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Història viva

Sant Martí de Busquerons, una església perduda

Des de principis del segle tenim
notícies de l’existència a Valldoreix
de l’església de Sant Martí de
Busquerons. La seva advocació ens
indicaria, però una existència
anterior ja des d’època carolíngia.
Les notícies documentals la situen
pels voltants de la plaça mas Roig i
a prop del castell de Canals.
L’església funcionà durant tota l’e-
dat mitjana i rebé nombroses
donacions i deixes pies. Des del

segle XVI, l’església estava en mal
estat i les diferents visites pasto-
rals manen que es facin obres de
millores. El 1575 es  produí una
important reforma a càrrec de Joan
Albespí, Lluís Gener i Bartomeu
Canals. Les obres consistiren en
fer una nova coberta de fusta,
rajola i teula; la construcció d’una
paret de pedra i morter; canviar de
lloc el portal d’entrada per què
quedés orientat cap al castell de

Canals, fent el portal de pedra de
Campanyà; fer una  porta d’àlber
amb pany de ferro i refer el pavi-
ment interior amb rajoles i unes
grades exteriors. A més a més, es
va fer un altar de pedra i una pica
de terra cuita. El 1584  es beneí
una campana a la qual posaren
per nom Bartomeu Martí. El 1622
s’instal·là un retaule obra del pin-
tor Pau Torrens. La capella serví
durant la seva existència per a les
reunions de l’ajuntament de
Canals. El batlle i els regidors es
reunien en consell i també es
feien les assemblees locals. El
pregoner de Canals feia les “cri-
des” a la porta de l’església i, fins
i tot, un cop s’enrunà, continuà
amb els pregons i bans a la porta
de Sant Martí “a son de trompeta
y fijado en la pared de una capilla
derruida que se halla dentro de un
bosque del término de Canals-
Roges”. L’arqueologia no ens ha
localitzat l’emplaçament exacte i
saber on estava i com era aquesta
església continua sent un dels
enigmes de la història de la nostra
vila.

L’església sembla que estava situada pels voltants de la plaça mas Roig i el castell de Canals

Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 130
Tel. 93 674 94 36 - Fax 93 583 60 55
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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
CITELUM (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 (provisional) .........676 960 487
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

Any de celebracions

Com cada mes d’octubre, aquest
infoValldoreix va ple dels records
fotogràfics de la festa major que,
com gran part de les activitats que
es fan a la nostra vila, ha estat
possible gràcies als esforços i la
feina de molta gent: les associa-
cions socials, culturals i veïnals
que participen en la coordinació
d’actes; artesans i comerciants;
personal de l’EMD; voluntaris de
l’ADF... Feina ben feta que ha

donat el seus fruïts i que no tindria sentit sense la
participació de la nostra ciutadania.

A la presentació del pregó, Ramón García-Bragado i
jo mateixa, vàrem recordar que aquest 2008
Valldoreix celebrarà el 50 aniversari de la creació del
govern local, recuperant una part del govern munici-
pal que s’havia perdut el segle XIX. L’Entitat va néi-
xer fruït de l’esforç, de la unitat i de la voluntat de la
ciutadania valldoreixenca per no perdre la seva iden-
titat i per autogovernar-se. El nostre govern ha de
ser fort per donar resposta i solucions als seus veïns
i veïnes. Ara, tots aquells que després de les elec-
cions hem adquirit un compromís amb el poble, hem
de treballar plegats per millorar la vila i augmentar el
marc de competències d’una administració que vol
tenir la capacitat de donar uns serveis òptims a les
nostres veïnes i veïns.

Ara, la festa major és un àlbum de records i si mirem
endavant, per no perdre el costum de trobar-nos, el
12 d’octubre celebrem la festa valldoreixenca de l’a-
plec de la Salut. Una festa també participativa que
ens permetrà passejar pels voltants de l’ermita i gau-
dir del nostre programa tradicional: missa, cant coral
i visita comentada a l’ermita; jocs, bitlles... I no
poden faltar les tradicions: la cobla i la ballada de
sardanes o el concurs de paelles.

Montserrat Turu i Rosell
Presidenta-alcaldessa de Valldoreix-EMD
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Tallers 2007-2008

Amb l’arribada de la tardor i després de celebrar la festa major,

tornen els tallers al casal de cultura de Valldoreix. Un seguit

d’activitats per dedicar el teu temps lliure. Aquest any tenim

novetats amb el taller de dansa del ventre, el de consciència sensorial

o el d’iniciació al dibuix i la pintura. Pots apuntar-te omplint el

formulari del web www.valldoreix.cat o personalment al Casal de

cultura.

DDaannssaa  ddeell  vveennttrree  ((ddiimmaarrttss  ddee  1100  aa  1111..3300hh))  La dansa del ventre és una de les

danses femenines més antigues. Una activitat amena i divertida amb

moviments que aporten beneficis per a la dona.

CCoonnsscciièènncciiaa  sseennssoorriiaall,,  aammbb  MMaarriiaa  AArrmmeennggooll  ((ddiimmaarrttss  ddee  1100  aa  1111,,3300hh))

Aquesta pràctica ens ajuda a recuperar la vitalitat i la creativitat, a regenerar

l’organisme i viure en calma mitjançant  la relaxació de les tensions, la

respiració, els estiraments suaus, la reeducació de les postures, la

coordinació dels moviments, els equilibris...

IInniicciiaacciióó  aall  ddiibbuuiixx  ii  llaa  ppiinnttuurraa  ppeerr  aa  jjoovveess  ii  aadduullttss,,  aammbb  EEllssaa  PPoonnss  ((ddiimmeeccrreess

ddee  99..1155  aa  1122..1155hh)) Nivell inicial per a persones que no han dibuixat mai, que

comencen o que volen millorar, sobretot, en el dibuix i la pintura a l’oli.

IInniicciiaacciióó  aall  ccaattaallàà..  EEssccrriippttuurraa  ((ddiilllluunnss  ddee  1188..3300  aa  2200hh)) Nivell bàsic per iniciar-

vos en l’escriptura en català.

DDiibbuuiixx  ii  ppiinnttuurraa  ppeerr  aa  jjoovveess  ii  aadduullttss,,  aammbb  EEllssaa  PPoonnss  ((ddiilllluunnss  ddee  99..1155  aa  1122..1155hh))

Tècniques de dibuix a llapis, carbó, ceres... per acabar utilitzant l’oli. Quan

el temps ho permeti, dibuix i pintura a l’aire lliure.

IInniicciiaacciióó  aall  ccaattaallàà..  CCoonnvveerrssaa,,  aammbb  MMiiqquueell  MMoonnttsseerrrraatt  ((ddiimmeeccrreess  ddee  1199..3300  aa

2211..0000hh))  Dirigit a qui vol aprendre a parlar i entendre la llengua catalana.

(nivell bàsic) 

TTaalllleerr  dd’’eessccrriippttuurraa,,  aammbb  MMaarriioonnaa  MMaassffeerrrreerr  ((QQuuiinnzzeennaall..  ddiilllluunnss  ddee  1188..0000  aa

2211..0000hh..  DDiieess  11,,  1155  ii  2299  dd’’ooccttuubbrree;;  1122  ii  2266  ddee  nnoovveemmbbrree;;  ii  1100  ii  2244  ddee

ddeesseemmbbrree)).. Apreneu a utilitzar l’escriptura. Us aconsellaran i corregiran per

encaminarvos a una correcta redacció de textos. Curs pensat per millorar

la qualitat dels textos, adquirir tècniques i corregir defectes.

GGrraaffoollooggiiaa..  IInniicciiaacciióó  ii  ppeerrffeecccciioonnaammeenntt,,  aammbb  MMaattiillddee  PPrriiaannttee  ((CCuurrss  ddee

ppeerrffeecccciioonnaammeenntt,,  ddiimmaarrttss  ddee  1188..3300  aa  2200..3300hh;;  ii  ccuurrss  dd’’iinniicciiaacciióó,,  ddiijjoouuss  ddee

1188..3300  aa  2200..3300hh))  ((OOppcciióó  ddee  nnoouu  hhoorraarrii,,  ddiimmaarrttss  ddee  1100..0000  aa  1122..0000hh))

Mitjançant l’anàlisi de l’escriptura podem conèixer totes les facetes de la

personalitat, entendre millor les nostres actituds i reaccions i les de les

persones que ens envolten.

DDiieettèèttiiccaa  ii  nnuuttrriicciióó,,  aammbb  LLiiddiiaa  PPiiqquuéé  ((ddiimmeeccrreess  ddee  0099..3300  aa  1111..0000hh)) Si vols

gaudir d’una bona salut física i emocional no et pots perdre aquest

curs.Aprendràs quina és l’alimentació més adequada per a tu i la teva

família, com funciona l’aparell digestiu, els complements dietètics més

importants, la composició dels aliments, les seves incompatibilitats, els

productes ecològics, les plantes medicinals, receptes de cuina... Tot des

d’un punt de vista senzill i pràctic.

JJooiieerriiaa  aa  llaa  cceerraa  ppeerrdduuddaa,,  aammbb  MMaarriittee  EEvvaarriissttoo  ((ddiimmeeccrreess  ddee  1166..3300  aa

1188..0000hh)) Introducció a la joieria. Coneixement de les matèries

primeres, disseny i realització. Models en cera, modelats, motlles,

treball sobre plata... Repassat, polit i acabat. Podreu realitzar les

peces que desitgeu.

VViittrraallllss  ddeeccoorraattiiuuss,,  aammbb  MMaarriittéé  EEvvaarriissttoo  ((ddiimmeeccrreess  ddee  1122..0000  aa  1133..3300hh))

Aprendreu les tècniques necessàries per tallar els diferents tipus de

vidres.Podreu fer projectes propis.Aquest curs va dirigit tant a

alumnes sense coneixement o amb experiència.

EEssmmaallttss,,  aammbb  MMaarriinnaa  TToommààss  ((ddiimmaarrttss  ddee  1177..3300  aa  1199..3300hh)) Diferents

tècniques d’esmalts (sotarelleu, finestrat, alveolat i campeat).

Podreu efectuar, si ho desitgeu, els vostres dissenys (quadres, arre-

cades, polseres...). Molt apropiat com a complement o continuació

dels cursos de joieria a la cera perduda i artesanal.

JJooiieerriiaa  aarrtteessaannaall,,  aammbb  JJoosseepp  QQuuiinnttaannaa  ((ddiimmeeccrreess  ddee  1188..3300  aa  2200..3300hh))

Tècniques de construcció de les joies fent servir la soldadura com a

base d’unió de les peces. L’objectiu del curs, és ensenyar-vos tot allò

que un mateix vol fer, però li manca la tècnica per portar-ho a terme.

Taller de sardanes, amb Josep Miró (Per a joves d’entre 10 i 15 anys

- dilluns de 17.30 a 18.30h / Per a adults - dilluns de 19.00 a 20.00h)

Si voleu aprendre aquesta dansa tan nostra, és la vostra oportunitat.

Nosaltres volem donar un nou impuls a la recuperació de la sardana.

IInnttrroodduucccciióó  aa  llaa  ffoottooggrraaffiiaa  ((ddiijjoouuss  ddee    1199..1155  aa  2200..4455hh  aammbb  ssoorrttiiddeess

ooppcciioonnaallss))  Adreçat als afeccionats amb un nivell bàsic-mitjà que disposin

d’una càmera (sigui del tipus que sigui), i que els agradaria descobrir altres

possibilitats en el món de la fotografia, sempre dins de l’àmbit quotidià.

Evitarem el sofisticat aparellatge que s’utilitza en els medis professionals.

Sessions teòriques i pràctiques en plató i exterior.

JJaarrddiinneerriiaa  ii  hhoorrttiiccuullttuurraa,,  aammbb  MMaarrcc  MMaallllooll  ((ddiijjoouuss  ddee  99..3300  aa  1111..3300hh))

Aprendreu tècniques de jardineria (transplants, poda, sembra...), disseny

de jardins, malalties de les plantes, bibliografia, identificació d’espècies

SSii  eesstteeuu  iinntteerreessssaattss  ppooddeeuu  ttrruuccaarr  aall  993355  889900  220066..

TToorrnneenn  eellss  ttaalllleerrss  aall  CCaassaall  
ddee  ccuullttuurraa  ddee  VVaallllddoorreeiixx
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ornamentals i horticultura. Disposem d’un terreny on realitzareu les

pràctiques de jardineria i hort. Aquest curs, està dirigit a tots aquells que

teniu jardí i voleu treure profit dels espais.

AArrtt  fflloorraall,,  aammbb  IImmmmaa  AAyyzzaa  ((ddiijjoouuss  ddee  1100..0000  aa  1122..0000hh)) Creació i

composicions decoratives per a la casa amb les matèries que ens ofereix la

natura. Us endureu a casa els treballs realitzats al taller. Durant el primer

trimestre treballareu la decoració nadalenca, tot fent centres de taula,

decoració  de la llar, detalls individuals, empaquetatge...

EExxpprreessssiióó  ppllààssttiiccaa  ppeerr  aa  iinnffaannttss  ddee  66  aa  1111  aannyyss,,  aammbb  EEllssaa  PPoonnss  ((ddiimmeeccrreess  ddee

1177..3300  aa  1199hh))  El curs d’expressió plàstica vol potenciar i ajudar a

desenvolupar la vostra capacitat i sensibilitat creativa. Durant el curs,

treballareu diferents tècniques com dibuix, pintura, fang, collage, treballs

de volum, composicions...

TTeeaattrree,,  aammbb  MM..  PPaazz  VViillaassaallóó  ii  TTrriinnii  EEssccrriihhuueellaa  ((ppeerr  aa  nneennss  ddee  66  aa  1100  aannyyss,,

ddiijjoouuss  ddee  1177..3300  aa  1199..0000hh;;  ppeerr  aa  jjoovveess  dd’’1111  aa  1155  aannyyss,,  ddiijjoouuss  ddee  1188..3300  aa  2200hh))

Exercicis de vocalització, col·locació del cos, expressió facial i corporal,

impostació de la veu, domini dels  moviments, ritme, improvisacions, canvi

del personatge, relaxació, col·lectivitat... Preparareu una obra de fi de curs.

Ioga, amb Maria Armengol (dilluns de 19.00 a 20.30h i/o dimecres de

20.30 a 22.00h; i dimarts i dijous de 09.15 a 10.45h) Activitat física per

a totes les edats. Treballeu i milloreu la flexibilitat i el to muscular, la

respiració, la relaxació i la concentració. Us aconsellem portar roba

còmoda, mitjons, una manteta i un coixí.

QQii  GGoonngg,,  aammbb  MMaarriiaa  AArrmmeennggooll  ((ddiimmaarrttss  ddee  1199..3300  aa  2211..0000hh))  El Qi Gong és

una pràctica corporal, basada en la circulació del Qi (energia) i el Gong

(treball) mitjançant el cos. Forma part de la medicina tradicional china. El Qi

Cong conjuga l’exercici de postures i respiracions destinades a fer circular el

Qi preservant la salut. Utilitza els moviments lents, suaus i circulars per fer

moure l’energia per tots els seus meridians o canals del cos.

EEll  ggeenneerr  ddee  22000088  iinniicciieemm  uunnaa  nnoovvaa  aaccttiivviittaatt::  TTaalllleerr  ddee  ggrraaffffiittttii.. Si

esteu interessats us podeu apuntar al Casal de Cultura, en el

telèfon 935 898 269. El dia i hora del taller es farà en funció de les

peticions. Places limitades.

EEssccoollaa  ddee  mmúússiiccaa  VVaallllddoorreeiixx--EEMMDD amb les assignatures: Llenguatge

musical, cant coral, música de cambra, piano, violí, violoncel, viola,

guitarra, flauta travessera, clarinet, saxofon...
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Serveis

Dissabte 20 d’octubre, a partir
de les 10.30 hores a la Nau de

Cultura de Valldoreix,
començarà la cuarta edició del
curs de compostatge casolà.

L’EMD  reparteix nous envasos
de reciclatge dels residus

orgànics entre les veïnes i veïns
empadronats a Valldoreix que

assisteixen al curs. No cal
inscripció prèvia. + info a

www.valldoreix.cat.

Les postals seleccionades per a l’InfoValldoreix d’aquest mes d’octubre ens
mostren tres edificis singulars de la nostra vila. La primera és una imatge de la
“ccaassaa  ddee  xxooccoollaattaa””  oo  ““ccaassaa  ddee  lleess  bbrruuiixxeess”” situada al carrer Joan Borràs 26. És
un habitatge noucentista fotografiat per Juan José Cortés l’any 2001. Una altra
imatge recollida com a postal ens ofereix la façana de la ppaarrrròòqquuiiaa  ddee  SSaanntt
CCeebbrriiàà situada al número 7 del carrer de l’església i que va ser fotografiada per
Josep Casadellà. Finalment, el recull de postals de Valldoreix ens permet tenir
una vista aèria de la mmaassiiaa  ddee  ccaann  MMaajjóó  del passeig Olabarria. Actualment és un
edifici dedicat a l’hosteleria, masia can Rosàs, i
la foto ha estat cedida per Josep Borràs.

AA  pprrooppoossttaa  ddeell  CCoonnsseellll  dd’’AArrtt  ii  PPaattrriimmoonnii  ccrreeaatt
ppeerr  ll’’EEnnttiittaatt  MMuunniicciippaall,,  ss’’hhaa  ppuubblliiccaatt  uunn  ttoottaall
ddee  2244  ppoossttaallss  ppeerr  ddoonnaarr  aa  ccoonnèèiixxeerr  llaa  nnoossttrraa
vviillaa  ii  eellss  nnoossttrreess  aarrttiisstteess..  AArraa
ppoottss  ccoommpprraarr--
lleess  ii  eennvviiaarr--lleess  aa
ttoott  eell  mmóónn,,  aall
pprreeuu  ddee  3300  ccèènn--
ttiimmss  llaa  uunniittaatt,,
aallss  qquuiioossccooss  ddee
VVaallllddoorreeiixx::  aa  llaa
ppllaaççaa  ddee
ll’’EEssttaacciióó;;  aa  llaa
ppllaaççaa  mmaass  RRooiigg;;  ii  aall  
ppaasssseeiigg  OOllaabbaarrrriiaa,,  ddaavvaanntt  ddeell  CCAAPP..

CCuurrssooss  ddee  
ccoommppoossttaattggee

ccaassoollàà  
PPoossttaallss  ddee  VVaallllddoorreeiixx

MMééss

Masia de can Majó

Casa de les bruixes

44
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Parròquia sant Cebrià

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 espai obert a les

teves propostes sobre els continguts que vols llegir al teu informatiu municipal; els

espais, continguts, imatges... que t’agradaria trobar al web www.valldoreix.cat; aquelles persones que t’agradaria

conèixer de la teva vila mitjançant una entrevista... Els espais de comunicació del teu govern local volen ser un fòrum

obert a tothom sempre atenent els criteris bàsics de respecte. Participeu! Feu-nos arribar la vostra opinió a

comunicacio@valldoreix.cat, als formularis del web municipal www.valldoreix.cat o al servei d’atenció ciutadana

de l’Entitat Municipal.

DDiigguueess
llaa  tteevvaa!!
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Tama, Jaume Mercader, va ser treballador al Casal
de cultura de l’EMD a principis dels anys
vuitanta i va coordinar i redactar l’informatiu de
l’entitat. Nascut a Banyoles l’any 1959, va morir a
Barcelona aquest mes de juliol. Artista visual,
fotògraf de professió i col·laborador de ‘La
Vanguardia’, podem recordar algunes de les seves
imatges visitant el seu web wwwwww..ttaammaaffoottoo..ccoomm i
en el seu blog personal tamafoto.blogspot.com

TTaammaa

Aquest 16 de setembre, festivitat de Sant Cebrià, ens
deixà Adolf Priante i Abollado. Valldoreixenc compromès
amb la història, amb el present i el futur del nostre poble,
era membre destacat d’una de les famílies
valldoreixenques més implicades en la nostra vida social
i cultural. Sempre destacant per la seva defensa de la
nostra identitat valldoreixenca, el seu compromís el
portà a participar de diverses entitats socials i culturals.
Així, l’Adolf va ser vocal de l’Associació de Propietaris i
Veïns des dels anys 60 i fins el 1991. En el butlletí
d’aquesta associació ens deixà moltes cròniques de la
vida social, cultural i política reflectint la nostra història
contemporània; entrevistes amb alcaldes de Valldoreix i
personatges referents de la vila de la segona meitat del
segle XX. Més tard, des del 1991 va ser membre fundador
i vicepresident de l’associació veïnal Amics de Valldoreix
des d’on continuà treballant en defensa de la identitat de
la nostra vila.

El teatre  i la història van ser
dos de les seves passions. Des
de jove participà en diversos
grups de teatre del poble i els
últims anys formà part de la
representació ‘Pedra i Sang’.
També va dedicar molt del seu
temps a recuperar la memòria
històrica del poble. El 1986
participà activament en la
creació del Museu de Valldoreix,
que vol recuperar, conservar i
difondre el nostre patrimoni. Des
de 1998 era vicepresident de
Valldaurex. Centre d’Estudis de
Valldoreix ocupant-se de les
visites i excursions que el centre
organitza regularment i participant
també com a conferenciant en
diverses edicions dels cursos
d’història. Destacà especialment
els seus cursos sobre el teatre a
Valldoreix o la descripció de la vida
social i cultural dels anys 50 i 60.
Adolf Priante i Abollado sempre ha participat de totes
les convocatòries culturals i cíviques de Valldoreix. Ara
li trobarem a faltar. Des de l’EMD volem expressar el
nostre condol a la seva esposa Montserrat Vidal, al seu
fill Adolf i a la resta de família. Descansi en pau.

AAddoollff  PPrriiaannttee  ii AAbboollllaaddoo

“Mirar és més que veure.
Mirar és mullar-se de realitats.
Mirar és jugar a ser petits déus.

Mirar és crear.
Crear i perpetuar-se en el temps,

deixant un bocí d’un mateix 
fixat per sempre en l’espai”.

Tama

MMeerrccaaddeerr
Els Priante, una saga valldoreixenca

En una representació
teatral a l’hotel

Rossinyol



Entitats Esportives
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El Club Voleibol Sant Cugat (CVSC) és una entitat
esportiva amb una intensa i flluïda relació amb Valldoreix
i la seva gent. Amb la col·laboració i ‘ajut de l’Entitat
Municipal han pogut crear una secció valldoreixenca
integrada, tècnicament i esportiva, per complementar la
política de promoció del voleibol femení a tot el municipi.
Aquest tercer any, la secció Lubesa Valldoreix s’ha
consolidat i ja compta amb quatre equips en competició
amb l’objectiu d’aprendre i gaudir d’aquest esport: un
equip sènior, un de juvenil, un de cadet i un equip infantil.

El fet més destacable 

per a la nova temporada és haver

aconseguit un total de més 

de cent noies jugant 

a totes les seccions del club.

L’equip sènior Lubesa-Valldoreix jugarà en primera divisió
catalana amb jugadores sortides de les bases del club i
comptant amb noies de Valldoreix. L’objectiu a mig
termini és l’ascens a Primera Divisió de categoria estatal.
A la seva competició es trobarà equips de Sant Just, Santa
Coloma, Olot, Sant Just... obrint la temporada el primer
cap de setmana d’octubre contra el Grup clima AEB de
Mataró.

Els equips de les categories juvenil, cadet i infantil jugaran
amb l’objectiu fonamental de formar, fer gaudir i
promoure el volei entre les noies més joves. En aquest
sentit recullen les tasques de captació de joves i
participants en els jocs escolars en els últims anys. El
juvenil jugarà contra equips de Montgat, els Monjos, Sant
Just o Calella; el cadet obre temporada amb el partit
contra la Vall d’Hebron; i l’infantil jugarà contra l’escola
Pia Granollers en la primera jornada.

Voleibol Lubesa Valldoreix

Presentació dels equips de voleibol a la festa major
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L’equip d’handbol Lubesa Valldoreix inicia aquesta temporada
amb nova empenta. L’equip masculí d’handbol ha crescut amb
un equip femení i una nova secció femenina de voleibol. El club
continuarà amb el suport de Hierros Lubesa com a
patrocinador i de l’Entitat Municipal de Valldoreix atesos els
bons resultats i la feina realitzada que està fent evolucionar i
creixer l’esport a la nostra vila.

LL’’hhaannddbbooll  mmaassccuullíí  aa  sseeggoonnaa  ccaattaallaannaa.. El nou entrenador de
l’equip masculí, i president del club Handbol Lubesa Valldoreix,
és Iván Martínez. Els nous fitxatges han de ajudar a aconseguir
una consolidació en la categoria tan complicada en què
participen. Són trenta partits que habitualment acaben amb
marcadors molt ajustats. Així, d’una banda fan difícil l’ascens
però, al mateix temps, són molt atractius per a l’afició.

L’Handbol Lubesa Valldoreix jugarà a casa la primera jornada de
la temporada contra la Salle Montcada el cap de setmana del 6
i 7 d’octubre. Els horaris s’han de determinar tot i que la
intenció seria poder jugar dissabtes a la tarda com es va fer la
passada temporada. Els equips a batre aquesta temporada són
l’Amposta, La Roca, Sant Joan Despí o l’equip B de Sant Cugat.

L’enfrontament entre els dos equips del municipi es produirà la
quinta jornada durant el cap de setmana del 4 de novembre.

EEll  nnoouu  eeqquuiipp  ffeemmeenníí  dd’’hhaannddbbooll  és una aposta del club per
fomentar la participació de noies en aquest esport, fins i tot
gent que no havia jugat previament però que permet la
participació esportiva de les nostres joves. Entrenats per
Ramon Salmurri, la base de l’equip són les jugadores que van
estar treballant i entrenant la passada temporada amb fitxatges
de jugadores dels municipis dels voltants: Sant Cugat,
Cerdanyola o Rubí ja que aquests no tenen equips femenins.
Les noies jugaran la primera fase d‘aquesta categoria sènior,
que acabarà el mes de gener, contra els equips d’Agramunt,
Santpedor, Vilamajor... jugant la primera jornada contra el KH7
BM Granollers al pavelló el cap de setmana del 14 d’octubre.

LLaa  nnoovvaa  sseecccciióó  ddee  vvoolleeiivvooll  ddeell  hhaannddbbooll  LLuubbeessaa  VVaallllddoorreeiixx
promociona la participació de noies que els agrada el
voleibol i s’havien quedat sense el suport del Club
Voleibol Sant Cugat. Iniciaran la nova temporada en la
segona divisió catalana després d’haver aconseguit
l’ascens l’any passat.

Handbol Lubesa Valldoreix

L’handbol Lubesa

Valldoreix vol més aficio-

nats als seus partits.

Acompanyem-los en

aquesta nova temporada i

gaudim dels nostres equips.



Festa Major de l’esport
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La Festa de l’esport va

estar plena d’activitats

per a tothom

La festa major de l’esport obre les

activitats a la nostra vila després de

l’estiu per, a poc a poc, entrar en la

rutina del nou curs. El cap de set-

mana va estar ple d’activitats físi-

ques i esportives que ens van per-

metra gaudir del bon temps que

ens va acompanyar. Aquest seguit

de fotografies ens recorden que

ens ho vam passar d’allò més bé

jugant a futbol sala, handbol i

voleivol, tennis per als més petits,

passejant amb bicicleta o en poni,

tirant amb arc, fent la cursa, amb

els inflables o els videojocs... A més

vàrem poder fer classes de ball de

salsa i tango, vàrem menjar botifa-

rres... Ara és el moment del record:

troba’t entre les fotos de la festa.
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Diada de Catalunya

11
 d
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Aquest 2007, ha estat la tercera ocasió en què Valldoreix
celebra la Diada de Catalunya. Una festa que ja s’ha ins-
titucionalitzat a la nostra vila. Montserrat Turu va fer un
discurs reivindicatiu de la nació catalana i recollint les
reivindicacions del nostre poble reclamant més compe-
tències per al seu govern local.
La coral l’Harmonia va cantar l’himne de Catalunya i
l’himne de Valldoreix abans que la cobla Amoga interpre-
tés les sardanes. Després del cava, Els marxosos del
Vallès van interpretar l’obra Buscant Mary poppins, amb
una Nau de cultura plena de gom a gom.

Dos sardanes de Valldoreix

Si l’any 2006 la Diada va ser l’acte oficial de presentació
de l’Himne de Valldoreix, aquest 2007 hem presentat

públicament dos sardanes dedicades a la nostra vila.
Eugeni Pont, qui va fer l’arranjament de l’Himne de
Valldoreix a partir del qual es va fer l’adaptació per a
cobla i per a coral, ha trobat aquest any les particel·les
de les dos sardanes de Valldoreix en un arxiu privat a
l’Escala.
Les dos sardanes van ser interpretades per la cobla
Amoga. La primera, Amics de Valldoreix, és de Pepita
Llunyent i la va crear l’any 1989. La segona, amb el títol
Valldoreix, és una composició dels anys quaranta realit-
zada pel músic reusenc Lluís Maria Solé i Constantí.
Eugeni Pont explicà que normalment es troben còpies
de còpies de les particel·les originals que no es troben
en molt bon estat. La seva feina ha consistit a recuperar
notes, o parts de pentagrames que han quedat retalla-
des i mirar de tancar tota la composició.

Una diada de reivindicació nacional i valldoreixenca



Festa Major

ffoottooggrrààffiiccss
dd’’uunnaa  ffeessttaa  mmaajjoorr!!

NNiinnggúú  nnoo  eess  vvaa  vvoolleerr  ppeerrddrree  ttootteess  lleess
aaccttiivviittaattss  dd’’aaqquueessttaa  ffeessttaa  mmaajjoorr  ddee
VVaallllddoorreeiixx  qquuee  ss’’iinniicciiàà  aammbb  eell  pprreeggoo
ddee  RRaammóónn  GGaarrccííaa--BBrraaggaaddoo  ii  vvaa
cclloouurree  aammbb  eellss  ccllààssssiiccss  mmuussiiccaallss  ii
ppooèèttiiccss  ddee  PPaaccoo  IIbbááññeezz..  AAll  llllaarrgg  ddeell
ccaapp  ddee  sseettmmaannaa  hheemm  ttiinngguutt
eessppeeccttaacclleess  ddee  ffoocc,,  tteeaattrree,,  mmoossttrreess
dd’’aarrtt,,  ffiirreess  dd’’aarrtteessaannss  ii  ccoommeerrcciiaannttss,,
bbaallllaaddaa  ddee  ggeeggaannttss  ii  ddee  ssaarrddaanneess,,
ccaasstteellllss,,  ppaasssseejjaaddeess,,  mmeennjjaarr  ppeerr  aa
ttootthhoomm,,  mmoollttaa  mmúússiiccaa  ppeerr  aa  ttootteess
lleess  eeddaattss  ii  ppúúbblliiccss......  AAqquueesstt  ééss
nnoommééss  uunn  ppeettiitt  rreeccuullll  ffoottooggrrààffiicc  ppeerr
rreeccoorrddaarr  ttoott  aallllòò  qquuee  hhaa  eessttaatt  llaa
nnoossttrraa  ffeessttaa  mmaajjoorr  dd’’aaqquueesstt  22000077..

RReeccoorrddss
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UUnn  iinniiccii  ddee  ffeessttaa  aammbb  eell  pprreeggóó  ddee  RRaammóónn  GGaarrccííaa--BBrraaggaaddoo

El pregó de Ramón García-Bragado, i els discursos de
Montserrat Turu, alcaldessa de Valldoreix-EMD i de Lluís
Recoder, alcalde de Sant Cugat del Vallès van ser el punt
de sortida de la festa major d’aquest 2007 a la nostra vila.
García-Bragado, l’actual Regidor responsable de l’àrea
d’Urbanisme i Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona,
recordà la seva primera feina com a secretari interventor
de Valldoreix 25 anys enrere. Va recordar els alcaldes
Martínez, Orús o Massanés; els regidors i els treballadors
de l’EMD d’aquella etapa, alguns dels quals continuen en
la bretxa; va recordar els 23 milions de pessetes que va
costar la piscina, l’embolic de mas Fuster... i els 70 milions
d’aquells pressupostos de l’EMD comparats amb els
actuals. I també va parlar de futur: del suport que ha
donat en l’eliminació de les torres d’alta tensió; de la pro-
pera celebració del 50 aniversari del govern local autònom
de Valldoreix. Un pregó que es va complementar amb
l’espectacle de foc amb la companyia Foc a la carta, mol-
tes havaneres i un bon cremat.

NNiittss  jjoovveess  ddee  VVaallllddoorreeiixx

La festa jove s’està convertint en un referent musical per
al joventtal i com va destacar Josep Casadellà, regidor de
Cultura de l’entitat municipal. Les nits joves de divendres
i dissabte va reunir una gran quantitat de gent per gaudir
de grups de Valldoreix i Sant Cugat com Agüita fresca,
Sinestèsia, Sol lagarto, La Kinky Beat... o les actuacions
del percussionista brasiler Tadeu Fernandes i la rumba de
Xerramequ Tiquis Miquis.

EEssppeeccttaacclleess  ppeerr  aa  ttoottss  eellss  ppúúbblliiccss

La ballada de gegants i les sardanes amb la cobla Iluro;
el grup de teatre l’Espiral amb l’obra Jocs perillosos; el
gòspel que celebra l’església evangèlica; o els especta-
cles infantils, que aquest any hem gaudit amb Grim
grim o la blancallops i els set porquets de la companyia
La pera llimonera, són actes ja tradicionals a la nostra
festa major.

MMaattíí  ddee  ddiissssaabbttee  aall  ccaassaall  ddee  ccuullttuurraa

El matí de dissabte va començar amb una passejada a
cavall pels carrers de Valldoreix al temps que la plaça de
cultura s’omplia de puntaires, artesans que oferien els
seus productes i amb l’exposició i lliurament dels pre-
mis dels cartells de festa major. Arribant el migdia, la
calor es va apaivagar amb aigua i escuma i tots vam
gaudir d’una cercavila plena de percussió i de girafes
que van agradar molt, tot i que a alguna li va agafar des-
previnguda.

MMeennjjaarr  aa  ddoojjoo  ppeerr  aa  ttootthhoomm  aammbb  uunnaa  bboonnaa  SSaallsseettaa!!

El concurs de paelles que organitza el casal d’avis es va
omplir de gent i el jurat ho va tenir complicat per esco-
llir la guanyadora. El que sabem segur és que totes
estaven delicioses: no va quedar res! I què dir de la sar-
dinada nocturna que organitza can Majó! Una bona
vitamina per començar la nit que aquest any va estar
acompanyada d’una doble salseta: A sucar!!! La Salseta
del poblesec ens va acompanyar tota la nit amb tots els
clàssics d’aquest grup que celebra trenta anys de ruta
per les festes majors.
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Festa Major

UUnn  aassssoolleellllaatt  
mmaattíí  ddee  SSaanntt  CCeebbrriiàà

Diumenge va començar amb una
xocolatada amb xurros per als
més matiners que, com sempre,
van ser els vailets que no
entenen de rellotges en dia de
festa; i els artesans i comerciants
que van preparar les carpes des
de primera hora. Tot el matí, els
nostres vailets s’ho van passar
d’allò més bé amb les activitats
de Se te’n va l’olla, un seguit de
jocs molt diversos amb estris de
cuina.
Arribat el migdia va ser l’hora de
la tradició amb les sardanes i els
castells. Els camises verdes
santcugatencs van fer la millor
actuació d’aquest inici de
temporada aixecant un 5 de 7, un
4 de 7 amb agulla, un 4 de 7 i
acabant amb pilar de 5 aixecat
per sota. L’actuació va comptar
amb la participació de la colla
jove dels Castellers de Sitges i
els Moixiganguers d’Igualada. El
matí de diumenge de festa major
sempre compta amb la
celebració de la missa de sant
Cebrià i l’aperitiu a l’Era.

PPaaccoo  IIbbááññeezz  ccoomm  aa  ccllooeennddaa

Diumenge nit fou el moment de
la tranquil·litat, la reflexió i la
reivindicació de Paco Ibáñez. Un
munt de cançons per recordar-
nos el poder de la reivindicació,
de la paraula i la lluita per no
oblidar allò que ens fa persones:
els sentiments, la cultura i la
tradició. Paco Ibàñez va estar
acompanyat de la seva filla amb
qui va interpretar un parell de
peces en euskara i amb Tatxa, qui
va dir dos poemes vinculats a
Lorca.
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Valldoreix, el meu!

Dani Serra torna a Valldoreix, cap de
setmana rera cap de setmana, per tal de
no decebre els veïns i veïnes que tenen
el dolç costum d’aprofitar el temps lliu-
re de dissabtes i diumenges per “anar a
fer uns xurros”. El Dani porta la xurreria
de Valldoreix, oberta els caps de setma-
na i festius de vuit del matí a nou del
vespre, des de fa aproximadament 18
anys. Recorda que, primer, la xurreria
era una furgoneta que s’aparcava a la
plaça can Cadena. Els veïns i veïnes de
Valldoreix també podem gaudir dels
xurros i la xocolata que prepara el Dani
per a la Festa Major, al Carnestoltes...

PPeerr  qquuèè,,  sseenntt  ddee  LLlliinnaarrss  ddeell  VVaallllèèss,,
ddeecciiddiiuu  mmuunnttaarr  uunnaa  xxuurrrreerriiaa  aa
VVaallllddoorreeiixx??
Valldoreix es va escollir com la majoria
de llocs on ubiques una nova xurreria,
perquè sents a dir que és un bon lloc o
hi passes i t’agrada l’entorn i l’ambient
que hi ha. Inicialment veníem amb la
furgoneta i, a poc a poc, ho vam anar

consolidant i regularitzant.

LLaa  cclliieenntteellaa  ééss  hhaabbiittuuaall  oo  ccaaddaa  ddiiaa  eett
ttrroobbeess  cclliieennttss  ddiiffeerreennttss??
Un 95% són clients que vénen a la
xurreria cada setmana, que han vingut
tota la vida i que ja ho tenen com un
costum de dissabte o diumenge al
matí. De tant en tant, n’arriba algú que
va de pas i s’hi atura, però són minoria.

CCoomm  ééss  eell  vveeíí  ddee  VVaallllddoorreeiixx??
Cada lloc té un tipus de gent diferent,
per costums o per tipus de vida. I aquí
és una gent molt familiar, que vénen i et
donen conversa, fins i tot vénen només
a veure’t. Tingues en compte que jo
tinc més amics aquí que al meu poble,
gent que em convida a dinar a casa seva
o a fer-me un bany a la piscina...

Hi ha alguna peculiaritat que dife-
renciï la clientela de Valldoreix de la
d’altres llocs?
Una peculiaritat que ens trobem a

Valldoreix és que gairebé tots els clients
vénen amb cotxe. En ser un poble força
dispers sense un nucli urbà definit, la
majoria de gent arriba exclusivament a
comprar els xurros, o surt a fer la com-
pra i passa i agafa el diari i els xurros.
S’ha de tenir en compte que molts
també venen de fora de Valldoreix: de
Sant Cugat, Mirasol, la Floresta...
Aquest també és un factor que ens
permet tenir un gran nombre de clients
habituals.

QQuuiinn  ééss  eell  mmiilllloorr  mmoommeenntt  ddeell  ddiiaa  ppeerr  ffeerr
uunnss  xxuurrrrooss??
L’hora punta de la venta de xurros és,
sense dubte, diumenge al matí, entre
les nou i les onze del matí. Després, a
l’hivern i quan fa fred, la venda també
s’incrementa a la tarda. Pel que fa a les
patates, que també les fem nosaltres
mateixos a la xurreria, es venen millor
abans de dinar, com aperitiu, o a mitja
tarda.

1188  aannyyss  ddee  ddoollççooss  ccaappss  ddee  sseettmmaannaa1188  aannyyss ddee  ddoollççooss  ccaappss  ddee sseettmmaannaa
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Amanida de notícies

Dissabte 30 de juny, tingué lloc la
proclamació de les pubilles i el
pregó de la Festa Major de l’EMD
Jesús, a càrrec de la Il·lustre senyora
Montserrat Turu i Rosell, Alcaldessa

de Valldoreix i Presidenta de
l’Agrupació d’EMD de Catalunya.
Així iniciava les festes aquesta EMD
situada al Delta de l’Ebre.
Montserrat Turu va parlar de la

rellevància de les EMD i de la
necessitat d’aumentar les compe-
tències d’aquests governs locals per
oferir un servei més eficaç, proper i
adequat a la ciutadania.

VVoollss  ppaarrttiicciippaarr  eenn  uunn
sseemmiinnaarrii  ddee  ggòòssppeell  

aammbb  llaa  ccoorraall  ll’’HHaarrmmoonniiaa??

La coral l’Harmonia de Valldoreix ha obert

el període d’inscripció per al seminari de

gospel que dirigirà el músic i compositor

Erwyn Seerutton. Aquest seminari es rea-

litzarà a la sala del casal de cultura dissabte

26 de gener de 2008 en horari de 10 a 13 i

de 16 a 19h; i diumenge 27 de gener de

2008 amb una sessió de pràctiques i con-

cert que se celebrarà

des de les 19 a les 21h.

El preu del seminari és

de 50 euros per perso-

na  i les places són

limitades. Les inscrip-

cions poden fer-se fins

el 21 de desembre mit-

jançant trucada telefò-

nica al telèfon 654 818

249 o bé enviant un

missatge amb l’as-

sumpte SEMINARI GOSPEL a l’adreça

electrònica coralharmonia@vdx.cat.

Des del 12 de setembre i fins el 28
d’octubre ADOLF presenta els vint
anys de la seva carrera artística amb
l’exposició “ADOLF, 20 anys, 8
àmbits” a la Casa de cultura de Sant
Cugat del Vallès on mostra les vuit
experiències artístiques en què ha
treballat aquests anys: pintura,
dibuix, gravat, fotografia, exlibris...

També aquests mesos, ADOLF
Taller d’art organitza els 10 anys del
web amb el sorteig d’una de les
seves obres. Per participar només
cal enviar un missatge a
art@ADOLF.cat escrivint en l'as-
sumpte la paraula SORTEIG i el
nom complet de la persona interes-
sada. (Per exemple: SORTEIG Alba
Prat). Es poden enviar els missatges
durant els mesos de setembre i
octubre de 2007.

AADDOOLLFF  TTaalllleerr  dd’’aarrtt

MMoonnttsseerrrraatt  TTuurruu  pprreeggoonneerraa  ddee  ll’’EEMMDD  JJeessúúss  aall  DDeellttaa  ddee  ll’’EEbbrree

Més de seixanta avis del casal van
anar a conèixer i fer un passeig per
la serra del Cadí el passat mes d’a-
gost. A la fotografia se’ls veu plens
d’energia durant el viatge, poc
abans d’arribar al coll de Pal. Els
avis fan un munt d’activitats d’es-
port i esbarjo al llarg de tot l’any.
Sens dubte, les sortides a passar el
dia són una de les que també
tenen força participants.

EEllss  aavviiss  vviissiitteenn  eell  CCaaddíí

Montserrat Turu pregonerà de
Jesús, EMD al Delta de l’Ebre

Erwyn Seerutton ens va visi-
tar durant la festa major

Els avis abans d’arribar al coll de Pal



Agenda octubre

Tota la informació a:www.valldoreix.cat i al
telèfon del Casal de cultura 935 898 269

1 dilluns
OObbeerrtteess  lleess  iinnssccrriippcciioonnss  ddeell  sseemmiinnaarrii  ddee  ggòòssppeell. Seminari dirigit
per Erwyn Seerutton, músic i compositor que se celebrarà els
dies 26 i 27 de gener de 2008. Org: Coral l’Harmonia. Si vols ins-
criure’t busca la informació a l’amanida de notícies!

5 divendres
21.30h. Cicle de cinema europeu (participació
ciutadana) El hundimiento, d’Olivier Hirschbiegel,
amb Bruno Ganz i Alexandra Maria Lara. Un drama
de producció alemanya del 2004. Alemanya està a
punt de patir l’enfonsament.Hitler (Bruno Ganz) i el
cercle de confiança es tanquen al búnker del Führer.

Berlin està a punt de caure però Hitler no vol abandonar la ciu-
tat i prepara el seu comiat. Entrada lliure a la Nau de Cultura.

8 dilluns
1199..3300hh..  TTeerrrreess  vveerrggeess,,  dd’’EEnnrriicc  LLaarrrreeuullaa..  Grup de lectura. Obert a
tothom. Llegim i comentem mensualment un llibre. AAmmbb  llaa
ppaarrttiicciippaacciióó  dd’’EEnnrriicc  LLaarrrreeuullaa..  Hostal d’Entitats

9 dimarts
2200..0000hh..  CCiiccllee  ccoonnffeerrèènncciieess--ccooll··llooqquuii  ((ppaarrttiicciippaacciióó  cciiuuttaaddaannaa))
PPeerrqquuèè  hhii  hhaa  ttaanntteess  eessppèècciieess  aallss  oocceeaannss::  eell  ppaappeerr  ddee  lleess  ddaarrrreerreess
eexxttiinncciioonnss,, amb Josep Maria Gili, professord’Investigació
Departament de Biologia Marina de l’Institut de Ciències del
Mar (CSIC). Entrada lliure a la Nau de Cultura.

19 divendres
2211..3300hh..  CCiiccllee  ddee  cciinneemmaa  dd’’eennttiittaattss  ((ppaarrttiicciippaa--
cciióó  cciiuuttaaddaannaa))  SSaallvvaaddoorr,,  de Manuel Huerga.
Proposta de l’AV Serreta Bosc d’en
Saladrigues. Un drama filmat el 2006 amb
coproducció entre Catalunya, València i
França. El 2 de març de 1974 el jove militant del
Moviment Ibèric d’Alliberació, Salvador Puig

Antich, va esdevenir l’últim pres polític executat a Espanya mit-
jançant el “garrot vil”. Aquesta és la seva història i la dels intents
desesperats de la seva família, companys i advocats per evitar-
ne l’execució. Org: Entitats culturals i associacions veïnals amb
Valldoreix-EMD. Entrada lliure a la Nau de cultura.

20 dissabte i 21 diumenge
SSoorrttiiddaa  ddee  ccaapp  ddee  sseettmmaannaa  ppeerr  ccoonnèèiixxeerr  eell  RRoommàànniicc  aa  llaa
VVaallll  ddee  BBoohhíí  aammbb  VVaallllddaauurreexx..  Informació i inscripcions,

abans del 10 d’octubre, als telèfons 936 743 811
i 936 742 549.Org: Valldaurex,Centre d’Estudis.

20 dissabte 
10.00h. Inici de la 8ª edició de la Milla Urbana de
Valldoreix. Al llarg del matí aniran participant les diferents
categories des dels més petits i fins a les categories absolutes.

20 dissabte  i 21 diumenge 
1199..0000hh..  IInniiccii  ddee  llaa  XXIIVV
MMoossttrraa  ddee  tteeaattrree::  TTeeaattrree
bbrreeuu  0077..  Monòlegs de
Montserrat Cornet, Carme
Riera i Rodolf Cirera, a
càrrec del Grup de Teatre
Espiral. Sala del Casal de
Cultura.

28 diumenge
19.00h. XIV Mostra de teatre: Ai, Homes, de Sergi Belbel.
A càrrec del Teatre 8, de Tarragona. Sala del Casal de Cultura.

Divendres 12 d’octubre
Complint amb la tradició, divendres 12 d’octubre Valldoreix
celebra l’Aplec de la Salut! Una jornada festiva, lúdica,gastronò-
mica i cultural als voltants de l’ermita de la Salut on tothom
podrem gaudir de les sardanes, jocs per a nenes i nens, la visita
comentada a l’ermita, un concurs de bitlles, recital de cant coral,
santa missa, el tradicional concurs de paelles... Vine a gaudir de la
festa a l’Ermita de la Salut. L’EMD organitza aquests actes amb la
participació imprescindible de les associacions i entitats veïnals,
socials i culturals de la nostra vila.

LA PROPOSTA
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