (82.181,50€), el projecte
d’adequació i millora de la xarxa de clavegueram a la riera de Saladrigues (8.712€) i les tasques de millora de la climatització de la Nau de
Cultura (22.083,60€).
Enllestides les qüestions pecuniàries, es va
aprovar la rectificació del conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant
Cugat, l’EMD de Valldoreix i l’AMB, relatiu al
Projecte de l’Itinerari de Vianants i Bicicletes
entre La Floresta i Valldoreix. Acabada l’última
votació de la tarda es va donar pas a l’acció de
govern i a les preguntes dels grups polítics i el
públic assistent, moment en què es va posar
el punt i final a la sessió plenària d’octubre. 
13
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a Sessió Plenària Ordinària del mes
d’octubre va començar de manera
enrevessada a la Sala de Plens de la
Casa de la Vila quan, tot just donat per
començat el ple per part del president,
Josep Puig, es van haver de votar per duplicat
quatre punts del plenari de setembre. En aquell
moment el vot de qualitat del president va desfer
l’empat en la votació i l’oposició va denunciar que
no s’havia executat de manera correcta, perquè
el vot de qualitat del president només s’aplica si,
després d’un primer empat, es facilita una segona
votació de desempat i no s’aconsegueix desfer
l’empat. Per tot això els punts es van haver de tornar a votar, sense alteracions pel que fa al resultat.
Un cop resolt l’entrellat, es va donar pas al debat
de mocions, que es va encetar amb la moció
presentada pel grup de Junts per Valldoreix per
incrementar la infraestructura pública i privada
de càrrega de vehicles elèctrics i per fer una clara
aposta per la descarbonització de Valldoreix i la
transició cap a l’electrificació del parc motor de
la vila. La proposta va prosperar amb els vots
favorables de l’equip de govern i els dels grups
de Ciutadans i PSC-CP. Els grups de CUP-PC i
ERC-MES es van mostrar contraris a la col·laboració público-privada per a la instal·lació de
nous punts de càrrega.
També sobre mobilitat sostenible va versar el
text de la moció presentada pel vocal de Ciutadans, José Miguel García, que va demanar
el suport de la resta de vocals per sol·licitar a
l’Ajuntament de Sant Cugat una moratòria d’un
any en la imposició de sancions per la propera activació de la Zona de Baixes Emissions al
centre del municipi. En aquesta ocasió van ser
els vots de l’equip de govern de Junts els que
van permetre que el punt prosperés.
El temps dedicat a les propostes dels grups
polítics va acabar amb l’acord de la totalitat
dels vocals del plenari per aprovar la posada
en marxa d’una campanya a nivell local per
a l’acompanyament i la prevenció del suïcidi

SESSIONS PLENÀRIES

Les mocions capitalitzen
el debat durant la Junta
de Veïns de novembre

U

n total de set mocions, dues incorporades en començar el ple per tràmit d’urgència, es van debatre en la
sessió d’ahir, dijous 18 de novembre,
al Ple de la Junta de Veïns Ordinària
de l’EMD de Valldoreix. Abans, però, el president,
Josep Puig va prendre la paraula per fer una declaració per condemnar l’atac patit per un tècnic
de la casa, a qui li van llençar pintura a la façana
del seu domicili. Les paraules de Puig també van
servir per censurar la crítica desmesurada i insultant, feta per una associació veïnal a través d’un
article d’opinió a la premsa, de les actuacions dels
serveis tècnics de l’EMD i que posava en dubte la
gestió d’alguns projectes i obres que s’estan executant actualment a Valldoreix.
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Les mocions ordinàries

Un cop resolt el tràmit de la votació de la incorporació
de les dues mocions d’urgència, es va encetar el debat de les propostes dels grups polítics amb l’aprovació de la moció de la CUP-PC per per instar al govern
de l’estat a proposar un nou mètode de càlcul de les
plusvàlues i a activar un fons compensatori per a la
pèrdua d’ingressos municipals. La proposta va prosperar amb el suport de l’equip de govern i dels dos
vocals d’ERC-MES, mentre que el PSC-PC es va abstenir i Ciutadans hi va votar en contra.
La vocal del PSC-PC es va abstenir de nou a l’hora
de votar la moció de Ciutadans per a la instal·lació de
parcs esportius de calistènia a Valldoreix, fet, però,
que no va impedir la seva aprovació, ja que la proposta taronja va rebre el vot majoritari de la resta
de forces polítiques del plenari valldoreixenc. No va
obtenir tant suport la següent moció de Ciutadans
per per sol·licitar a l’Ajuntament de Sant Cugat la
modificació de les seves ordenances fiscals i perquè
es convoqui a l’EMD per consensuar les ordenances que afectin als veïns de Valldoreix. Amb tot, la
proposta va tirar endavant amb el vot favorable de
l’equip de govern.
Amb l’acord unànime de les forces polítiques
amb representació al Plenari de Valldoreix
es van aprovar les mocions d’ERC-MES de
14

reconeixement i suport públic del dol perinatal,
gestacional i neonatal i per a la creació d’un espai
físic al cementeri municipal a disposició de les
persones que hagin patit aquesta pèrdua, i la del
PSC-CP per instar les companyies prestadores de
serveis elèctrics i de telecomunicacions a retirar el
cablejat aeri obsolet i a soterrar el cablejat actiu.

Les mocions d’urgència

També per unanimitat, però amb una posada en escena menys amable i cordial, es va aprovar la moció
signada per l’oposició en bloc per forçar l’equip de
govern de Valldoreix a suspendre els acords aprovats el juliol i el setembre, de modificació de la plantilla de personal i d’assignació d’un complement de
destí, així com per reclamar al govern que demani un
informe preceptiu a la Diputació de Barcelona que
dirimeixi sobre la correcció de l’assignació del complement salarial.
Per acabar, el debat es va centrar en la conveniència de modificar l’amplada de la calçada del projecte
d’obres de reurbanització de la zona comercial de la
Rbla. Mn. J. Verdaguer, perquè passi dels 5,60 metres
actuals a 6 metres. La proposta presentada pel grup
republicà argumentava que l’ample actual no és suficient per acollir el pas al mateix temps de dos vehicles
de grans dimensions. Per contra, des del govern es
defensava que, tot i ser estret, les indicacions dels
tècnics, en matèria de mobilitat lenta, recomanen un
menor estret de via per tal de reduir la velocitat de
pas dels vehicles i incrementar la seguretat. Al final
els arguments del govern van convèncer els grups del
PSC-CP i Ciutadans, que van sumar les seves abstencions al vot contrari del govern per fer decaure la moció i mantenir el projecte tal com està.
A partir d’aquí, la iniciativa la va portar la vocal
d’Economia, Elena Degollada, que va anar donant
compte al ple sobre els decrets de presidència,
decrets de contractació i els informes d’execució
del pressupost i de compliment de pagaments del
tercer trimestre. Per acabar va prendre la paraula el
president, que va informar el ple sobre l’estat de les
resolucions judicials en relació als contenciosos amb
el Complex Esportiu. 

ECONOMIA

L’

EMD de Valldoreix va celebrar el
dijous 11 de novembre l’Audiència Pública de Pressupost on va
presentar els comptes per a l’any
2022. Les xifres pel proper any
estan marcades per la contenció. Aquesta circumstància és fruït de la reducció d’ingressos
(xifrades per l’EMD en uns 800.000€) motivada per la previsió de la caiguda d’ingressos,
derivada de la sentència sobre les plusvàlues
que ha obligat a canviar el sistema de càlcul
l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). Per
aquest motiu el pressupost valldoreixenc es
redueix en 185.000€ respecte als comptes de
l’any passat i no arriba, per poc, als 10 milions
d’euros (9.887.503,85€) Amb tot, la titular de
l’àrea econòmica de l’EMD es va mostrar convençuda que la capacitat inversora de la corporació valldoreixenca no es veurà afectada
per aquesta minva del pressupost, atès que es
compta amb prop de 4 milions de romanent de
tresoreria desbloquejat.

Pel que fa al capítol d’inversions, el pressupost
el preveu una despesa de 47.916 euros, ‘pocs
diners’ en paraules de la vocal d’Economia de
l’EMD, Elena Degollada, però que només responen a inversions reals ja compromeses, com
les destinades manteniment informàtic, l’escola Ferran Clua, l’Escola Bressol i la Nau de
Cultura. La previsió de l’executiu valldoreixenc
és anar incorporant els recursos per a inversió
a mida que es vagin concretant els projectes,
atès que es disposa de marge de maniobra
amb el fons de contingència i el romanent de
tresoreria desbloquejat. Amb tot, Degollada
no va voler avançar quines són les inversions
que s’afrontaran el proper any, a l’espera de la
celebració d’una propera reunió amb l’oposició, on s’acordaran quines són les prioritats en
matèria d’inversions per al proper any.
El primer pas per a l’aprovació definitiva dels
comptes, presentats el dia 11 de novembre, va
ser el 2 de desembre, quan el Ple de Valldoreix
va votar l’aprovació inicial en una sessió extraordinària de la Junta de Veïns. 
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Valldoreix tindrà un pressupost
de 9,9 milions d’euros per a l’any 2022

Personalitats de Valldoreix

Entrevista a Àngels Solé,
directora del Centre de
Restauració de Bens Mobles
de Catalunya
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“Valldoreix ens
dona la pau
i la serenitat
necessària per
desenvolupar
la nostra tasca”
Com reps la notícia que el CRBMC serà pregoner de la Festa Major de Valldoreix i quina
és la teva primera reacció?
Em truca la vocal de Cultura de l’EMD, la Susana Herrada i m’ho comunica i em va fer molta
il·lusió. Nosaltres fa que estem a Valldoreix des
de la inauguració d’aquest centre al 2003 i des
de llavors han passat quasi 20 anys. No hi ha
massa pobles que tinguin centres culturals
d’àmbit nacional i a Valldoreix ho tenim. Com a
CRBMC sempre hem intentat formar part de la
Festa Major amb les visites guiades al centre i
penseu que abans només fèiem aquesta única
visita en tot l’any. Ara ho fem cada mes i mig.
Ens fa molta il·lusió perquè sempre agrada que
et reconeguin en el lloc on tens la seu, encara
que sigui a nivell local.
I a nivell de l’equip quina va ser la reacció?
També de molta il·lusió. Penseu que nosaltres com
a CRBMC treballem a tot el territori i tenim molt
integrada la dimensió local. Per nosaltres Catalunya és un país que està format per cada entitat,
cada municipi, cada racó. Trobem patrimoni a tot
arreu i per això aquesta escala local, que nosaltres
treballem de manera precisa, és molt important
a tots els nivells. I l’equip ho va valorar en aquest
sentit, amb ‘carinyo’ i molta il·lusió. Alguns amb
més intensitat perquè, lògicament, són de Valldoreix i Sant Cugat i hi viuen i això encara els va
engrescar més. Van ser aquests precisament els
que em van acompanyar el dia del pregó.
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Quins valors aporta el CRBMC a Valldoreix?
Que un poble com Valldoreix aculli la seu de un
centre que vetlla per la conservació del patrimoni cultural de tot Catalunya és un valor importantíssim. Valldoreix s’ha de sentir orgullós,
de fet em consta que així és, perquè la tasca
que té encomanada aquesta institució, nascuda
amb la recuperació de la democràcia, ens honora a tots. És molt important que aquest país
tingui un centre d’aquestes característiques. No
tots el tenen, ni totes les comunitats autònomes el tenen. Nosaltres vam ser el primer de
tot l’estat i amb el temps han sortit altres que
van replicar o es van inspirar en el CRBMC. Som
pioners i som capdavanters a Catalunya i també
a Europa i això és per estar orgullós.
Quin valor afegit us aporta al CRBMC tenir la
seu a Valldoreix?
Ens aporta estar en una zona relativament a
prop de Barcelona, això és important, perquè
la relació amb el Departament de Cultura de la
Generalitat, que està centralitzat a Barcelona,
és molt constant. Nosaltres som part del departament i ens va bé estar a Valldoreix perquè
estem a prop de la ciutat, per tot el que la gestió comporta, i sobretot i la principal és perquè
aquest entorn de poble petit envoltat de la natura de Collserola ens dona una tranquil·litat,
una pau i una serenitat molt necessària per
desenvolupar la nostra tasca. No és el mateix
situar-te en un entorn com el que tenim que

Personalitats de Valldoreix

Com va ser el procés de preparació del pregó?
El centre de restauració som un equip i jo vaig
voler que aquesta pluralitat quedés representada en el pregó, i perquè vaig pensar que
era important per elles i ells sentir-se protagonistes d’aquest pregó com a representants
del CRBMC, cadascú en la seva funció dins del
centre i de l’equip de treball. I tothom es va implicar des del principi quan els hi vaig proposar.
En quin estat es troba la conservació del patrimoni de Valldoreix?
S’estan fent esforços importants en els últims anys i això és molt positiu. El Castell de
Canals, que és l’element patrimonial de major
rang que tenim a Valldoreix, es troba en un bon
moment de conservació després de les intervencions que s’hi ha dut a terme en els darrers
anys. En la mateixa situació es troba la masia
de Can Monmany, que en els últims temps
s’estan fent grans esforços per situar aquest
patrimoni valldoreixenc en un estat de conservació millor, que el mereix indubtablement.
Can Monmany representa en el context de la
història de Valldoreix molt important, quan al
s. XVIII es va donar un creixement econòmic
molt importat del poble amb el conreu de la
vinya. En aquest moment també es dona el
creixement d’aquesta masia i per aquest fet és
un element tan representatiu i és important la
seva conservació. A més des del punt de vista
arquitectònic i artístic és preciós. Can Monmany és un paisatge cultural.
I quina valoració fas de la tasca que s’està
duent a terme des de l’EMD per preservar
aquest patrimoni?
L’EMD de Valldoreix està fent esforços molt
notables, de la mà amb Sant Cugat en alguns
casos perquè tenen propietats compartides, i
cal que es mantingui la inversió de recursos fins

allà on calguin les necessitats de conservació
d’aquests elements patrimonials. El patrimoni
necessita una atenció constant i aquests esforços es poden traduir en recursos econòmics,
una gestió ben portada i sobretot d’una constància. I això passa per integrar la conservació
del patrimoni com un dels objectius estratègics
del departament de Cultura de l’EMD.
I cap a on camina el futur del CRBMC?
El nostre futur és seguir treballant en la línia
que ho estem fent i si podem comptar amb
més recursos, que pel que sembla la nova consellera de Cultura està en la línia d’aconseguir
més recursos pel departament, això revertirà
en un increment del nostre pressupost que
ens permetrà fer més coses i això és positiu.
Però hem de ser conscients que això no és fàcil i tenir clar que hem de treballar amb el que
tenim i ser eficients per donar el millor us als
recursos dels quals disposem, sense renunciar
a millorar-los, sempre que sigui possible.
I més enllà del suport econòmic i institucional,
quan us moveu pel territori noteu l’interès de
la ciutadania per la conservació del patrimoni?
Sí. De fet crec que sempre hi ha hagut un interès per la conservació del patrimoni, perquè
en aquest país quan les administracions encara no havien integrat en els seus plans d’acció
la conservació del patrimoni, la major part del
patrimoni es va salvaguardar gràcies a l’impuls
de la societat civil. Altra cosa és quan preguntes a la gent quines són les prioritats a l’hora
d’invertir els recursos d’un municipi, és normal
que la gent se centri més en necessitats com
l’educació, la salut, els equipaments... i és per
això que en molts casos els pressupostos de
cultura acaben sent menors. Però dit això, sí
hem notat un creixent interès els darrers vint
anys per part de les administracions locals en
invertir o cercar diners per recuperar i conservar el seu patrimoni cultural i això és fruït de
la pressió social. Un altre factor que ha animat
les administracions locals a destinar recursos
al patrimoni i a la cultura ha estat constatar
que aquesta inversió ha significat un retorn
econòmic i social cap als seus municipis. 
17
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estar situat al mig de la ciutat amb el soroll i
el brogit típic de les grans ciutats. És bo que
un equipament tant territorial com el nostre
estigui fora de la ciutat i més en un lloc com
Valldoreix que és un racó de pau i de natura a
tocar de Barcelona i molt ben comunicat.

CULTURA

Èxit organitzatiu i de públic a
l’edició 2021 del Cicle de Concerts
a Can Monmany
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E

l Cicle de Concerts a Can Monmany
d’enguany tornava després d’un any
de silenci per la Covid-19 i va deixar
un balanç molt positiu, tant pel que
fa a l’organització com per la resposta del públic assistent, que va gaudir amb tots i
cada un dels tres concerts programats. La tònica dominant al llarg de tot el cicle va ser l’aforament ple i les entrades exhaurides amb molta
antelació. Ja des del primer recital, el 5 de juny,
a càrrec de la flautista santcugatenca Elisabet
Franch i el pianista Albert Guinovart, no va quedar ni un seient lliure del total de 60 cadires repartides pel pati de la masia valldoreixenca i que
no van poder ser més per les limitacions d’aforament derivades de les mesures anticovid.
Amb tot, els 60 afortunats i afortunades van
poder gaudir de la intensa però delicada interpretació de Franch i Guinovart, tocant la ‘Sonata
nº2 en Sol Major’ d’Edward Grieg, la ‘Introducció
i Rondo Capriccioso’ de Camille Saint-Saëns i la
‘Sonata per a flauta i piano’ composada pel mateix Albert Guinovart.
No va anar a menys la segona cita del cicle, celebrada el 12 de juny, ja que el relaxament de les
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mesures contra els contagis van permetre ampliar fins a 90 els seients disponibles, fet que no
va evitar que s’exhaurissin totes les entrades i
molta gent es quedés sense poder fruir de la posada en escena del Trio Claret. Tampoc en l’apartat sonor es va abaixar el llistó, ja que la formació
de corda, integrada pel prestigiós violinista local
Gerard Claret i els seus dos fills Sergi, a la viola,
i Jordi, al violoncel, va exhibir virtuosisme i compenetració familiar a parts iguals, executant amb
mestratge un repertori que va combinar composicions clàssiques amb grans èxits del s.XX.
Els Concerts a Can Monmany es van cloure el
19 de juny, de nou, amb el pati de la masia ple
a vessar i amb una llarga llista d’espera que no
es va poder satisfer, tot i els esforços de l’organització. La cirereta al cicle la van posar la
flautista Patrícia de No i l’arpista José Antonio
Domené, que sota l’atenta mirada de la torre
del rellotge de Can Monmany van interpretar
el seu espectacle ‘Eros i Psique, les sonoritats
que es desitgen’ en el qual el duet va revisar
un ampli repertori amb obres de compositors
clàssics com Bach, Mozart, Rossini i Txaikovski,
entre d’altres. 

COMERÇ

El teixit comercial de Valldoreix
es digitalitza amb el llançament
del nou web de comerç
fidelitzar la clientela habitual. La novetat de
valldoreixcomerç.cat radica en la particularitat que cada botiga o empresa pot actualitzar
pels seus propis mitjans les ofertes, tot i que
sempre compten amb l’assessorament dels
desenvolupadors de la plataforma. La difusió de les promocions comercials també té
el seu ressò a les xarxes socials, on perfils a
Instagram i Facebook específics del portal fan
d’altaveu dels continguts del web. Els serveis
que la nova plataforma ofereix a comerciants
es completen amb un espai de formació, on els
botiguers podran descobrir com avançar en la
digitalització dels seus negocis i com endinsar-se el comerç electrònic. 
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E

l teixit comercial de Valldoreix ha
estrenat aquesta tarda la seva pròpia plataforma de promoció de les
activitats amb la presentació oficial del web valldoreixcomerç.cat,
que ha anat a càrrec de la vocal de Comerç de
l’EMD, Elena Degollada. El nou espai a la xarxa
és una iniciativa conjunta dels comerços de la
vila i l’EMD de Valldoreix per donar visibilitat als
productes i serveis que ofereixen les botigues
i les empreses de Valldoreix. La idea inicial va
sorgir durant el confinament de la Covid-19 i
es va gestar en paral·lel a la iniciativa d’anunciar les empreses i comerços a la pantalla de
Can Cadena.
La plasmació d’aquella voluntat conjunta ha
resultat en un web informatiu que recull la
majoria de negocis de la vila -en concret, més
de 30 actualment- que compten amb una fitxa
individual de cada botiga o empresa, que recull
el seu contacte telefònic, l’adreça, la ubicació
sobre el mapa, l’adreça web, l’horari d’atenció
al públic i una fotografia identificativa. El nou
web de comerç també endreça els negocis
segons la seva tipologia i els agrupa per categories com: restauració, bellesa, comerços,
alimentació, salut i serveis. A més, la nova
plataforma compta amb un plànol interactiu
on s’ubiquen tots els comerços, així com d’un
buscador on es pot buscar l’activitat pel seu
nom o paraula clau.
El vessant informatiu del web es completa
amb un apartat dedicat a la difusió d’ofertes
i promocions, que té la voluntat de ser el vehicle dinamitzador de l’activitat comercial valldoreixenca a la xarxa. Aquest espai permet
als comerciants publicar promocions i ofertes
dels seus productes per captar nous clients i
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IGUALTAT I SOLIDARITAT

L’EMD i el Grup Catalònia
un any més de la mà en la
inserció laboral de persones
en risc d’exclusió

L’

EMD de Valldoreix va signar el mes
de maig, amb la Fundació Catalònia
Creactiva, la cinquena renovació del
conveni entre les dues entitats per
desenvolupar un projecte conjunt d’inserció i
formació. L’acord persegueix l’objectiu de seguir un any més afavorint una major incorporació al món laboral de les persones amb risc
d’exclusió i promoure la responsabilitat social
de l’administració valldoreixenca
Amb aquest conveni l’administració valldoreixenca busca fer visible la necessitat que la
societat es conscienciï de la importància de
fomentar la contractació i la incorporació al
mercat de treball de les persones pertanyents

a col·lectius especialment fràgils. En el cas de
Valldoreix s’amplia el conveni amb la Fundació
Catalònia, que permet la continuïtat de la persona assignada al desenvolupament de tasques de de suport a l’arxiu municipal i a l’àrea
de Serveis Generals.
L’acte de renovació del conveni entre l’EMD de
Valldoreix i el Grup Catalònia, celebrat a la Casa
de la Vila de Valldoreix, va estar presidit pel
president de l’EMD, Josep Puig, acompanyat
pel director econòmic-financer de Catalònia
Creactiva, Adrià Serrahima i la vocal de Serveis
Socials de l’EMD, Elena Degollada. 
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L’Asociación Anita impulsa un projecte
de telemedicina en cures pal·liatives a
domicili, amb el suport de l’EMD

L’

Asociación benéfica Anita de Valldoreix va signar a l’octubre un conveni de col·laboració mitjançant el
qual impulsarà amb 198.317 euros
un projecte de telemedicina per millorar l’assistència al domicili dels pacients d’oncologia
amb necessitats pal·liatives. L’entitat sense
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ànim de lucre valldoreixenca és un dels donants fundadors del Pediatric Cancer Center
Barcelona i amb aquesta nova col·laboració
amplia el seu estret vincle amb l’Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona, per tal de millorar
l’atenció dels infants amb càncer.
Amb el donatiu de 198.317 euros de l’Asociación Anita -que compta amb l’aportació
econòmica de 2.000€ de l’EMD de Valldoreixl’Hospital Sant Joan de Déu podrà instaurar un
sistema de telemedicina que permeti als professionals de la unitat la interacció a distància
amb el pacient i amb la família, alhora que es
podrà fer el monitoratge del pacient al domicili.
D’aquesta manera, a través de videconferència, s’hi podrà contactar a qualsevol hora del
dia i donar suport a l’equip assistencial que es
trobi al domicili, fet que implicarà una millor
assistència en tot moment. 

MEDI AMBIENT

E

ls veïns i veïnes de Valldoreix respiren un aire net, segons es desprèn
de l’estudi realitzat per l’Oficina
Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona. Aquest estudi, fet durant 24 dies continuats entre els mesos de juny i juliol a un total
de 20 punts distribuïts per tota la geografia
de Valldoreix, ha revelat que en la majoria de
punts de captació de dades, les mostres han
donat com a resultat uns nivells baixos del
contaminant diòxid de nitrogen (NO2). La recollida de mostres es va fer a través de la captació
passiva, mitjançant tubs de difusió de NO2 del tipus Palmes. Aquests tubs són captadors de gas,
que contenen una membrana impregnada de
triethanolamine (TEA) que absorbeix el diòxid de
nitrogen de l’aire. Al llarg de l’estudi els tubs captadors han estat fixats en fanals de l’enllumenat
públic, a una alçada aproximada de 2,5 m.
Un cop retirats els captadors i realitzat l’anàlisi,
l’estudi conclou que dels 20 punts de captació
de mostres repartits pels diferents carrers i
places de Valldoreix, en 18 d’ells els nivells
de concentració d’NO2 han estat baixos, per

sota dels 25 nanograms per m3. Només en
un únic cas, en concret a la plaça de Can Cadena, l’elevat volum de trànsit ha incrementat
les lectures fins a un nivell moderat (30 nanograms per m3). Per tant, l’estudi conclou que la
concentració de diòxid de nitrogen a Valldoreix
ha estat baixa amb una mitjana total de 16
nanograms per m3 a tota la vila. L’estudi també conclou que els valors més elevats coincideixen amb carrers on la intensitat de trànsit
és major i també en carrers estrets i poc ventilats, característiques que no afavoreixen la
dispersió d’aquest contaminant. A l’altre extrem, els valors més baixos d’NO2 es localitzen
en parcs, carrers de vianants i en general en les
zones més allunyades del trànsit rodat.
El diòxid de nitrogen és un gas de color marró groguenc que es crea com a resultat dels
processos de combustió a altes temperatures,
com els que tenen lloc en vehicles de motor
i en plantes termoelèctriques, per això és un
contaminant freqüent en zones urbanes. En
aquestes zones la principal font d’emissió
d’NO2 procedeixen dels vehicles de motor, en
especial dels vehicles dièsel. 
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Valldoreix té una bona qualitat de l’aire, segons
un estudi de la Diputació de Barcelona

MEDI AMBIENT

Arrenca la campanya anual de poda
de l’arbrat viari de Valldoreix
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L

a campanya anual de poda de l’arbrat públic de Valldoreix va arrencar
a finals de setembre amb les tasques de neteja i manteniment de
la temporada de tardor. Aquesta
primera fase d’intervencions va encetar el calendari de treballs, que fins a meitat de març,
actuarà sobre més de 1.900 arbres repartits
pels carrers i zones verdes de la vila.
Durant la tardor, en concret fins a mitjan octubre, es va actuar sobre uns 500 arbres de la
vila que van rebre una poda de sanejament i
manteniment, que consisteix en diverses operacions com són actuacions de poda de branques seques, malaltes o atacades per insectes; branques massa properes al tronc o mal
orientades; branques amb perill de trencament i aquelles que interfereixen en el pas de
serveis i l’accés a edificis. Alhora, aquest tipus
de poda també té l’objectiu d’eliminar aquelles
branques que en forma de plomall surten dels
troncs. Un cop enllestits els treballs de neteja
i manteniment en determinats arbres de Valldoreix, s’aconsegueix l’objectiu de minimitzar
22

les interferències de les branques en el pas de
vianants, trànsit dels vehicles dels serveis i accessibilitat als edificis.
Amb tot, la poda de tardor només és una part
de la campanya anual de manteniment de l’arbrat de la vila, atès que el gran gruix dels treballs (podes de coronació, reducció de capçada,
brocada, etc.) es realitzaran des d’inicis de gener fins a la segona quinzena de març. Aquesta
és l’època d’atur vegetatiu dels arbres, la qual
té lloc per a la majoria d’espècies autòctones
de novembre a març. L’empresa de jardineria
Espais Verds del Vallès, concessionària del
servei de manteniment de l’arbrat públic i zones verdes de Valldoreix, s’encarregarà d’executar els treballs al llarg d’aquesta campanya.
Tot i que l’equip tècnic de jardineria realitzarà
les pertinents senyalitzacions i els desviaments de trànsit provisionals necessaris per
evitar riscos per a la circulació de vehicles i
vianants, de moment des de l’EMD no està
previst el tall total de cap carrer, més enllà de
situacions excepcionals, que es comunicaran a
la ciutadania amb antelació. 

MEDI AMBIENT

L’

EMD de Valldoreix, conjuntament amb l’Ajuntament de Sant
Cugat, van realitzar al setembre l’aplicació d’un tractament
fitosanitari contra la plaga de
l’escarabat banyarriquer del roure (cerambyx
cerdo) a l’alzina situada al jardí romàntic de la
finca de Can Monmany, catalogada d’interès
local, per tal de millorar la seva salut. L’aplicació del producte fitosanitari es va realitzar
amb pistola nebulitzadora, per impregnar bé la
brancada i tronc i que actués de forma eficaç.
El tractament també va incloure la instal·lació
d’un parany fet a base de feromones, que va

servir com a atraient i esquer de la plaga per a
aconseguir rebaixar la població.
Una diagnosi prèvia va servir per detectar que
l’arbre patia una greu afectació per la plaga del
banyarriquer del roure, que va provocar que
quedés aturat el seu creixement, així com la
mort d’algunes branques. L’empresa encarregada de fer els tractaments, Tecnoverd, també
es va encarregar més tard de col·locar un tutor
en una de les seves branques, la que es troba en
millor estat de salut, per tal de millorar l’estabilitat de la branca i de l’arbre. Igualment es van
calendaritzar més tractaments al llarg de l’any
per tal d’assegurar l’erradicació de la plaga. 
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L’alzina de Can Monmany rep
tractament contra la plaga de
l’escarabat banyarriquer del roure

ENTITATS I ASSOCIACIONS

Associació de Veïns de Monmany;
vetllant per un barri més segur
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L’

increment de robatoris patits
al veïnat del Monmany durant
l’any 2018 va impulsar a un
grup de veïns i veïnes del barri a
constituir-se en associació veïnal per mirar de vehicular i donar veu a totes
les inquietuds de les persones que habiten les
prop de 250 cases que conformen el barri valldoreixenc.
L’associació fundada aquell mateix any va
posar el seu focus principal d’atenció en la
seguretat, per mirar de frenar l’onada de robatoris que estaven patint els veïns. Amb
aquest objectiu va impulsar la creació d’un
grup de whatsapp que mantenia connectat tot
el veïnat i d’aquesta manera poder reaccionar
ràpidament en cas de robatori i avisar a la policia. En aquesta mateixa línia, un dels cavalls
de batalla de la junta de l’associació ha estat
i encara és la demanda de la instal·lació de càmeres de vídeo a les entrades de Valldoreix per
poder identificar persones i vehicles que hagin

comès delictes a la vila. Amb aquest objectiu
han portat la seva veu als plens de l’EMD de
Valldoreix i a les Junta Local de Seguretat per
tal d’aconseguir la implantació de la videovigilància. L’altra reclamació recurrent de l’Associació de Veïns del Monmany en matèria de
seguretat és l’increment d’efectius policials
patrullant per la vila.
Des d’aquests inicis centrats en la seguretat,
l’associació ha diversificat la seva activitat i ha
obert nous fronts per tal de millorar la qualitat
de vida del barri en àmbits com l’urbanisme, la
mobilitat, el medi ambient, els drets socials,
etc. Altres aspectes que han estat i són objecte
de reivindicació per part del col·lectiu veïnal és
la retirada del cablejat obsolet dels serveis de
telecomunicacions i electricitat que s’acumulen als pals elèctrics i telèfonics del barri, així
com la regulació i el control del fenomen okupa
a alguns immobles del veïnat i la millora de la
neteja.
Per assolir tots aquests objectius, des de l’Associació de Veïns del Monmany es fa una crida
a tots els veïns i veïnes del barri, que encara
no en formin part, perquè s’associïn i sumin les
seves idees i iniciatives per aconseguir un barri
del Monmany cada dia millor.
Posa’t en contacte amb l’associació al mail:
avmonmany@gmail.com 
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Esports

Álvaro López guanya el XV Trofeu Vila de
Valldoreix-World Tennis Tour BTT Academy

L

a 15a edició del Trofeu Vila de Valldoreix-World Tennis Tour BTT Academy, disputat del 9 al 16 de maig
a les instal·lacions del Club Esportiu
Valldoreix, es va resoldre el diumenge
16 de maig amb la disputa de la final entre
l’uruguaià Martín Cuevas i el barceloní Álvaro
López. El partit, que va estar marcat per un inici
fulgurant de Martín Cuevas qui es va endur el
primer set amb solvència, es va acabar finalment inclinant del costat d’Álvaro López que va
remuntar el primer set en contra i es va acabar
imposant en els dos sets següents.
L’entrega de premis del torneig organitzat per la
BTT Academy, amb el patrocini de l’EMD de Vall-

doreix, va comptar amb la presència del president
de l’EMD, Josep Puig, que va ser l’encarregat de
lliurar el trofeu al campió, Álvaro López. També va
participar a l’acte el vocal d’Esports, Bernat Gisbert, que va lliurar una placa d’agraïment al jutge
àrbitre del torneig, Andreu Peidró. 

L

a festa valldoreixenca de l’esport i la
solidaritat recupera la normalitat i
tornarà a celebrar-se el proper 12 de
desembre a partir de les 11:30h a tocar de l’Institut Arnau Cadell, com ja és
tradició. La Milla Solidària de Valldoreix torna amb
energies renovades i unes ganes enormes de seguir fent créixer una cursa, que enguany arriba a la
5a edició i que enguany destinarà la seva recollida
solidària de joguines a l’AECC-Sant Cugat, perquè
els nens i nenes de les unitats oncològiques hospitalàries puguin viure la màgia del dia de reis.
El centre neuràlgic de la matinal esportiva serà,
com sempre, l’Institut Arnau Cadell, on a les 11:30
començaran les curses per als infants de les categories Infantil, Aleví, Benjamí, Prebenjamí i la cursa
per a pares i nens. Després a les 12:30h serà el
torn de la Milla Inclusiva, adreçada als corredors
amb discapacitats funcionals. La jornada finalitzarà
amb la disputa a les 13h de la Milla Open oberta a
tots els corredors. A més de les curses, l’EMD de
Valldoreix i l’AMPA de l’Institut Arnau Cadell han

preparat activitats paral·leles
com castells inflables i una xocolatada calenta per a tothom.
Les inscripcions tenen un cost
de 4 euros només pels participants a la Milla Open, mentre
que la resta de participants
(curses infantils i Milla Inclusiva) tenen la inscripció gratuïta. Per inscriure’s
s’han de fer online al web: millasolidariavalldoreix.com, fins el 10 de desembre, i presencials el
mateix dia de la cursa abans de l’inici.
Els i les participants que vulguin donar una joguina per l’AECC-Sant Cugat han de portar-les
noves i sense embolicar i han de ser joguines no
sexistes, no bèl·liques i amb preferència per jocs
educatius i col·laboratius. Els punts de recollida
de les joguines son l’EMD Valldoreix (Rambla
Mossèn Jacint Verdaguer Nº 185) de dilluns a
divendres de 8 a 14h, fins el 30 de desembre i
l’Institut Arnau Cadell (Avinguda Villadelprat, 9193) el mateix dia de la cursa. 
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La Milla Solidària torna a Valldoreix després
d’un any d’absència per la pandèmia

CIVISME

L’EMD de Valldoreix instal·la vuit
papereres especials per llençar els
excrements dels gossos
De les vuit papereres d’excrements que s’han
instal·lat a la vila, 6 s’han distribuït al llarg de
la rambla Mn. Jacint Verdaguer, entre Can Cadena i la plaça Mas Roig, mentre que les dues
restants s’han ubicat al carrer Volcà i al passeig
Oreneta, en dos punts on la presència d’excrements canins és molt nombrosa.
Des de l’EMD es confia que la instal·lació de
les papereres especials per a excrements incentivi els veïns a fer-ne ús i que es redueixi
la presència de deposicions canines als espais
públics i als boscos de l’entorn de Valldoreix. 
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C

onscienciar la ciutadania de la
necessitat d’exercir una tinença
responsable dels animals de companyia i lluitar contra la creixent
presència d’excrements de gossos
a la via pública i als camins de passejada de
la vila. Aquest és el propòsit de la instal·lació
de 8 papereres per a excrements canins que
l’EMD de Valldoreix va dur a terme el setembre. La mesura també vol ser la resposta de
l’administració valldoreixenca a les demandes
traslladades per la ciutadania a l’EMD de poder
comptar amb contenidors d’aquestes característiques, per desfer-se de les deposicions de
les seves mascotes i que no ho hagin de fer a
les papereres convencionals. Aquesta actuació
de conscienciació i educació cívica es complementa amb la campanya de repartiment de
150 ampolles plegables destinades a la neteja
dels orins de gossos durant els passejos per
la vila, feta la passada primavera i que es va
ampliar fins a les 1.150 ampolles per la bona
rebuda que va tenir entre el veïnat.
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— Cita prèvia OAC
RECORDEU:
L’Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de
l'EMD de Valldoreix, per evitar l'acumulació de persones en un mateix espai i
poder guardar la preceptiva distància
de seguretat, ofereix el seu servei a la
ciutadania amb cita prèvia obligatòria.
Per reservar hora cal fer-ho a través
del web: www.citaprevia.valldoreix.cat
o trucant al telèfon 93.674.27.19. Els
tràmits es faran guardant les distàncies de seguretat entre la ciutadania i
els treballadors per evitar contagis. Per
aquest motiu és obligatori que totes
les persones que vagin a l'OAC portin la
mascareta correctament posada en tot
moment. l’EMD disposa de pantalles
protectores transparents i dispensarà
gel desinfectant a tots les persones
que accedeixin al servei.

Opinió de grups

OPOSICIÓN CON
RESPONSABILIDAD

Parece que poco a poco vamos dejando atrás la
terrible pesadilla que ha sido la pandemia de la
Covid19. Durante este periodo, muchos proyectos
de la EMD de Valldoreix también han sufrido sus
efectos, con retrasos, dificultades en la ejecución o
incluso cancelaciones.
A medida que se va retomando la normalidad, las
administraciones también tienen que ponerse al día
y la EMD de Valldoreix no puede ni debe ser menos.
Pero no podemos conformarnos con retornar al ritmo
de trabajo normal anterior a la pandemia, hay que recuperar el tiempo perdido y no solo durante la pandemia.
Hace ya tiempo que proyectos muy importantes para
Valldoreix han estado parados o acumulando retrasos.
Proyectos como la urbanización de la Avda. Baixador y la reordenación de la movilidad en todo su
entorno, el desarrollo de un complejo que integre
un nuevo centro cívico polivalente, un nuevo espacio escénico y musical y una gran plaza cívica que
impulsen la actividad social y cultural en Valldoreix.
O las mejoras necesarias en infraestructuras como las
de alcantarillado, el nuevo aparcamiento en la plaza de
Can Cadena o en servicios como son las mejoras de la
iluminación en nuestras calles o en la seguridad.
Desde Ciudadanos, nuestro papel desde la oposición es
y será trabajar para alcanzar consensos políticos amplios, contando para ello con todas las fuerzas políticas
del plenario que quieran trabajar por Valldoreix, con el
objetivo claro de servir al conjunto de la ciudadanía.
Consensos que permitan alcanzar acuerdos que impulsen el avance y el desarrollo de Valldoreix, pero sin
que pierda por ello sus señas propias de identidad, y
siempre con un compromiso claro hacia la ciudadanía
y un profundo sentido de la responsabilidad.
Si lo que esperan algunos partidos políticos es que
pongamos palos a las ruedas en aras a discutibles
intereses electorales, o que sometamos el interés
de Valldoreix a los intereses del equipo de gobierno
de Sant Cugat a costa del conjunto de la ciudadanía
de Valldoreix o del deterioro de la propia imagen de
la EMD, en eso ya pueden tener claro que no contarán con nuestro apoyo.
Valldoreix necesita y se merece más y no solo ser
moneda de cambio de trifulcas políticas.

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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L’EMD de Valldoreix té una sala de plens on viu la
Poltrona. Aquesta cadira du associada una antiga
maledicció que, com l’anell de poder, consumeix a
tothom qui hi està assegut més del compte.
La Poltrona o la Gandula com també l’han anomenat,
és la causant de què, el que ara hi du 10 anys assegut, s’hi trobi tan relaxat que no tingui esma d’entomar les decisions importants que toca prendre.
La Poltrona, dita la Desidiosa, fa la sensació a
qui hi seu que el temps no passa i menysté a qui
l’avisa que tot resta per fer.
La Poltrona, dita de vegades Malaganosa, té un
curiós efecte sobre les cadiretes del voltant i fa
que les altres ocupants, veient l’estat de torrapipes del qui està assegut a la pigra, neguitegin
pensant en el que resta per fer.
La Poltrona la varen fer amb fusta de la malfeinera que dona aquest càustic efecte a l’hoste
i no li permet centrar-se i acabar els temes que
comença, en saber fer balanç de què ha dut a
terme i fer plans de futur.
La Poltrona o l’Endillunsada està fent que moltes veïnes i veïns es preguntin si no hauríem
d’ajudar a sortir d’aquesta addicció i lletania
peresosa al cap i casal de la vila que ens està
abocant a tots al pantà de l’immobilisme polític.
D’altres creiem que la Poltrona, que anomenen Dròpola i les altres cadires de la sala de plens haurien
d’anar a petar al desaparegut Consell de la Vila.
Això fa por a la Poltrona i és llavors quan la Gambaire estella la fusta i fa botar l’ocupant i el fa
seure a la gatzoneta en un intent d’aparentar
allò que ha de ser.
Però no ens enganyem, la Poltrona és accidiosa
i només vol seguir exercint l’efecte parasitari en
vers el nostre malaurat representant polític.
Per això quan demanem al president Puig que
deixi d’una vegada el càrrec, l’alliberem i alhora també lluitem contra la Poltrona, la Matapà,
l’Esquenadreta, que durant aquests darrers 10
anys ha fet que l’acció política a Valldoreix hagi
estat un desert.
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Opinió de grups

L’elecció per a la presidència de Valldoreix és un
sistema més directe i personal que votar a un alcalde, a la papereta només posa el nom del candidat, vas sol, així que toca acceptar com a teu
l’èxit o el fracàs. La responsabilitat és màxima
i les obligacions també, per això és normal que
tots els presidents vulguin deixar una petjada indeleble que resisteixi el pas del temps. És humà
voler que et recordin quan la mirada del veí recorri el poble i trobi mostres de que un dia vas
ser president perquè els teus veïns així ho van
voler, no hi ha res dolent en voler això sempre
que les teves obres siguin el que els teus veïns i
veïnes volen i necessiten, sense extravagàncies.
Ara hauríem de pensar en el què, Quina necessitat hi ha que palpiti entre els nostres veïns i que
fos enterament iniciativa del President? L’Avinguda del Baixador? No, més aviat no, cert és que
la necessitat existeix i que és urgent començar
i acabar les obres del Baixador, però desgraciadament esta tot esquitxat de promeses incomplides, retards i dificultats. No, jo no ho triaria
com el meu projecte estrella, encara que ho faria
amb urgència. L´Escola de Música? Tots aquells
que coneixen de que va la història saben que la
medalla, si és que es considera un projecte com
per posar-se una, ja se l´ha penjat una altra persona i seria ridícul que mentre el president intentés fer-ho seu la gent mirés cap a la persona
que realment ha liderat la iniciativa. Llavors què?
Què triaria jo per a demostrar que estimo al meu
poble, a la meva gent? Alguna cosa que no fos
excessiva, però que fos necessària, que no signifiqués un desgast i que s’escoltés amb força
entre les veus que m’envolten. Li puc dir més alt,
però no ho puc dir més clar President, l´estan
esperant a vostè, estan esperant el seu recolze.

El grup municipal d’ERC-MES no ha enviat el text
d’opinió política, tot i la reiteració de la sol·licitud d’enviament. Per aquest motiu l’espai d’opinió del grup
d’ERC-MES queda en blanc.

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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EL PRESSUPOST MUNICIPAL

Com cada tardor, l’equip d’economia de l’EMD prepara i
desenvolupa el pressupost per l’any vinent. El pressupost municipal és una de les eines més decisives d’un
ens local. Allà s’hi consignen tots els ingressos que
s’esperen obtenir durant l’any següent i també totes
les despeses previstes. El més important és que sigui
equilibrat, raonable i transparent.
En exercicis anteriors, el que més va condicionar el
pressupostos era la regla de la despesa, que només
ens permetia augmentar les xifres totals en un percentatge petit.
Des de la pandèmia , aquesta regla està suspesa, per
tant hauríem de poder ampliar les xifres totals, però la
recent sentència que deixava sense efecte el càlcul per
cobrar l’impost per l’increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana, conegut habitualment com la
plusvàlua, ens ha obligat a exercir la prudència i disminuir considerablement l’expectativa d’ingressos per
aquest concepte.
Tot i així, el pressupost per l’any vinent contempla la
contractació d’un arquitecte a temps parcial per agilitzar la feina de concessió de llicències i altres tasques
similars. També inclou la contractació de dos nous
agents cívics i d’un Tècnic d’Administració General.
Creiem que la incorporació d’aquestes persones a l’administració serà quelcom molt positiu per la ciutadania
de Valldoreix.
El d’enguany és un pressupost pensat amb les necessitats de Valldoreix com a prioritat absoluta. Sabem que
queda molta feina per fer i no temem entomar-la amb
energia i determinació. Volem seguir treballant com
fins ara per respondre a les demandes dels valldoeixencs i valldoreixenques, i per aconseguir tenir una vila
una mica millor cada dia, sense oblidar els més desfavorits, els quals també hi tenen cabuda al pressupost.
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VALLDOREIX A LES XARXES
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