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Història viva

Propietats de “facciosos i fugits” durant la guerra civil

Durant la Guerra-Civil (1936-1939)
l’Ajuntament de Sant Cugat declarà
com a propietat municipal tots
aquells immobles que es trobessin
deshabitats o fossin propietat de
“facciosos i fugits”. El 22 de març
de 1937 es creà la Comissió
d’Administració i Control de la
Propietat Urbana (CACPU), amb la
missió de controlar els immobles
urbans, denunciar les apropiacions

incontrolades i els pagaments de
lloguers a particulars. L’octubre de
1936 el CACPU controlava els llo-
guers de 500 inquilins a Valldoreix.
A partir de juny, la Generalitat auto-
ritzà la municipalització de les pro-
pietats urbanes. Això va fer que
l’Ajuntament de Sant Cugat legalit-
zés les propietats que havia requi-
sat, que majoritàriament es fona-
mentaven en finques, cases i solars

urbans. Algunes d’aquestes finques
pertanyien als valldoreixencs: Josep
Borràs, Joan Borràs Puig, Antoni
Caballé Munné, Josefa Caldes Vives,
Mercé Capsir Vidal, Mercé
Carbonell, Nicolau Casarramona, Mª
Teresa Ferrer, Enric Ferruz Barban,
Antoni Gassó, Guillem Geismar,
Josep Gil Doria, Francesc d’A.
Manich, Joan Muller, Elisa Oliver de
Gassó, Joan Polit Trabal, Emili
Salanillas, Pere Mª Vedruna,
Bonaventura Vila Ribes i Victorine
Vollmann.
La confiscació de cases i torres va
estar a l’ordre del dia. Diverses d’e-
lles foren utilitzades per militars,
organitzacions polítiques i per tots
aquells que fugien de la guerra. En
aquestes cases van viure gent com
el general Líster, el futur mariscal
Tito, el general Vicente Rojo i el
“Campesino”. Aquest últim vivia en
unes condicions de luxe en una
casa dins del bosc en un moment
en què l’abundància no era un fet
present.

Detall d’immobles urbans a Valldoreix en una imatge antiga on es percep 
la nostra configuració urbanística de ciutat jardí.

Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 130
Tel. 93 674 94 36 - Fax 93 583 60 55
jardinerssl@yahoo.es

Electricitat
Aigua
Calefacció

Passeig del Prat, 17
08190 Valldoreix
Tel. 93 675 19 39
i.j.puig@terra.es
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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 67
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

Bona Festa Major!

Benvolgudes/ts,
La mala notícia quan arriba
setembre és que acaba l’estiu i
ens costa tornar a la normalitat.
La bona notícia és que celebrem
el final de l’estiu amb la festa
major de la nostra vila.
Quan a Valldoreix fem activitats
socials, culturals, esportives, fes-
tes majors… primer de tot sem-
pre hem de reconèixer i agrair la
feina de les persones que treba-
llen a l’Entitat Municipal i la
imprescindible participació de les

nostres associacions i de la nostra ciutadania. Sense la col·labo-
ració i els ànims de tothom seria impossible organitzar i dina-
mitzar tots els esdeveniments que ens permeten gaudir d’uns
dies agradables de trobada amb les nostres veïnes i veïns.
Com cada any, creiem que hem fet una bona feina i podrem
gaudir d’una setmana completa. El primer cap de setmana
tothom podrà realitzar la seva activitat esportiva favorita.
Tindrem bàsquet, voleibol, tir amb arc, petanca, billar, bicicletes,
inflables... dirigides a gent de totes les edats, des dels més
petits als avis del Casal. Tothom té el seu espai i no hi ha excusa.
Aquest any hem incorporat una caminada suau des de la colònia
Montserrat a l’Ermita.
Aquesta setmana festiva de setembre també continuarem amb
les celebracions institucionals de la Diada. Tinc un bon record
del primer any de celebració quan vàrem inaugurar els jardins 11
de setembre a la casa de la vila; i de l’any passat quan vàrem
recuperar l’himne i vam presentar la bandera de Valldoreix.
I la setmana festiva a la nostra vila celebrem la festa major.
Revisant el programa podem veure molts espectacles i activitats
infantils; un pregó on, com cada any, no sabrem qui el fa fins a
última hora. Tenim visites artístiques entre les quals hem de
destacar la de l’arxiu Gavín, que encara es manté i treballa a
Valldoreix tot i que ha traslladat més de 46 tones de documen-
tació al monestir marista de Santa Maria de Bellpuig de les
Avellanes a la Noguera.
També tenim un munt de concerts de grups del municipi; la
música de la Salseta, que celebrà 30 anys d’història de les festes
catalanes; i un concert amb Paco Ibáñez. Crec que gaudirem de
la festa major i espero que sigui un agradable punt de trobada.
Allà ens veurem!

Montserrat Turu i Rosell
Presidenta-alcaldessa de Valldoreix-EMD
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Actualitat política

Comissió de legislatura

Una de les decisions més rellevants cara a la pro-
pera legislatura va ser l’aprovació per crear una
comissió amb la participació dels dos grups polí-
tics de l’EMD i la Presidenta-alcaldessa de
Valldoreix per establir la redacció d’una proposta
amb els eixos programàtics de la legislatura 2007-
2011. L’objectiu és assolir una proposta programà-
tica tot esperant les negociacions per arribar a un
pacte entre les dues forces polítiques.

S’estableix una periodicitat mensual de les sessions ordi-
nàries de ple, els últims dijous de mes. Uns plens que s’i-
niciaran a partir de les 20 hores, just en acabar les
Audiències públiques que comencen a les set de la tarda.
Aquestes audiències públiques són una acció de partici-
pació ciutadana que, amb una experiència de ja tres anys,
permeten la ciutadania dirigir-se al plenari valldoreixenc
per comunicar les seves queixes, els seus suggeriments,
solucionar dubtes… de manera directa, sense intermedia-
ris i sense necessitat de proposta prèvia. Una fórmula per
apropar el govern local a la ciutadania.

CCaarrttiippààss  mmuunniicciippaall

Amb caràcter provisional i esperant l’arribada d’un
acord programàtic entre tots els representants del
govern local de Valldoreix, es crea una nova distribució
d’àrees de govern i nomenament dels seus membres.
MMoonnttsseerrrraatt  TTuurruu, des de l’àrea de presidència, dirigirà les
Relacions institucionals i ciutadanes; l’àrea de Territori, que
inclou urbanisme i habitatge, serveis urbans, manteniment
de la ciutat, protecció civil, transport públic; l’àrea de
Vialitat, mobilitat i trànsit; i l’àrea de Seguretat ciutadana.
JJoosseepp  CCaassaaddeellllàà serà el coordinador de les àrees de serveis
personals, incloent-hi Cultura i joventut, Educació; Gent
gran i entitats; I les àrees d’esports i de comerç.
JJooaann  GGaayyaa dirigirà les àrees de Serveis generals; d’Economia,
hisenda i pressupost; i l’àrea de Participació ciutadana.
TTeerreessaa  VVeecciiaannaa queda encarregada de les àrees de
Medi ambient, amb temes d’Ecologia urbana i sosteni-
bilitat i recollida de residus. També coordinarà l’àrea
d’imatge i comunicació; i la d’Acció social que treballa
els espais de Salut, serveis socials, ajut a les persones i
famílies, i Cooperació, convivència intercultural, soli-
daritat i igualtat.

Dijous, 19 de juliol, l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix va celebrar
les dos primeres sessions plenàries de la
nova legislatura 2007-2011. Una sessió
extraordinària i una d’ordinària que van
servir per aprovar nombroses qüestions.

PPrriimmeerrss  pplleennss  ddee  lleeggiissllaattuurraa  
ddeell  ggoovveerrnn  llooccaall

El plenari va aprovar les festes locals deValldoreix el 2008 
que seran dilluns dia 3 de març i dimarts dia 16 de setembre.
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Al mateix temps es van constituir els dos grups municipals i
els seus portaveus municipals. El portaveu dels cinc mem-
bres de la coalició CiU-Actuem serà Marc Monells; i el por-
taveu de la Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix
serà Josep Casadellà.

RReettrriibbuucciioonnss  eeccoonnòòmmiiqquueess

Una vegada establert el cartipàs, el següent pas és l’establi-
ment de les retribucions econòmiques dels representants
polítics del consistori valldoreixenc. Montserrat Turu i Rosell,
desenvoluparà les seves funcions de Presidenta alcaldessa
amb règim de dedicació exclusiva i una retribució anual de
60.361,01 euros.Tots els vocals de CiU-Actuem rebran 15.000
euros anuals com a vocals amb dedicació parcial sense ads-
cripció d’una àrea de govern, amb una dedicació de deu hores
setmanals.Teresa Veciana desenvoluparà les seves funcions
de govern amb règim de dedicació parcial d’onze hores set-
manals i amb una retribució de 16.000 euros anuals. Josep
Casadellà i Joan Gaya tindran una retribució per cada assis-
tència efectiva a plenaris, juntes i comissions o reunions
col·legiades, amb un màxim de 16.000 euros anuals.
La dotació econòmica anual per als grups municipals és de
2.800 euros i 600 euros més, també anuals, multiplicats pel
nombre de regidors que el composin.

CCrreeaacciióó  ddee  ccoommiissssiioonnss

La sessió plenària va crear la Comissió redactora del
Reglament de funcionament del Consell de Comunicació,
presidida per la Presidenta, Montserrat Turu Rosell, acom-
panyada de Teresa Veciana, Marc Monells i Susana Herrada.
L’objectiu és la redacció del Reglament de composició i fun-
cionament del Consell de Comunicació.

El govern valldoreixenc va comunicar la

finalització dels enderrocaments de les

tres cases de la rambla Verdaguer en els

números 52, 54 i 56.

El ple va informar favorablement el nomena-

ment del senyor Jaume Clavell com a Síndic

de Greuges de l’Ajuntament de Sant Cugat i

l’lEMD Valldoreix. El Síndic tindrà un espai a

la Casa de la vila per rebre i atendre les quei-

xes i suggeriments de la nostra població.
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Actualitat política

AApprroovvaacciióó  ddee  ppaarrttiiddeess  eeccoonnòòmmiiqquueess

L’aprovació de suplements al pressupost de l’Entitat
Municipal, prorrogat del 2006, destaca per les partides eco-
nòmiques dedicades a la Casa de la vila; el Ferran Clua; o el
castell de Canals.
Les dades econòmiques per a la remodelació de la Casa de la
Vila de Valldoreix inclouen una partida d’urbanització del
carrer (50.000¤); mobiliari de l’escola de música (14.995¤);
modificació dels projectes d’obra (169.273¤); honoraris dels
professionals (36.371¤); adequació dels despatxos de la sego-
na planta (200.000¤); i equipaments i mobiliari (50.000¤).
Així, el total és d’uns 520.000 euros per a la remodelació de
la Casa de la vila. Amb l’abstenció de CiU-Actuem, es va
aprovar la modificació del projecte d’obres de la Casa de la
Vila, incrementant el projecte inicial en 169.273,46¤.

La partida per al Ferran Clua inclou 30.000
euros per a les millores pedagògiques i 59.228
per a l’adequació del col·legi. Aquest ple va
aprovar la realització d’’obres d’adequació de la
instal·lació elèctrica (2a fase) al CEIP Jaume
Ferran i Clua. El Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya aportarà un total de
40.000¤ per finançar l’import de les obres a
executar que ascendeix a un total de 59.228,73¤.
Finalment, el pressupost per a l’adequació del
castell de Canals és per un total de 28.000
euro. L’objectiu és consolidar la gran paret del
nostre monument per a posteriors interven-
cions arqueològiques que ajudaran a conèixer
l’abast i la història dels nostres orígens vall-
doreixencs. Unes partides econòmiques que
es van aprovar amb el vot favorable de totes
dues forces polítiques representades al ple
valldoreixenc.

II  aa  mmééss  aa  mmééss......

El plenari també va aprovar les ffeesstteess
llooccaallss  ddee Valldoreix el 2008 que seran
dilluns dia 3 de març, celebració de Sant
Medir; i dimarts dia 16 de setembre,
celebració de Sant Cebrià.

El ple també va informar favorablement
el nomenament del senyor Jaume Clavell
com a Síndic de Greuges de
l’Ajuntament de Sant Cugat i l’lEMD
Valldoreix. El Síndic tindrà un espai a la
Casa de la vila per rebre i atendre les
queixes i suggeriments de la nostra
població.

El ple va adjudicar, per procediment
obert mitjançant concurs públic, la
concessió de la gestió del servei
públic de bar-restaurant de la Casa de

la Vila, a la senyora Victòria Salvat
Martínez.

En el punt d’informació de l’acció de
govern, el govern valldoreixenc va comu-
nicar la finalització dels enderrocaments
de les tres cases de la rambla Verdaguer
en els números 52, 54 i 56.
El govern també va informar de què,
preocupats pel risc d’incendis a l’estiu i
especialment a la colònia Montserrat,
l’EMD ha portat a terme diverses actua-
cions de neteja i manteniment del perí-
metre de seguretat. Ara, es treballa en el
Pla d’Autoprotecció (PAU) de la Colònia
Montserrat i mentre es fa, amb l’ADF i
l’Associació de Veïns de la colònia s’ha
iniciat un protocol de previsió de recur-
sos i de població per tal de conèixer la
realitat de la Colònia i establir les priori-
tats d’evacuació en cas de necessitat.
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AAmmbb  eell  ffiinnaall  ddee  ll’’eessttiiuu
aarrrriibbaa  llaa  ffeessttaa  mmaajjoorr  aa
VVaallllddoorreeiixx..  UUnnaa  ffeessttaa
pplleennaa  dd’’aacctteess  ii  aaccttiivviittaattss
ppeerr  aa  ttootteess  lleess  eeddaattss..  UUnn
ccaapp  ddee  sseettmmaannaa,,  88  ii  99  ddee
sseetteemmbbrree,,  ppllee  dd’’eessppoorrttss;;  llaa
cceelleebbrraacciióó  iinnssttiittuucciioonnaall  ddee  llaa
DDiiaaddaa,,  ll’’oonnzzee  ddee  sseetteemmbbrree;;  ii  llaa
ffeessttaa  mmaajjoorr  eellss  ddiieess  1144,,  1155  ii  1166  ddee
sseetteemmbbrree..
TTeenniimm  mmoollttaa  mmúússiiccaa,,  tteeaattrree,,
eessppeeccttaacclleess  iinnffaannttiillss,,  mmoossttrreess  ii  vviissiitteess
aarrttííssttiiqquueess,,  ccoonnffeerrèènncciieess,,  ccuurrssooss  ddee  bbaallll,,
ppaasssseejjaaddeess  ppeerr  llaa  vviillaa......  TTootthhoomm  eessttàà
ccoonnvviiddaatt  aa  ppaarrttiicciippaarr!!  UUnnaa  ffeessttaa  qquuee  nnoo
sseerriiaa  ppoossssiibbllee  sseennssee  llaa  ccooll··llaabboorraacciióó  ii
ppaarrttiicciippaacciióó  dd’’aassssoocciiaacciioonnss,,  eennttiittaattss  ii  llaa
cciiuuttaaddaanniiaa  mmaatteeiixxaa..

++  iinnffoo::  wwwwww..vvaallllddoorreeiixx..ccaatt



Festa Major
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17.30h. Parlament de la il·lustre
Montserrat Turu i Rosell,
Presidenta-alcaldessa Valldoreix
Cant dels Segadors i de l’himne
de Valldoreix amb la Coral
l’Harmonia
18.00h. Ballada de Sardanes, amb
la Cobla Amoga de Girona
20.00h. Musical: “Buscant a
Mary Poppins”, amb els
Marxosos del Vallès

MMoollttss  eessppoorrttss  ppeerr  aa  ttootthhoomm  aammbb  lleess  eennttiittaattss
· Cursa de Festa Major 
· Handbol 
· Futbol sala
· Tennis 
· Passejada en poni 
· Tir amb arc
· Tamborí
· Voleibol
· Mountain bike

PPeerr  aallss  aavviiss
Competicions per a
majors de 60 anys amb
el Casal d’avis
· Melée petanca 
· Billar 
· Escacs

PPeerr  aallss  ppeettiittss
· Activitats d’oci i lleure amb inflables i jocs per als més
petits
· Circuit de bicicletes

· Animació i festa de l’escuma amb Lluís Atcher.

II  ddiissssaabbttee,,  uunnaa  NNiitt  JJoovvee  ddee  ll’’eessppoorrtt
de 21 a 01h. Activitats esportives de participació
oberta per a joves majors de 14 anys
amb lligueta de bàsquet 3x3; bàdminton i tam-
borí 2x2; lligueta de voleibol 4x4 i activitats
musicals dirigides d’hip hop i cardio-box.

Unes activitats coordinades des de Valldoreix-EMD
amb el suport imprescindible de les associacions
valldoreixenques: Club Esportiu Valldoreix, l’Escola
d’Hípica de Valldoreix, Club d’arquers de Vent
Oreig, Club Handbol Valldoreix, Club Futbol Sala
Valldoreix, Club Esportiu INEFC, Club Voleibol
Valldoreix, el Casal d’avis, l’APVV, l’AV can Majó…

MMoolltt  dd’’eessppoorrtt  aa  llaa  ffeessttaa

CCeelleebbrreemm  llaa  DDiiaaddaa  NNaacciioonnaall  ddee  CCaattaalluunnyyaa  aa  llaa  ppllaaççaa  ddeell  CCaassaall
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PPrreeggóó  ddee  ffeessttaa  mmaajjoorr  aa  llaa  ppllaaççaa  ddeell  ccaassaall
Pregó de Festa Major, amb “Foc a la carta”, havaneres i
cremat

ppeerr  mmeennjjaarr
· Botifarrada popular amb
les entitats esportives.
· Sardinada popular.
Porteu plats i no de
plàstic
· XVIè Concurs de Paelles
amb el Casal d’avis.
· Xocolata amb xurros
amb la xurreria Ana Mari
Fotos xocolatada, sardi-
nada

ppeerr  ccoonnèèiixxeerr  VVaallllddoorreeiixx
· aa  ppeeuu......  a l’ermita de la Salut amb la colònia Montserrat
i dinamitzada per Valldaurex-Centre d’estudis de
Valldoreix.
· aammbb  ccaarrrruuaattggee......  cada 30 minuts i des del casal de cul-
tura, viatges al llarg del matí.
· aammbb  gglloobbuuss......  amb la Caixa Terrassa al Club Esportiu
Valldoreix.

TTeeaattrree  ii  eessppeeccttaacclleess  ffaammiilliiaarrss
· Circ i teatre amb la companyia Katraska
· Grim Grim o la Blancallops i els 7 porquets, amb la cia.

La Pera Llimonera.
· Jocs Perillosos, de Guadalupe Sales amb el grup de tea-

tre Espiral.
· Espectacle d’Aigua Familiar “La tresca i la vendresca”
· Se te’n va l’olla

KKaattrraasskkaa
Katraska pre-
senten el seu
espectacle
com a un
viatge pel

món del mim contemporani i de l’àcidclown amb
tres esquetxos. PPaall,,  on el públic gaudirà amb una
historia d’un treballador de supermercat que un dia
decideix canviar de vida. La història està explicada
amb només un pal de 50 cm que és converteix tant
en una pinta com en un telèfon, una copa... LLaa  vveerr--
ttaaddeerraa  hhiissttòòrriiaa  ddeellss  mmaallaabbaarrss  presenta les intrèpides
aventures d’un pilot d’avió. Una batalla aèria, que
acaba amb una espectacular escapada per la selva i
acabarà amb una demostració original i imaginativa
de les possibilitats que ofereixen els jocs malabars.
Una historia explicada amb accions, onomatopeies
i sons. LLaa  bbllaa  bbllaa  bbllaa  ens mostra un mag que amb
l’ajuda del púbic descobreix l’altra cara de la màgia.
Aquest ÀcidClown té una acció preparada per a
qualsevol situació. Passarem d’un a altre voluntari
fins que... taxan!!! Arribem, per art de màgia, al final
del truc. Oooooh!

ppeerr  ggaauuddiirr  ddee  ll’’aarrtt
· Visita guiada al Centre de Restauració dels Béns
Mobles de la Generalitat de Catalunya.
· XXV Mostra d’Art amb exposició del 14 al 30 
de setembre
· Mostra d’Art Firart a l’APVV.
· Visita guiada a l’Arxiu Gavín
· Exposició dels cartells de Festa Major.

……  II  mmoollttaa  aaccttiivviittaatt  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
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MMoollttaa  mmúússiiccaa  aa  VVaallllddoorreeiixx!!
· Paco Ibáñez
· 30è Aniversari de La Salseta del Poble Sec 
· vespre de Salsa amb “Fussions Dance Company”.
· vespre de tango amb “El desbande Tango”.
· concert de gospel
· ball amb Xavier Criado.

LLaa  SSaallsseettaa  ddeell  PPoobbllee  SSeecc
La Salseta del Poble Sec
arriba a la Festa Major de
Valldoreix amb tot el seu
repertori en el marc de la
gira per tot Catalunya que
aquest 2007 porta el lema:
‘A sucar!!! 30 anys en
dansa’. La Salseta ja porta
més de 3.000 concerts en
aquests 30 anys de vida,
anant de festa en festa, de
poble en poble, de concert
en concert... i que ara arriba
a la nostra vila.

PPaaccoo  IIbbááññeezz
Paco Ibáñez viu a
Barcelona des de fa 12
anys. Aquest cantautor
musica poetes amb
molt de talent i ha
interpretat el seu amic
Brassens, però també

Jorge Manrique, Quevedo, Neruda, Goytisolo o
León Felipe. El concert a Valldoreix tindrà una pri-
mera part amb una selecció de l’antologia de poe-
sia espanyola i iberoamericana. Sempre amb una
veu ronca i un esperit independent i lliure. La sego-
na part del concert inclourà cançons en les seves
llengües vitals: català, gallec, euskara, francès, pro-
vençal, italià, portuguès... A Valldoreix tindrem l’o-
portunitat, i el luxe, de gaudir de bona part de la
història de la música i d’una poesia, com deia
Celaya, com a “arma cargada de futuro”.

II  ddooss  nniittss  ddee  ffeessttaa  JJoovvee
· Exhibició de graffitis
· Sinestèsia, grup de rock valldoreixenc.
· Sol Lagarto, rock.
· Xaramequ Tiquis Miquis, rumba mediterrània.
· Agüita fresca, grup de hip hop valldoreixenc.
· La Kinky Beat, rock steady i reggae.
· Tadeu Fernández, percussió brasilera.

MMaattiinnss  aa  llaa  ppllaaççaa  ddeell  ccaassaall  ddee  ccuullttuurraa  ppeerr  aa  ttootthhoomm
· Trobada Associacions Veïnals i Entitats Culturals.
· Exhibició de Puntaires.
· Diverticathlon amb l’APV Colònia Montserrat.
· Ball de gegants amb la Creu Roja.
· Trobada castellera amb els Castellers de Sant Cugat i la
Colla Jove de Sitges
· Ballada de Sardanes amb la Cobla Iluro de St Andreu
Llavaneres
· Fira d’Artesans de Valldoreix amb el col·lectiu
d’Artesans
· La botiga al carrer, fira de Comerciants i Empresaris de
Valldoreix 

aa  llaa  ppaarrrròòqquuiiaa  SSaanntt  CCeebbrriiàà
12.00h. Missa Major amb acompanyament de la coral
l’Harmonia
13.00h. Aperitiu Popular a la plaça de l’Era
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AAccttiivviittaattss  ppeerr  aa  ttoottaa  llaa  sseettmmaannaa
ddee  llaa  ffeessttaa  MMaajjoorr  22000077XXVV  CCuurrss  dd’’HHiissttòòrriiaa  ddee  VVaallllddoorreeiixx

del 17 al 22 de setembre a les 19.30h. amb Valldaurex–Centre d’Estudis de
Valldoreix al convent de missioneres
17 dilluns. 1047 L’articulació del territori de Aqualonga, amb Irene
Brugues, historiadora
18 dimarts. Vida i societat del Valldoreix republicà, amb Pol Meseguer,
historiador
19 dimecres. L’escola de guerrillers a Valldoreix i la revolució cubana amb
Matilde Priante, grafòloga
20 dijous. Quin urbanisme per a Valldoreix?, amb Lluís Rey, arquitecte.
21 divendres. L’evolució territorial de Valldoreix, amb Juanjo Cortés, his-
toriador
22 dissabte. Sortida a determinar

VVIIIIII  GGrruupp  ddee  GGrraavvaatt
22 dissabte a les 18.00h. VIII Grup de Gravat amb ADOLF taller d’art (Pere
Mas, 17)
Realització d’un aiguafort per part dels visitants al taller

CCllaamm  ccoonnttrraa  llaa  GGuueerrrraa
22 dissabte a les 21,00h. A la parròquia de Sant Cebrià. Antologia de poe-
tes que han escrit sobre els desastres de la guerra amb lectura d’Eduard
Araujo i Violoncel amb Frígols.
Parròquia St Cebrià i A.C. Pentagrama

AAuuddiicciióó  ddee  ppiiaannoo  aammbb  AAllbbeerrtt  RReeddoonnddoo
22 dissabte a les 19.00h. al Casal de cultura. Audició de piano amb el vall-
doreixenc Albert Redondo. Obres de Schubert: Sonata en LA major OP
120; de Chopin: vals OP 69, Nocturn OP post i Polonesa OP 26 n1; i la
canço i dansa numero 1 de Frederic Mompou.

VViissiittaa  gguuiiaaddaa  aa  ll’’eexxppoossiicciióó  ““AADDOOLLFF,,  2200  aannyyss,,  88  ààmmbbiittss””
23 diumenge a les 12.00h. a la casa de Cultura de Sant Cugat (jardins del
Monestir)
Visita comentada a l’exposició de l’artista, dividida en 8 àmbits artístics
diferents: pintura, dibuix, gravat, fotografia, ex-libris, il·lustració, llibres
d’artista i poesia.

EEllss  ccaarrtteellllss
Com cada any hem rebut un seguit de
cartells per ilustrar la nostra festa major.
Podràs veure tots els cartells en l’exposi-
ció que es farà a la sala del Casal de cul-
tura. Aquests són els guanyadors de les
categories infantil i juvenil i l’accèssit de
la categoria d’adults.

Premi infantil

Accèssit categoria A
Premi juvenil
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Serveis

• qui truca
• el número de telèfon des d’on ho fa
• a on és l’incendi
• què crema
• quina continuïtat pot tenir el foc
• quina és l’amplada del front
• quina és l’evolució del foc

A més, si podem i anem amb un equip
adequat, hem de començar a extingir
l’incendi amb molta cura i sempre
atenent les indicacions dels bombers i
responsables.

I en trucar, hem de donar el màxim d’informació possible:

Si veiem un incendi hem d’avisar a:
BBoommbbeerrss  111122 •PPoolliicciiaa  LLooccaall  009922

AAggrruuppaacciióó  ddee  DDeeffeennssaa  FFoorreessttaall  993355  889988  008800



CCoonnèèiixxeerr  eellss  nnoossttrreess  aarrbbrreess
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L’EMD ha presentat el llibre Arbres de Valldoreix, un catàleg
dels nostres arbres que ens permet l’enumeració dels exem-
plars més antics i que podem trobar en millors condicions a
la nostra vila. És una bona guia didàctica per conèixer, tan
grans com petits, una part de la natura que ens envolta. Una
proposta que ha comptat amb la col·laboració del grup de
recerca Valldoreix Espais Naturals, el club muntanyenc i el
consorci del Parc del Collserola.

Postals de Valldoreix 

Des de l’InfoValldoreix, mes a mes, estem veient el seguit de
postals editades per l’Entitat municipal. Ara que l’EMD ha
publicat el llibre Arbres de Valldoreix és una bona ocasió per
gaudir de les postals que ens mostren alguns d’aquests
arbres destacats.
El xiprer es troba al carrer Avet, entre el passeig Eucaliptus i
el carrer Miranda de Montserrat. Té uns 40 anys i la fotogra-

fia és de Francesc Santjust. El
cedre està fotografiat per Fèlix
Mestres. Situat al passeig Merla,
entre Esparver i Gafarró, té uns 80
anys. Arbres de Valldoreix és el
títol del gravat de Josefina Torres

A proposta del Consell d’Art i
Patrimoni creat per l’Entitat
Municipal, s’ha publicat un total de
24 postals per donar a conèixer la
nostra vila i els nostres artistes. Ara

pots comprar-les i enviar-les a tot el món, al preu de 30
cèntims la unitat, als quioscos de Valldoreix: a la plaça de
l’Estació; a la plaça mas Roig; i al passeig Olabarria, davant
del CAP.

CCoonnèèiixxeerr  eellss  nnoossttrreess  aarrbbrreess



Entitats
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Una associació per promoure el coneixement de la nostra vila

VVAALLLLDDAAUURREEXX
Centre d’Estudis de Valldoreix

Valldaurex és el Centre d’Estudis que aplega

persones interessades per la història i la cultu-

ra de Valldoreix. Va crear-se l’octubre de 1998

conformant un grup que inclou professors, lli-

cenciats en història, art i altres disciplines, així

com persones amants de la vila. El centre pro-

mou l’estudi i la recerca amb especial interès

pels continguts relacionats amb el nostre

poble i el seu entorn.

Una de les característiques de Valldaurex és el ventall
d’activitats que treballen al llarg de tot l’any. Activitats
que inclouen conferències, cursos, sortides culturals,
publicacions, actes de conservació del patrimoni...

LLeess  ccoonnffeerrèènncciieess habitualment se centren en la història i
compten amb la participació d’integrants del centre i la
col·laboració de docents externs. Per exemple, dins del
cicle de conferències organitzes per l’Entitat Municipal,

el catedràtic de la UAB i crític de La Vanguardia, el Dr.
Ruiz Domènec va parlar “Del enigma Leonardo al enigma
del Código da Vinci”.

EEnnttrree  eellss  ccuurrssooss  iimmppaarrttiittss  ppeerr  VVaallllddaauurreexx,,  el més emble-
màtic és el curs d’història de Valldoreix que se celebra
durant la Festa Major. L’any 2006 varen celebrar la 13a.
edició amb una assistència mitjana diària de 30 perso-
nes. També s’ha de destacar el curs de CCuullttuurraa  EEggííppcciiaa
que ja ha celebrat la seva sisena edició.

Des del 2001, el centre d’estudis ha programat un seguit
de pel·lícules dins d’un CCiiccllee  ddee  CCiinneemmaa  hhiissttòòrriicc. Un
cicle per poder gaudir de pel·lícules tan interessants com
El nom de la Rosa, La reina Margot, Elisabeth, El Rey
Pasmado, o Las largas vacaciones del 36, entre d’altres.

Valldaurex també organitza activitats fora de la nostra
vila amb les ssoorrttiiddeess  ccuullttuurraallss  per tal de conèixer el país i
la nostra història. Fan sortides d’un matí, per recórrer
indrets històrics i museus o sortides d’un dia sencer per
conèixer grans ciutats, com l’última visita a la ciutat
modernista de Reus. Un cop l’any, Valldaurex fa una sor-
tida de cap de setmana que aquest proper mes d’octu-
bre ha programat per anar a visitar el romànic de la Vall
de Boí.

CCoonnsseerrvvaacciióó  ddeell  ppaattrriimmoonnii

Una de les activitats més rellevants de Valldaurex és la
ccoonnsseerrvvaacciióó  ii  ddiiffuussiióó  ddeell  ppaattrriimmoonnii,, tant arquitectònic
com documental. En aquest sentit, ha elaborat un catà-
leg arquitectònic de les cases de Valldoreix. Aquesta
proposta completa i amplia el realitzat per Sant Cugat,
en el qual la presència de cases de Valldoreix era notò-
riament escassa.

Visita al Museu d’Història de Barcelona
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La ccoonnsseerrvvaacciióó  ddooccuummeennttaall és una
feina realitzada principalment a l’arxiu
parroquial. Es tracta d’un fons molt
important i desconegut per molts i
que és la memòria del nostre poble,
sobretot per la constatació que
Valldoreix és un poble des de fa
segles, ja que hi ha documents datats
del segle XI. Aquest arxiu junt al d’al-

gunes masies s’estan digitalitzant.
Aquesta recerca de documents
també ha propiciat troballes com la
particel·la de l’himne de Valldoreix.
Aquest himne va ser interpretat per
primera vegada, després de la seva
trobada, per un grup de músics joves,
i es va poder sentir durant la clausura
del curs d’història de l’any 2005. El
gran públic el va conèixer a l’estrena
oficial durant la celebració de l’11 de
setembre de 2006.

D’altra banda el centre també publica
una rreevviissttaa. El seu contingut és divers
amb una especial atenció a la història,
l’art i l’àmbit territorial de Valldoreix,
però sense perdre de vista l’entorn
metropolità. També s’inclouen cròni-
ques d’exposicions i d’actes així com
ressenyes de llibres.

A més a més, Valldaurex acull estu-
diants universitaris que fan les seves
pràctiques en les activitats de recerca
documental.

En línies generals aquesta és la trajec-
tòria de Valldaurex. Últimament la
gran assistència a moltes de les acti-
vitats fa pensar que aviat s’arribarà a
la xifra de 100 socis. Animeu-vos, ja
falta molt poc!

Sortida de cap de setmana al Ripollès.

El XIII Curs d’història, el setembre de l’any passat.

Maria, una de les col·laboradores de Valldaurex,
treballant a l’arxiu 

XXVV  CCuurrss
dd’’HHiissttòòrriiaa  ddee
VVaallllddoorreeiixx
Valldaurex celebra la 15a edició
del curs d’història entre el 17 i
el 22 de setembre a partir de
les 19.30 hores al convent de
missioneres. Sis sessions que
inclouen visions de la nostra
vila en diversos moments his-
tòrics i fins a l’actualitat. A més
d’incloure una sortida per a
dissabte. Tota la informació al
programa de festa major i a
www.valldoreix.cat



Victòria Rangel va conèixer
la nostra vila estiuejant de
jove a casa de la tieta
al carrer Sant
Albert.Treballava a la perru-
queria Cebado a Barcelona i
en casar-se, l’any 1972, va
obrir el seu primer negoci al
carrer Peònia. Eren els
inicis d’un servei que fa 25
anys es va instal·lar de
manera definitiva al carrer
mas Fuster.

SSóónn  mmoollttss  aannyyss  dd’’eexxppeerriièènncciiaa
ccoommeerrcciiaall..
Tenim molta experiència i podem
dir que és molt difícil desenvolupar
comerços a Valldoreix. Tothom ha
de donar suport si volem tenir els
serveis sense haver de sortir del
poble. Nosaltres com a comerç

també hem de fer esforços oferint
una molt bona qualitat a bon preu i
sempre amb un somriure perquè la
gent es trobi com a casa.

HHeemm  ddee  ffaacciilliittaarr  ll’’aaccccééss  aall  ccoommeerrçç  ddee
pprrooxxiimmiittaatt  ppeerr  aa  ttootthhoomm??
D’una banda hem de promoure el
comerç per a tothom en tot el sentit
de la paraula. Valldoreix és un poble
que inclou gent molt diferent, gent de
tota la vida i gent que ha arribat els
últims anys. Gent que arriba amb roba
de casa o con vestits d’última moda.
Així és Valldoreix. D’altra banda, al
poble necessitem una àrea de mercat,
un espai de venda de productes fres-
cos i un espai de trobada.

PPeerr  qquuèè  uunn  cceennttrree  ddee  ssaalluutt  ii  bbeelllleessaa??
Des de jove m’hi he dedicat. El meu
objectiu ha estat aconseguir que el
poble tingués un centre integral de
bellesa: perruqueria, estètica i ara

també balneari. Quan només teníem la
perruqueria la gent em demanava: On
puc fer-me la manicura? On puc anar
a fer un massatge? I, a poc a poc, vaig
veure que la gent necessitava uns ser-
veis que no tenia al poble.

II  ppeerr  ccoobbrriirr  aaqquueessttss  sseerrvveeiiss  aanneeuu
aammpplliiaanntt  llaa  ppeerrrruuqquueerriiaa??
Des de principis dels anys setanta hem
viscut tota la història de Valldoreix. El
1982 vam iniciar la perruqueria al carrer
mas Fuster, l’any 1990 l’espai d’estètica
amb balneari i el 2000 vam inaugurar
les noves instal·lacions del centre
d’spa. Així la gent no ha de sortir de
Valldoreix, no ha de sortir de casa.

II  sseemmpprree  hheeuu  eessttaatt  aa  VVaallllddoorreeiixx??
EL 1994 vam obrir una perruqueria a
Sant Cugat. I encara funciona! Estava
molt contenta i la gent era encantado-
ra, però jo ho vaig deixar. M’agrada la
meva clientela a Valldoreix. Pensa que

El centre de Salut i bellesa Victòria compleix 
25 anys al carrer mas Fuster, 113.
El centre de Salut i bellesa Victòria compleix 
25 anys al carrer mas Fuster, 113.

Victòria Rangel
Victòria Rangel amb el seu
equip del Centre de bellesa
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Entrevista

Victòria Rangel



hi ha persones que fa vint-i-cinc anys que estan amb nosal-
tres. Això no té preu. I a Valldoreix tenim tranquil·litat, l’am-
bient… I a més, qui defensarà el comerç al nostre poble si no
ho fem nosaltres?

2255  aannyyss  ddoonneenn  ppeerr  aa  mmoolltteess  hhiissttoorriieess
El meu marit, Jordi, i jo sempre ens hem engrescat i integrat
en els moviments del poble. Pensa que en aquella època ens
coneixíem tots. Els records del principi són de lluites i reivin-
dicacions per tenir l’escola bressol. Tenim tres vailets, el Jordi,
l’Alex i el Marc, i vam estar molt de temps per aconseguir
una escola pròpia del poble per als nostres nanos, per acon-
seguir un nou edifici per a l’escola bressol; i després per can-
viar el Ferran Clua del carrer Sant Albert a l’actual edifici del
carrer Brollador… Era complicat ja que deien que no hi havia
prou població infantil i les places es cobrien amb nens de
Sant Cugat. Vàrem haver de lluitar molt.

LLeess  lllluuiitteess  ii  rreeiivviinnddiiccaacciioonnss  ssoocciiaallss  ssóónn  uunnaa  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  dd’’aa--
qquueesstt  ppoobbllee..  AArraa  eess  ccoonnssttrruuiirràà  uunnaa  nnoovvaa  eessccoollaa  bbrreessssooll  ii  nnoo
hhaauurreemm  ddee  ffeerr  mmoobbiilliittzzaacciioonnss..
Fa trenta anys els del poble havíem de pagar una gran part de
l’escola i ens buscaven la vida. Per exemple, Toni, el del mas
Roig, donava les botifarres i entre tots preparàvem el sopar i
trèiem diners venen tickets. També, cada família donava
coses que ja no utilitzava i fèiem un “mercadillo”… Tot per
pagar l’escola.

SSóónn  eellss  ccaannvviiss  qquuee  ss’’hhaann  vviissccuutt  aall  ppoobbllee
Si. Crec que hem perdut el caliu de poble i això si que s’hau-
ria de mantenir. Imagina, per exemple la Festa Major. Tots
ens ajuntàvem a la plaça de l’església. Era una veritable tro-
bada d’amics! I per Reis, la Rosa Mari feia de Rei i jo feia de

carter reial. Els nens em reconei-
xien i jo em moria de vergonya. Tot
canvia!

AAnneemm  aa  llaa  ppaarrtt  mmééss  ccoonnccrreettaa..  QQuuèè
eennss  ppooddeemm  ffeerr  eenn  aaqquueesstt  cceennttrree  ddee
bbeelllleessaa??
Pots venir a la perruqueria o al centre
d’estètica a fer-te un massatge,
una depilació, la manicura... I al
centre d’spa et podem fer diversos
tipus de teràpia i et trobaràs fan-
tàstic.

AAiixxòò  ssoonnaa  mmoolltt  bbéé..
Podem fer un bany d’algues, fang
amb fitoteràpia, olis d’essències... i
acabar amb un massatge o teràpia
d’aigua. Podem començar amb un
bany turc o de vapor per depurar el
cos per dins i per fora i després
una banyera d’hidromassatge sub-
aquàtic. O també podem gaudir
amb una dutxa vichy amb massatge,
una dutxa jet o escocesa d’aigua a
pressió sobre el cos… I tots els
tractaments amb productes natu-
rals, aromateràpia, cromoteràpia,
fangoteràpia, fitoteràpia, algaterà-
pia… Com veus, totes les possibi-
litats de relaxar-te i treure l’estres i
les tensions doloroses. Només has
d’escollir.

L’Entitat Municipal de Valldoreix vol continuar donant suport al comerç local, al nostre comerç. Després de crear la Guia del comerç,

promoure la creació de l’Associació de Comerciants i Empresaris de Valldoreix (ACEV) i de donar suport a activitats com La botiga al

carrer, l’InfoValldoreix i el web www.valldoreix.cat volen ser una bona fórmula per donar a conèixer aquets serveis que tenim molt a

prop. La celebració del 25è aniversari del Centre de bellesa Victòria pot ser una bona excusa per iniciar aquest espai.

La banyera de massatge 
subaqüatic, un espai de relax

Dutxa de Vichy i cromoteràpia
com a part de l’àrea d’spa

Preparant la sala de massatge

UUnn  ssooppaarr  ffrreedd  ppeerr  cceelleebbrraarr  vviinntt--ii--cciinncc  aannyyss!!
A principis del mes d’octubre, Victòria Rangel vol celebrar
el 25è aniversari del seu negoci a Valldoreix convidant a
tothom a una petita festa i un sopar fred. Una trobada per
reunir amics, clients, coneguts, curiosos i tota la població
valldoreixenca que vulgui anar a casa seva, a la terrassa de
la perruqueria situada al carrer mas Fuster, 113.
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VVaallllddoorreeiixx,,  eell  nnoossttrree  ccoommeerrçç  mmééss  aa  pprroopp
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Amanida de notícies

Una part del nostre jovent de
Valldoreix va organitzar i gaudir, dis-
sabte 14 de juliol, d’un dia de cultura
urbana amb un munt de graffiti i una
bona dosi de música rap. Ara podem
visitar la plaça Maria Sabater i veurem
una nova imatge de les parets realit-
zada pel grup de veterans: Meit, Este,
Sate, Stox, Tzar, Lukas, Mont i Rate...
que van començar a les 10 del matí i
van acabar a les nou del vespre.

També vam tenir plafons de
fusta i pintura per a tothom que
va anar venint al llarg del dia i va
voler intentar entrar en el món
del graffiti. Aquests es poden
veure a la Nau de cultura.
I per cloure aquesta festa de
cultura urbana no podia faltar
una nit de hip-hop amb la parti-
cipació de diversos grups locals
del municipi: El Gremio,
Barnabasstards, Flowresta Green
Cuts & Pablo al Tempo.

L’artista valldoreixenc inaugura l’exposició individual ADOLF, 20 anys, 8 àmbits, amb obres
de pintura - dibuix - gravat – fotografia - ex-libris - il·lustració - llibres d’artista – poesia...
L’exposició se celebrarà a la Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura de Sant Cugat del
Vallès (Castellví, s/n) del 12 de setembre al 28 d’octubre de 2007. La inauguració serà
dimecres 12 de setembre a les 19’30 hores.

AADDOOLLFF,,  2200  AAnnyyss,,  88  ÀÀmmbbiittss

HHiipp--hhoopp  ii  ggrraaffffiittttii

Digues la teva! Vol ser un espai de diàleg per mostrar

les idees, inquietuds, queixes, suggeriments i

opinions de la ciutadania sobre la nostra vila. Un

fòrum obert a tothom sempre atenent els criteris

basics de respecte. Participeu! Feu-nos arribar la

vostra opinió a ccoommuunniiccaacciioo@@vvaallllddoorreeiixx..ccaatt,, als

formularis del web municipal wwwwww..vvaallllddoorreeiixx..ccaatt  oo  aall

sseerrvveeii  dd’’aatteenncciióó  cciiuuttaaddaannaa  ddee  ll’’EEnnttiittaatt  MMuunniicciippaall..
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Programa Festa Major Tota la informació a:
www.valldoreix.cat i al telèfon del Casal de cultura 935 898 269


