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2 infoValldoreix

Història viva

Revisió històrica de les eleccions democràtiques a Valldoreix

En les primeres eleccions democràtiques als

ajuntaments, el 3 d’abril de 1979, sortí esco-

llit Josep Lluís Martínez (PSC) com a alcalde

pedani de Valldoreix. Els resultats de la nos-

tra vila van ser els primers que es conegue-

ren a Catalunya.A més de l’alcalde, el con-

sistori estava format per dos vocals del

PSC, una d’elles la senyora Maria Puig, pri-

mera dona que assolia responsabilitats

polítiques a Valldoreix; un vocal del PSUC; i

un de CiU.Va ser un govern d’unitat on tots

els vocals tenien carteres.

A les eleccions de 1983 es presentaren dos

candidats: l’alcalde Martínez i Francesc

Orús, candidat dels independents de

Valldoreix i presentats sota el lema:

Valldoreix és natura, conservem-lo. La

campanya girà sobre la polèmica creada pel

projecte d’urbanització de mas Fuster. Les

urnes donaren l’alcaldia, amb una diferència

de només 11 vots, a Francesc Orús (659

vots) enfront de Martínez (648 vots). La

resta del consistori el formaren 2 vocals del

PSC, un del PSUC i un de CIU.Va ser una

legislatura difícil atés que no va haver ente-

niment amb l’ajuntament de Sant Cugat

(PSC).

A les eleccions de 1987 es presentaren tres

candidats a l’alcaldia. Dos d’ells ja eren

vocals: Miquel Massanés (CiU) i  Joan Gaya

(PSC), i la tercera candidata era Montserrat

Turu (IC). Massanés guanyà amb una majo-

ria de 887 vots pels 282 de Gaya i els 174 de

Turu. El consistori tingué un repartiment

que no va respondre als resultats electorals.

CiU havia de tenir tres vocals, però cediren

un a Alianza Popular pels pactes de CiU i AP

a l’ajuntament de Sant Cugat.Així, el consi-

tori el completaren dos vocals de CiU, un

del PSC i un d’Alianza Popular. La legislatura

estigué marcada pel trencament de l’alcalde

Massanés amb CiU de Sant Cugat.

A les eleccions de 1991 es presentaren qua-

tre candidats, l’alcalde Massanés sota les

sigles d’UNIS; el vocal del PP, Pantaleón de

Miguel; Carmen Pérez, de la Candidatura de

Progrés de Valldoreix; i Jaume Sanmartí

(CiU). Massanés (460 vots) guanyà per 27

vots de diferència sobre la Candidatura de

Progrés (433 vots). La resta del consistori la

formaren dos vocals de CiU, un d’UNIS i un

del PSC.

Les eleccions de 1995 donaren una clara vic-

tòria de CiU, el seu candidat, el vocal Jaume

Sanmartí (690 vots) guanyà per 200 vots de

diferència a la candidata del PSC, la vocal

Carmen Pérez (490 vots). La Junta Veïnal la

completaren dos vocals de CiU, una del

PSC i un del PP.

El 1999 CiU presentà el vocal Miquel Paraira

(849 vots) com a candidat que guanyà

Carmen Pérez (770 vots) de la Candidatura

de Progrés de Valldoreix.També es presen-

taren candidats d’ERC i el PP. La Junta

Veïnal la completaren dos vocals de CiU,

una del PSC i un del PP. El president no

acabà la legislatura i va ser substituït per

Francesc Cardoner el 2002.

El 2003, els partits d’esquerres presentaren

una candidatura unitària, Candidatura de

Progrés i Catalanista de Valldoreix (CPCV)

amb Montserrat Turu (1421 vots) que guan-

yà per una diferència de 345 vots el candidat

de CiU i aleshores president, Francesc

Cardoner (1076 vots). El PP presentà un nou

Candidat, José Mª Canals (293 vots) i UNIS

presentava com a candidat el que havia

estat vocal del PP, Pantaleón de Miguel (135

vots). El consistori el completaren tres

vocals de CiU, dos del PSC, un d’ERC, un

d’IC-V i un del PP.
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3 infoValldoreix

EDITA:
Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185
Tel. 93 674 27 19 - Fax. 93 589 18 23
a/e: comunicacio@valldoreix.cat

Institucions i urgències
EMD Valldoreix - Atenció Ciutadana .....93 674 27 19
EMD Valldoreix - Urbanisme ...................93 674 28 12
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès... ............93 565 70 00
Agrupació Defensa Forestal (ADF) ...................93 589 80 80
Emergències (bombers, ambulàncies)…...........112
Informació Ajuntament de Sant Cugat ............010
Informació Generalitat de Catalunya……..........012
CAP de Valldoreix ...........................................93 583 74 00
CAP de Valldoreix Urgències............................93 589 44 45
Consorci Parc de Collserola .............................93 280 35 52
Correus Valldoreix............................................93 589 72 48
Deixalleria Municipal .......................................93 597 04 95
Farmàcia Pinto ................................................93 674 28 71
Funerària..........................................................93 589 55 52
Hisenda ...........................................................93 589 11 55
Hospital General de Catalunya.........................93 565 60 00
Jutjats .............................................................93 674 66 96
MOSECA – Enllumenat Públic VDX ................900 724 365
Mossos d'esquadra..........................................088
OMIC ..............................................................93 565 70 00
Policia Local 092   ............................................93 589 13 28
Policia Nacional 091.........................................93 674 78 58
Protecció civil .................................................93 674 50 52
Ràdio Taxi ........................................................93 589 44 22
Recollida Voluminosos i Esporga......................93 589 28 17
Registre de la propietat ....................................93 583 01 56
Urgències Sanitàries ........................................061
Serveis
Caixa de Terrassa Ofic. 12. ................................93 674 28 24
“La Caixa” Ofic. VDX .......................................93 589 73 32
ENHER ............................................................900 707 070
Ferrocarrils Generalitat de Catalunya ..............93 205 15 15
FECSA-ENDESA
Atenció públic .................................................902 507 7 50
Avaries.............................................................900 770 077
GAS NATURAL
Atenció públic .................................................93 675 31 10
Urgències ........................................................900 750 750
REPSOL Butà ...................................................93 674 15 80
SOREA
Atenció clients ................................................93 544 16 10
Avaries.............................................................93 589 00 21
Cultura i Associacionisme a Valldoreix
EMD Casal de Cultura de Valldoreix ......93 589 82 69
EMD Centre Musical Valldoreix................93 589 02 06
EMD Bar Restaurant El Casalet ................936 751 055
Adolf Taller d’Art .............................................93 674 60 28
Amics de la UNESCO VDX - SCV....................93 674 42 10
Arxiu Gavín......................................................93 674 25 70
ASDI................................................................93 675 66 10
Associació Cultural Pentagrama ......................93 589 54 71
Ass. Comerciants i Empresaris VDX.................93 583 06 00
Ass. Propietaris i Veïns Valldoreix ....................93 674 21 97
Ass. Propietaris i Veïns Can Casulleras ............93 589 72 64
Ass. Propietaris i Veïns Can Majó ...................93 675 13 63
Ass. Propietaris i Veïns Col. Montserrat ..........93 674 21 05
Ass. Propietaris i Veïns La Serreta ....................93 213 55 20
ATAM..............................................................93 675 00 11
Casal d’Avis de Valldoreix ................................93 589 86 89
CAU Amic - Protectora Animals .....................637 508 428
C. Restauració Béns Mobles Generalitat. .........93 590 29 70
Cooperativa Estel ............................................93 674 50 11
Coral l’Harmonia de Valldoreix ........................93 674 85 47
Creu Roja Valldoreix ........................................93 674 24 59
Grup de Teatre Espiral .....................................93 675 47 97
Marxosos del Vallès ........................................93 589 86 89
Minyons escoltes i guies Sant Jordi .................93 590 27 00
Museu Parroquial de Valldoreix .......................93 674 05 69
Taller Jeroni de Moragas ..................................93 674 50 48
Valldaurex - Centre d’Estudis VDX .................93 674 38 11
Serveis Educatius
EMD Escola Bressol de Valldoreix ...........93 589 24 86
CEIP Jaume Ferran Clua ...................................93 589 66 62
Col·legi El Pinar................................................93 674 14 00
IES Arnau Cadell ..............................................93 674 72 66
Parvulari ..........................................................93 589 69 79
Serveis Esportius
Club Esportiu Valldoreix ..................................93 674 11 17
Club Handbol Valldoreix ..................................696 612 511
Complex Esportiu EMD Valldoreix ..................93 675 40 55
Pavelló Voleibol Valldoreix ...............................93 589 46 46
Serveis Religiosos
Convent Missioneres Sagrats Cors ..................93 589 86 70
Església Protestant...........................................93 674 58 73
Parròquia de Sant Cebrià .................................93 674 05 69
Santuari Ntra. Sra. Schonstatt .........................93 674 89 62

Benvolgudes veïnes i benvolguts
veïns de Valldoreix,

Primer de tot, vull aprofitar
aquesta oportunitat i donar-vos
les gràcies pel vostre suport que
ens permet continuar treballant
per Valldoreix per segona legis-
latura consecutiva i per haver-
me escollit com a màxima
representant de la nostra insti-

tució local. El resultat electoral, que queda reflectit en aquest
InfoValldoreix especial del mes de juliol, ha obert les portes a
una nova etapa i un nou govern.
La meva voluntat com a presidenta alcaldessa de Valldoreix i
la voluntat dels vocals regidors integrants de la Candidatura
de Progrés i Catalanista de Valldoreix ha estat promoure un
govern d’unitat amb la coalició de Convergència i Unió i l’a-
grupació veïnal Actuem per Valldoreix. El treball conjunt de
les dues forces polítiques que han obtingut representació al
consistori de la nostra vila ha de cercar i aconseguir l’eficàcia i
la transparència en la gestió i el benefici de la ciutadania vall-
doreixenca.
Volem un repartiment d’àrees de gestió entre totes les per-
sones que representaran el govern de l’EMD per a la direc-
ció, administració, control i impuls dels diferents serveis i
activitats d’aquesta Administració. Ha de ser un acord con-
sensuat que ens permetrà iniciar una legislatura que ha de
recollir molts fruïts i complir els objectius per a la nova
legislatura.
La unió compacta d’aquest nou govern ens ha de permetre
deixar enrera sis mesos de dificultats d’acció d’un govern en
minoria i poder treballar per a Valldoreix buscant els punts
de trobada i consens que caracteritzaran el nostre govern i
poder cercar el millor futur per a tota la ciutadania. Un
govern de futur que ha d’impulsar, entre d’altres, qüestions
tan rellevants com l’eliminació de les torres d’alta tensió; el
posterior desenvolupament de la plaça de la vila amb les
propostes d’infraestructures culturals i comercials o la urba-
nització de l’avinguda Baixador; permetre el ple rendiment
de l’edifici del nou consistori; o l’inici de la construcció de
la nova escola bressol.
Esperem complir les vostres expectatives en el nostre govern i
aconseguir els desitjos comuns de millora que totes i tots
tenim per a la nostra vila i esperem poder fer-ho amb el vos-
tre suport i la vostra participació.

Montserrat Turu i Rosell
Presidenta-alcaldessa de Valldoreix-EMD
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Nou consistori

VVaallllddoorreeiixx  ccoonnssttiittuueeiixx  ccoonnssiissttoorrii
ppeerr  aa  llaa  lleeggiissllaattuurraa  22000077--22001111

Montserrat Turu i Rossell repeteix com a
Presidenta-alcaldessa de Valldoreix per a la nova
legislatura 2007-2011 després dels resultats electo-
rals del 27 de maig. La constitució del consistori es
va celebrar dissabte 16 de juny a la Nau de Cultura.
A més de la Presidenta-alcaldessa, el nou plenari
de Valldoreix comptarà amb la presència de tres
representants de la Candidatura de Progrés i
Catalanista de Valldoreix i cinc representants de la
coalició CiU Actuem.

Joan Gaya Beltran (PSC), Josep Casadellà i Reig (ICV-
EA) i Marc Monells Hernández (CiU) repeteixen com a
vocal-regidors. La resta de representants inicien una
nova etapa en el consistori valldoreixenc: Teresa
Veciana, d’ERC; i els representants de CiU: Josep Puig
Belman, Àngela Bleda Lorenzo, Susana Herrada Cortés
i Eduard Delgado Rodríguez.

L’acte va comptar amb la presència de l’Alcalde de
Sant Cugat, Lluís Recoder i gran part del consistori
santcugatenc. La Nau de cultura es va omplir de la
ciutadania valldoreixenca que va rebre amb un fort i
llarg aplaudiment la seva presidenta-alcaldessa i el
seu nou consistori.

Marc
Monells

Hernández 
Vocal-regidor
CiU-Actuem

Àngela
Bleda
Lorenzo
Vocal-regidor
CiU-Actuem

Eduard Delgado Rodríguez
Vocal-regidor CiU-Actuem

Joan Gaya
Beltran 

Vocal-regidor
PSC-Ciutadans

pel canvi

Teresa
Veciana

Armengol
Vocal-regidor

ERC

Josep Puig
Belman
Vocal-regidor
CiU-Actuem

Susana
Herrada

Cortés
Vocal-regidor
CiU-Actuem

Josep
Casadellà i
Reig
Vocal-regidor
ICV-EA

Montserrat Turu i Rosell
Presidenta-alcaldessa Valldoreix-EMD
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de Sant Cugat del
Vallès, regidors,
vocals, senyores i
senyors. Vagi per
endavant la meva
felicitació als nous i
noves vocals d’a-
quest consistori pels
propers quatre anys.
Vull agrair la dedica-
ció a la nostra acció
pública a totes les
persones que han
format el consistori
de Valldoreix la pas-

sada legislatura i queden en el record de tots nosaltres, i els
repeteixo perquè penso que cal un reconeixement molt
especial, a la senyora Susana Pellicer, Mercedes Rojo, Rosa
M. Udina, Josep Lluís Solé, Narcís Clavell, Francesc Cardoner
i Josep M. Canals. Deixeu-me agrair molt especialment la
col·laboració de la senyora Mercedes Rojo que, amb la seva
tenacitat i capacitat de treball, s’ha guanyat l’estima i el res-
pecte de la ciutadania. Felicito també la senyora Susana
Pellicer per haver estat escollida Regidora a l’Ajuntament de
Sant Cugat. Vull fer extensiva aquesta gratitud al personal de
l’EMD Valldoreix que ha demostrat una professionalitat i
dedicació admirables; i també a les entitats que ens acom-
panyen i a la ciutadania en general sense els quals hauria
estat impossible arribar on hem arribat darrerament.
Ciutadans i ciutadanes de Valldoreix, vagi per endavant tot el
meu agraïment pel vostre suport en renovar-me la confiança
per continuar sent Presidenta-alcaldessa durant els propers
quatre anys. És una confiança que m’honora i em compro-
meto a respondre amb el mateix interès i dedicació demos-
trats en la passada legislatura i, per tant, representar a cada
un dels veïns i veïnes de Valldoreix.
La feina feta ha estat molta, hem assolit importants fites, les
coneixeu, no cal repetir-les. Algunes estan en procés de tan-

cament i altres ara ja són una realitat de Valldoreix. No parlaré
del nostre programa perquè ja el coneixeu tots. Hem com-
plert amb el programa anterior, amb escreix, i per tant teniu
el nostre compromís per tirar endavant els nous projectes
amb l’ajuda de tot el consistori i en benefici de la gent de
casa nostra. La passada legislatura hem avançat en la millora
de la relació institucional entre l’EMD i l’Ajuntament de Sant
Cugat i agraeixo la seva cordialitat a l’Alcalde i als altres regi-
dors amb què hem treballat. Una relació cordial mantinguda
des dels nostres particulars tarannàs, però amb actituds
constructives, amb proximitat, diàleg i amb la ferma voluntat
de cercar el millor per a la nostra ciutadania. No dubto per
tant, Alcalde, que continuarem i ampliarem aquest diàleg per
millorar l’eficàcia i eficiència de les nostres dues administra-
cions. La legislatura que avui comencem és el fruit de la
voluntat popular de les eleccions del passat 27 de maig.
A causa de les particularitats electorals de les EMD resulta
que la presidència o alcaldia pedània ho és per l’elecció
directa dels vots populars i no pels vots dels membres del
consistori. És l’únic càrrec públic de l’administració pública
escollit directament pel poble i per tant el compromís de
l’alcalde-pedani d’una EMD respon a un manament directe
dels seus veïns i veïnes. El nomenament dels vocals respon
també a una certa complexitat electoral que moltes vegades
no hem estat capaços d’explicar als nostres conciutadans i
ara la composició del consistori actual ens obliga a totes les
forces polítiques a fer un exercici de responsabilitat que faci
possible sumar i poder treballar conjuntament. Tots junts en
benefici de Valldoreix. Així, vocals de CiU i de la plataforma
ciutadana, us convido i us encoratjo a participar en el govern
de Valldoreix. No podem centrar la política i la gestió del
govern de Valldoreix en un enfrontament entre formacions
polítiques. Seria un desgovern i els nostres ciutadans no s’ho
mereixen. Ells, vosaltres, ens demaneu entesa, solucions en
els grans reptes de futur de Valldoreix i voleu solucions
immediates a la gestió del dia a dia, en la millora dels serveis,
en definitiva en la gestió del bé públic i de l’interès comú.
Gràcies, una vegada més, a tots aquells que ens acompanyeu
en un acte institucional tant important per a Valldoreix com

el d’avui. Us demano que mantingueu el
mateix interès que fins ara, que seguiu
observant-nos i participant en les coses de
casa nostra. A continuació us convido a
celebrar la Constitució del nostre ajunta-
ment amb una copa de cava. I dono per tan-
cat l’acte. Visca Valldoreix!

5 infoValldoreix
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Nou consistori

DDiissccuurrss  ddee  JJoosseepp  PPuuiigg  BBeellmmaann,,  
rreepprreesseennttaanntt  ddee  llaa  ccooaalliicciióó  CCiiUU--AAccttuueemm

Il·lustríssim Alcalde de
Sant Cugat del Vallès,
Presidenta de l’EMD
Valldoreix, regidors,
vocals, senyores i sen-
yors, bona tarda a
tothom. Em sento
honorat de poder
representar el grup de
Convergència i Unió
en aquesta sessió
inaugural del Ple de la
Junta de Veïns i veïnes
de Valldoreix. En pri-
mer lloc volem felici-
tar el nou alcalde de
l’Ajuntament de Sant

Cugat, Lluís Recoder a qui agraïm la seva presencia; a la
senyora Montserrat Turu perquè ha guanyat la presidèn-
cia de l’EMD Valldoreix; i a tots els vocals. En segon lloc
cal agrair la tasca realitzada per tots els vocals de l’EMD
que deixen de ser-ho: Francesc Cardoner, Susana
Pellicer, Narcís Clavell, Jose Mª Canals i Mercedes Rojo.
Volem donar les gràcies pel suport que hem tingut dels
veïns i veïnes de Valldoreix, així com de tots aquells que
han treballat perquè avui siguem aquí. Avui comença una
etapa a Valldoreix. Comença una nova etapa. A la vista
dels resultats electorals, el nostre grup (CiU) ha obtingut
una clara majoria de representació al consistori i això
dona un caire diferent i una nova composició a aquesta
EMD. La nostra candidatura, junt amb la plataforma
Actuem per Valldoreix ha obtingut un gran resultat, fruït
del treball, la il·lusió, i l’empenta de la campanya neta
que hem fet. Seguint les  mateixes directrius, volem tre-
ballar per Valldoreix, amb el suport que ens dóna aques-

ta majoria. Els nostres objectius han estat i continuaran
sent: aconseguir un pacte per la seguretat  a Valldoreix;
una nova plaça de la vila; un nou local per a la nostra
gent gran; un gran parc; camps per fer esport; ambulàn-
cia permanent al CAP; solucionar problemes de mobili-
tat i millorar el transport públic; inversió en projectes
d’educació; treballar per la resolució definitiva dels vials
d’Enllaç i Cornisa; millorar la recollida selectiva d’escom-
braries i neteja dels carrers; i evidentment la definitiva
urbanització del nostre poble, respectant el nostre
entorn natural.
La natura és el nostre gran actiu. Del Monmany a la
Serreta. Del mas Roig a la Guinardera; de mas Fuster a ca
n’Enric o de can Badal al Rossinyol i els boscos de
Collserola. El gran poeta català Mossèn Cinto Verdaguer,
que dóna nom al carrer central del nostre poble, en la
seva Oda a Barcelona ja parla de Valldoreix com un
paratge idíl·lic de boscos i natura. Aquest és el nostre
poble. Tot això, volem fer-ho amb una col·laboració
compromesa i sincera de l’Ajuntament de Sant Cugat.
Això evidencia que la nostra intenció és treballar per un
Valldoreix millor. Tot això comporta un compromís per
part del consistori, a l’hora d’obtenir un objectiu comú.
Esperem la complicitat dels altres partits a la tasca de
portar a terme tots els propòsits de millora. Volem
engrescar la ciutadania a participar d’una manera activa  i
compromesa a la vida política del nostre poble, superant
el desencant que té la gent de la política i dels polítics.
Hi ha moltes coses que han de canviar al nostre poble.
Volem un canvi en les maneres de tractar i enfocar els
nostres problemes, volem humanitzar les relacions amb
els veïns. S’ha d’acabar amb les formes de propaganda,
racionalitzant la despesa que paguem entre tots. Volem
que els Plens transcorrin en un clima d’educació, respec-
te i sentit comú entre tots els membres del consistori. I
s’han de complir els acords de la Junta de veïns. Creiem
que la continuïtat de l’actual presidència no possibilita
aquest canvi en el fons i les formes. No podem demanar
a la nova Presidenta que faci un pas que tan sols ella pot
fer. Ha de veure què és el millor per Valldoreix, com es
pot aconseguir una entesa que ens faci progressar. Els
propers quatre anys seran decisius per a tots. No podem
quedar-nos enrera. Valldoreix ha d’estar a l’alçada i ha de
ser el millor poble que tots volem. Per això esperem
comptar amb la col·laboració de tothom. Moltes gracies.
Visca Valldoreix!
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CCoomm  eessccoolllliimm  eell  nnoossttrree  ggoovveerrnn  llooccaall  aa  VVaallllddoorreeiixx??

RReessuullttaattss  eelleeccttoorraallss  2277  ddee  mmaaiigg  ddee  22000077

Una primera urna per escollir 
la presidència de l’EMD

La presidència de les EMD s’escull separadament del sis-
tema d’elecció dels vocals-regidors. És un càrrec electe
de manera directa per la població mitjançant el sistema
de vot majoritari. El partit i/o coalició que té el nombre
més gran de vots guanya l’elecció. Així, els 1341 vots
obtinguts per Montserrat Turu, de la Candidatura de
Progrés i Catalanista de Valldoreix amb el suport dels
partits polítics PSC, ICV, ERC i l’Agrupació de veïns i veï-
nes progressistes de Valldoreix, la converteixen en
Presidenta-alcaldessa de Valldoreix-EMD al llarg d’a-
questa propera legislatura 2007-2011.

RReessuullttaattss  aa  ll’’eelleecccciióó  ddee  llaa  pprreessiiddèènncciiaa
CCaannddiiddaattuurreess NN..  VVOOTTSS %%  VVOOTTSS
Montserrat Turu 1.341 44.88%
Josep Puig 1.290 43.17%
Juan Rafael Paulo 224 7,50%

Valldoreix vota en 8 meses electorals: 4 al Casal de
cultura i 4 meses al col·legi Ferran i Clua. Per a la
presidència-alcaldia, en aquestes eleccions munici-

pals el total de vots escrutats ha estat de 2.988 dels
quals, 2.855 (95,55%) són vots per a la presidència;
96 (3,21%) vots en blanc i 37 (1,24%) vots nuls.

Fins ara, en cas de renuncia del càrrec o impossibili-
tat de continuar exercint-lo, per exemple a causa
d’una malaltia, la persona escollida per a la
Presidència-alcaldia era substituïda per aquella que
havia quedat en segon lloc a l’elecció. Les modifica-
cions de lleis promogudes per Montserrat Turu des
de la Presidència de l’Agrupació d’EMD catalanes fan
que ara, en cas de renúncia o impossibilitat de conti-
nuar exercint el càrrec, queda substituïda per una
persona del mateix grup polític. A Valldoreix, el subs-
titut de la presidència és el senyor Ferran Masanés.

La condició d’Entitat Municipal 
descentralitzada de Valldoreix 
comporta una situació atípica 

en estructurar el seu govern local.

Els 9 membres del consistori valldoreixenc
s’escullen mitjançant dues urnes diferents.
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Eleccions 2007

UUnnaa  sseeggoonnaa  uurrnnaa  ppeerr  eessccoolllliirr  eellss  
vvooccaallss--rreeggiiddoorrss  ddee  VVaallllddoorreeiixx--EEMMDD

Els vots de la segona urna a Valldoreix tenen una doble
funció. DD’’uunnaa  bbaannddaa  ppeerrmmeetteenn  eessccoolllliirr  eellss  88  vvooccaallss--rreeggii--
ddoorrss  qquuee  rreepprreesseennttaarraann  eellss  ppaarrttiittss  ppoollííttiiccss  ppeerr  ggoovveerrnnaarr
ll’’EEnnttiittaatt  MMuunniicciippaall  ddee  VVaallllddoorreeiixx  aall  llllaarrgg  ddee  llaa  lleeggiissllaattuurraa
22000077--22001111. La llei electoral estableix que les EMD tindran
un terç dels representants que té el municipi. Així, atés
que Sant Cugat té 25 regidors, a Valldoreix li corresponen
8 vocals-regidors.
Per escollir aquests 8 representants dels partits per a la
propera legislatura, es compten només els 2979 vots dels
col·legis electorals del districte electoral III de Sant
Cugat, corresponent a Valldoreix.

RReessuullttaattss  eelleeccttoorraallss  aa  VVaallllddoorreeiixx
PPaarrttiitt NN  VVoottss %%  VVoottss NN
VVooccaallss
CiU 1.289 43,49% 55
ICV-EUiA-EPM 454 15,32% 11
PSC-CpC-PM 426 14,37% 11
ESQUERRA-AM 249 8,40% 11
PP 236 7,96% 00
C’s 124 4,18% 00
CUP-CAV 67 2,26% 00
RC 18 0,61% 00
UNIS 15 0,51% 00
Vots en blanc 86 2,89%
Vots nuls 15 0,5
TToottaall 22..997799 110000%%

DD’’aallttrraa  bbaannddaa,,  eellss  vvoottss  eemmeessooss  aa  VVaallllddoorreeiixx  ssee  ssuummeenn  aallss
vvoottss  ddee  ttoottss  eellss  eelleeccttoorrss  ddeell  mmuunniicciippii  ii  sseerrvveeiixxeenn  ppeerr  eessccoolllliirr
eellss  2255  rreeggiiddoorrss  ddee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  ddee  SSaanntt  CCuuggaatt.. Els electors
de Valldoreix són aproximadament un 10% del total de la
població del municipi. La següent taula mostra el resultat

de les eleccions municipals a tot el municipi, incloent-hi
els vots de la ciutadania valldoreixenca.

RReessuullttaattss  eelleeccttoorraallss  aa  ttoott  eell  mmuunniicciippii
vvoottss %% RReeggiiddoorrss  

CCiiUU 13.424 45,28 1144
PPSSCC--CCppCC--PPMM 4.382 14,78 44
IICCVV--EEUUiiAA--EEPPMM 3.454 11,65 33
PPPP 2.636 8,89 22
EESSQQUUEERRRRAA--AAMM 2.378 8,02 22
CC’’ss 1.269 4,28 00
CCUUPP--CCAAVV 895 3,02 00
UUNNIISS 226 0,76 00
RRCC 96 0,32 00
VVoottss  eenn  bbllaanncc 886 2,98
VVoottss  nnuullllss 95 0,32

CCoomm  eess  rreeppaarrtteeiixxeenn  eellss  rreeggiiddoorrss  
eennttrree  eellss  ppaarrttiittss

El nostre sistema electoral aplica la llei d’Hondt pel
repartiment de regidors en el sistema de representació
proporcional dels partits a les eleccions municipals. Per
repartir els 8 regidors que corresponen a Valldoreix, es
divideix el nombre de vots que ha obtingut cada candi-
datura per 1, 2, 3, 4, 5... fins arribar al repartiment de
vocalies corresponents a la circumscripció, 8 vocals regi-
dors en el cas de Valldoreix. Les candidatures s’atribuei-
xen les vocalies en funció dels quocients més alts tal i
com es pot observar en el quadre següent.
Amb aquest resultat, CiU obté la majoria de regidors a
l’Entitat Municipal amb cinc representants i ICV, PSC i
ERC aconsegueixen un vocal-regidor cadascú. Una vega-
da conegut aquests resultats, els partits decideixen qui-
nes són les persones que els representaran en el govern
local de Valldoreix. Totes elles han de ser persones
empadronades a la nostra vila.
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RReeppaarrttiimmeenntt  ddee  vvooccaalliieess  eenn  aapplliiccaacciióó  ddee  llaa  lllleeii  dd’’HHoonnddtt

PPaarrttiitt VVoottss //11 //22 //33 //44 //55 EEssccoonnss

CiU 1.289 1r 1.289 2n 644 4t 429 6è 322 7è 258

ICV 454 3r 454 227 151 113 91

PSC 426 5è 426 213 142 106 85

ERC 249 8è 249 124 83 62 50

PPC 236 236 118 79 59 47

Cal marcar les paperestes verdes per escollir l’alcalde pedani de la vila Falta peu

Els resultats a Valldoreix desglosats de cada una de les 8 meses electorals

La ciutadania valldoreixenca exerceix el seu dret a vot als col·legis electorals instal·lats
al Casal de cultura i al col·legi Ferran Clua.
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Cinema a la fresca !

10 infoValldoreix

DDiivveennddrreess  6 de juliol
El coronel Macià, de Josep M. Forn, amb

Abel Folk,
Marta Marco,
Molly Malcom
o Fèlix Pons.
Una pel·lícula
catalana i en
català de l’any
2006, apta per a
tots els públics i
de 105 minuts
de durada.
Una jove histo-
riadora irlande-

sa arriba a Barcelona el novembre de
1905, tot just per assistir a l’assalt de 200
militars amb destrals a la impremta del
setmanari Cu-Cut i a la redacció del diari
La Veu de Catalunya. Els militars de tot
Espanya donen els seu suport als oficials
assaltants, tret d’un que planta cara de
manera decidida i ferma als seus com-
panys. El seu nom és Francesc Macià i
Llussà, Tinent Coronel en cap de la
Comandància d’Enginyers de Lleida.
El director, Josep M. Forn ha dit que El
coronel Macià és la crònica d’una presa
de consciència. Un militar monàrquic
esdevé republicà i independentista. La
peripècia vital de Macià, emmarcada
entre 1905 i 1931, ens descobrirà una
personalitat complexa, fascinant i plena
de matisos.

DDiivveennddrreess  13 de juliol
Ice Age 2, el desglaç, de Carlos
Saldanha. Un film nord-americà d’ani-
mació de l’any 2006. S’emet en català i
és apte per a tots els públics.

L’edat de gel està arribant a la seva fi i
els animals que l’habiten s’ho passen
d’allò més bé. El gel ja no ho amaga tot,
i l’aigua comença a fer acte de presèn-
cia. Però no tot són flors i violes, ja que
a causa d’aquest desglaç, els protago-
nistes de la història hauran d’avisar els
habitants de la vall que és a punt d’i-
nundar-se. Una nova història de
Manny, el pelut mamut; Sid, el man-
drós; Diego, el tigre dents de sabre; i
l’esquirol Scrat.

DDiivveennddrreess  20 de juliol
La pequeña miss Sunshine, de Jonathan
Dayton i Valerie Faris, amb Steve Carell,
Toni Collette, Greg Kinnear. Una comè-
dia dramàtica nordamericana de l’any
2006. Per a majors de 7 anys.
Pequeña Miss Sunshine és una comè-
dia de carretera que mostra una família
nordamericana atípica, molt atípica.
Una road movie, en una oxidada i vella
volkswagen, amb una família que vol
presentar la seva filla preadolescent en
un concurs de bellesa. Una visió còmi-
ca del caos familiar que inclou mort i
transformació. L’avi esnifa coca; el pare
fracassa fent cursets sobre l’èxit

empresarial; el fill
llegeix Nietzsche
i no parla; l’oncle
es recupera d’un
suïcidi frustrat...
Més? Olive, la
filla rodanxona,
és Convidada a
participar en el
competitiu con-
curs de ‘Pequeña
Miss Sunshine’ a California. No és una
comedieta familiar per a vailets, és un
cinema que va guanyar dos Òscar al
millor guió original i millor actor de
repartiment, Alan Arkin. A més, va
guanyar el Premi del públic del Festival
de Donosti.

DDiivveennddrreess  27 de juliol
El laberinto del Fauno, de Guillermo del
Toro, amb Sergi López, Maribel Verdú,
Ivana Baquero, Alex Angulo i Ariadna
Gil. Un film hispanomexicà de l’any
2006 que barreja drama i fantasia i està
qualificada per a majors de 18 anys.
L’Ofèlia (Ivana Baquero) és una nena de
13 anys es trasllada amb la seva mare
(Ariadna Gil) a un petit poble on està
destacat Vidal (Sergi López), un cruel
capità de l’exèrcit franquista que és el
nou marit de la mare. La petita Ofèlia
s’evadeix dels horrors de la guerra i la
severitat del nou padrastre falangista
entrant en un món de fantasia custo-
diat pel Faune, una estranya criatura
que li fa una increïble revelació: ella és
una princesa i per tornar al seu màgic
regne ha de superar tres proves abans
de la lluna plena.

TToottss  eellss  ddiivveennddrreess  ddee  jjuulliiooll  ii  aaggoosstt  aa  lleess  ddooss  qquuaarrttss  dd’’oonnzzee  ddee  llaa  nniitt  aa  llaa  ppllaaççaa  ddeell  CCaassaall  ddee  CCuullttuurraa  ddee
VVaallllddoorreeiixx..  LLeess  ppeell··llííccuulleess,,  ddee  ccoonnttiinngguuttss  ddiivveerrssooss,,  mmoolltteess  dd’’eelllleess  eenn  ccaattaallàà  ii  ddiirriiggiittss  aa  ttoottaa  llaa  ppoobbllaacciióó,,  hhaann

eessttaatt  eessccoolllliiddeess  ddeess  ddeell  ccoonnsseellll  ppaarrttiicciippaattiiuu  ddee  cciinneemmaa  qquuee  rreeuunneeiixx  eennttiittaattss  ii  ppeerrssoonneess  ddee  llaa  nnoossttrraa  vviillaa..

Torna el cinema a la fresca!
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DDiivveennddrreess  33  dd’’aaggoosstt
The Queen,
d ’ S t e p h e n
Frears, amb
Helen Mirren,
Michael Sheen
o Alex Jennings.
Una coproduc-
ció europea
entre el Regne
Unit, França i
Itàlia de l’any
2006. Un

drama, apte per a tots els públics.
La mort de la princesa Diana, copejà el
públic britànic. La reina Isabel II es reti-
ra al castell de Balmoral, incapaç de
comprendre la resposta del poble. El
primer ministre Tony Blair, en veure
com es desborden les mostres d’emo-
ció, ha de trobar la manera de tornar a
connectar la reina amb el poble. Helen
Mirren va guanyar l’Òscar a millor
actriu. El director va entrevistar molts
personatges vinculats amb la casa reial
per mostrar un retrat íntim, i de vegades
humorístic, d’una família en crisi.

DDiivveennddrreess  1100  dd’’aaggoosstt
Scoop, de Woody Allen, amb Woody
Allen, Scarlett Johansson o Hugh
Jackman. Comèdia del Regne Unit roda-
da el 2006,apta per a tots els públics.96’
Sondra Pransky (Scarlett Johansson),

una estudiant
nordamericana
de periodisme,
visita uns amics
al Regne Unit.
Una nit assisteix
a un espectacle
de màgia on un
i l · l u s i o n i s t a
(Woody Allen)
la fa desaparèi-
xer. Esperant la
“desmaterialit-

zació”, rep la visita del fantasma d’un
reporter mort que ha vingut del més
enllà per donar-li l’exclusiva de l’any:
qui és l’assassí del tarot?
En aquesta pel·lícula Woody Allen
continua rodant fora dels carrers de
Nova York i viatja a diverses ciutats
europees, en aquest cas Londres.
Ara. Aquest mateix mes de juliol ini-
cia el rodatge als carrers de
Barcelona.

DDiivveennddrreess  1177  dd’’aaggoosstt
La vida de los otros, de Florian
Henckel i Von Donnersmarck, amb
Ulrich Mühe, Martina Gedeck,
Sebastian Koch, Ulrich Tukur. Una
producció alemanya de 2006 per a
majors de 18 anys. 144’.
Gerd Wiesler (Ulrich Mühe) és un ofi-
cial molt eficaç de la Stasi, la policia
secreta de l’antiga República
Democràtica d’Alemanya. El 1984 rep
l’encàrrec d’espiar l’escriptor Georg
Dreyman (Sebastian Koch) i la popular
actriu Christa-Maria Sieland (Martina
Gedenk). Una missió que canviarà la
seva vida.

Aquest film ha estat guardonat amb
l’Òscar a la millor pel·lícula de parla no
anglesa i els premis de Cinema euro-
peu com a millor pel·lícula, millor
actor i millor guió. El gran èxit a
Alemanya va tenir 11 nominacions dels
premis de l’acadèmia. El Ministre de
cultura, Bernd Naumann va expressar:
“és fantàstica i retrata molt emocio-
nalment la història d’Alemanya”.

DDiivveennddrreess  2244  dd’’aaggoosstt  
Un pont cap a Terabithia, de Gabor
Csupo, amb Josh Hutcherson,
Annasophia Robb i Zooey Deschanel.
Una pel·lícula nordamericana de l’any
2007 plena d’aventures i fantasia que es
projectarà en català i per a tots els
públics. 94’.
Jess i Leslie són dos infants de dotze
anys amb una imaginació desbordant
que desitgen escapar d’una realitat
mediocre creant, enmig d’un bosc, el
món imaginari de Terabithia.
Jess s’entrena per ser el més ràpid de la
classe, però Leslie, una noia acabada
d’arribar al col·legi, guanya la carrera
‘nomes per a nois’.Tot i això es fan molt
amics. A Leslie li agrada explicar histò-
ries fantàstiques i a Jess li encanta
dibuixar. Junts creen el món de
Terabithia, un espai màgic on governen
amb els seus amics, lluiten contra el
Mestre Fosc i les seves criatures, i pla-
negen la venjança contra els abusadors
del col·legi.

DDiivveennddrreess  3311  dd’’aaggoosstt  SSoorrpprreessaa!!
Valldoreix tancarà el cinema d’estiu
amb la projecció d’una pel·lícula, apta
per a tots els públics i en català, que
omplirà la plaça del casal de cultura de
valldoreixenques i valldoreixencs de
totes les edats.
No t’ho podràs perdre i estem segurs
que els últims es quedaran sense cadira
(i això que tenim centenars!)

TToottaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióó  aa  wwwwww..vvaallllddoorreeiixx..ccaatt  ii  aall  CCaassaall  ddee  ccuullttuurraa  993355  889988  226699
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