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Història viva

Situada dalt d’un turonet i ama-
gada en un bosc podem trobar
una paret de 14,70 metres de llar-
gada per 8,50 metres d’alçada,
orientada d’est a oest. Aquestes
són les restes visibles del castell
de Canals que té el seu origen al
segle XI. El nom Canals és d’ori-
gen toponímic i el tenim docu-
mentat des de l’any 986.

Aquest castell era d’una gran
importància estratègica, atès que
dominava el pas natural des del
Llobregat fins a les elevacions de
la Serra de Collserola. Juntament
amb els castells de Rubí, El
Papiol, Castellbisbal, Olorda,
Torre Negra o Castell Ricart, Sant
Marçal, Montcada i el castell
Ciuró formaven una xarxa defen-

siva de la ciutat comtal de
Barcelona.
La família de castlans eren els
Canals, emparentada amb altres
famílies nobles com els
Claramunt, els Esplugues o els
Sarrià. La família Canals estava al
servei dels comtes de Barcelona i
així, el 1160, Bertran de Canals
jurà fidelitat al comte Ramon
Berenguer IV. La seva filla
Adelaida rebé del rei Jaume I la
jurisdicció del castell i el terme de
Canals i de la Vall de Lors l’any
1243. La família Canals participà
en la conquesta de Mallorca,
València i Múrcia dins de l’exèrcit
del rei Jaume I, rebent a canvi
propietats i beneficis en els
repartiments d’aquests regnes
d’Al-Andalus. El darrer Canals
propietari del castell va ser
Bertran II de Canals, fill
d’Adelaida de Canals i de Pere de
Claramunt, qui traspassà el castell
a la família Cervelló.

El llinatge dels Canals 1075-1201

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

Disseny i
construcció de

jardins i terrasses

Manteniment
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Els Canals, una família al servei dels Comtes de Barcelona
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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

Projectes 
que es fan 
realitat

La casa de la vila
A poc a poc, cristalitza la
feina de la nostra institució i
els projectes de govern local
que vam fer a mig termini.
L’inici del nou curs del nos-
tre Centre Musical a les

noves instal·lacions ens situa en el final del procés
que ens permetrà gaudir d’una Casa de la Vila digna i
amb equipaments socials i culturals imprescindibles
per a la nostra ciutadania. Ara iniciem l’anadura del
centre musical i ja estem treballant en el condiciona-
ment del punt de lectura-biblioteca i en el servei de
bar-restaurant. El següent pas sera la instal·lació
definitiva de les oficines i serveis del nostre govern
local.

La nova escola bressol

Un segon projecte fonamental per al nostre govern ha
estat l’educació en general i la nostra escola bressol en
particular. Primer vam augmentar el nombre de places
de 61 a 74 però, ara farem una escola amb més places
que ha de respondre a les necessitats de la nostra
població durant les properes dècades.

Ja hem aprovat el projecte per a la construcció del nou
edifici als terrenys situats al costat del Ferran Clua.
Ara, l’Ajuntament de Sant Cugat ha d’aprovar-lo en
sessió plenària per ser presentat a la Generalitat de
Catalunya. He demanat molt especialment una ràpida
tramitació i estem segurs que així serà en benefici de
tots. La nova escola tindrà espai per a 102 nenes i nens
en un edifici modern, ecològic i sostenible que, sens
dubte, és una nova gran fita per a la nostra vila.

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

Propera urbanització
del barri de les Bobines

La sessió plenària de l’Entitat Municipal de Valldoreix,
celebrada el 25 d’octubre, va aprovar la dotació pres-
supostària que permetrà l’adjudicació definitiva de les
obres d’urbanització al barri valldoreixenc de les
Bobines. Una vegada acabades les obres i les molès-
ties que aquestes generen, els veïns podran finalment
gaudir de tots els serveis públics d’una manera ade-
quada. L’adjudicació d’aquestes obres ha de passar a
aprovació abans de final d’aquest any 2007, una vega-
da s’hagi complert el tràmit d’informació pública. Les
obres d’urbanització s’iniciaran, si tot va d’acord amb
els terminis establerts, al llarg del primer trimestre de
2008.
El passat mes de març, el govern de Valldoreix va fer
l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació i el Pla
Especial de Millora Urbana i aquesta tardor s’aprova
el projecte definitiu. Així, conclou un llarg procés ini-
ciat l’any 1994 quan diversos propietaris de terrenys
no edificats dins de l’àmbit de Pla Especial de

Reforma Interior i delimitat al PGM, van iniciar els
tràmits per a la redacció d’un Pla Urbanístic per a la
zona de les Bobines.
Malauradament, el desenvolupament d’aquest Pla ha
patit múltiples retards que han allargat el procés. Així,
en el primer projecte havia una gran diferència entre
les diverses zones urbanes que volia desenvolupar el
Pla i aquesta circumstància complicava una gestió
conjunta. La solució va ser dividir l’acció del PERI en
tres sectors: zona Monmany, zona Centre, i zona Est,
creant tres àmbits d’actuació en el barri.

Les obres d’urbanització s’iniciaran, si tot

va d’acord amb els terminis establerts, al

llarg del primer trimestre de 2008.

També la tramitació d’aquests expedients ha patit
endarreriments atesa, d’una banda, la complexitat de les

L’aprovació en sessio plenària permet l’adjudicació definitiva de les obres 

d’urbanització al barri valldoreixenc de les Bobines.



L’Entitat Municipal de
Valldoreix ha iniciat aquesta
forma abreujada que vol
estalviar l’inici de procedi-
ments legals complexos i
expedients sancionadors
però, al mateix temps,
l’EMD vol ser efectiva en
l’eliminació de les tanques
vegetals dels jardins de les
cases que estan envaint
l’espai públic de les voreres.

Ara, el personal de serveis
tècnics de l’EMD deixarà un
avís a les cases on s’observi
que la tanca pot ser una
molèstia i, fins i tot, pot
provocar un perill per als
vianants. Amb aquest avís,
la veïna o veí tindrà 30 dies
per solucionar el problema.
Si la situació continua, es
procedirà a l’inici de l’expe-
dient d’ordre d’execució.

L’Ordenança especial,
reguladora de la neteja i
tancat de solars estableix
que és obligatori el man-
teniment de la tanca vege-
tal dels jardins: “Tot pro-
pietari de solar (...) es veurà
obligat a conservar-la en
bones condicions de segu-
retat, salubritat o ornat
públic”; i també estableix
les sancions legals.

Procediment simplificat per evitar les tanques
vegetals que invaeixen les voreres.

Serveis

Més enllà de l’obligació legal, mantenir net l’espai de les voreres i respectar l’espai dels vianants ha de ser un element de convivència cívica.

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!!

L’any 1994 propietaris dels terrenys van 

iniciar els tràmits per a la redacció d’un Pla

Urbanístic per a la zona de les Bobines.

notificacions als diversos propietaris a causa de la difícil
localització de molts d’ells; i, d’altra, s’ha allargat com a
conseqüència dels diversos tràmits i terminis adminis-
tratius, aconseguir els informes favorables de les diver-
ses institucions administratives...
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Serveis

LL’’eeddiiffiiccii  ddee  llaa  CCaassaa  ddee  llaa  VViillaa  iinnii--
cciiaa  uunnaa  nnoovvaa  eettaappaa  aammbb  ll’’oobbeerrttuurraa
ddee  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  ddeell  nnoouu  CCeennttrree
MMuussiiccaall  VVaallllddoorreeiixx..  AAqquueesstt  nnoouu
eessppaaii  ppeerrmmeett  mmiilllloorraarr  eell  sseerrvveeii  dd’’eenn--
sseennyyaammeenntt  mmuussiiccaall  ii  eennccaarraa  sseerràà
mmééss  aammppllii  ii  aaddeeqquuaatt  qquuaann  ss’’oobbrriinn,,
dd’’uunnaa  bbaannddaa,,  lleess  ssaalleess  ppoolliivvaalleennttss,,
qquuee  eell  cceennttrree  ppooddrràà  uuttiilliittzzaarr  ccoomm  aa
ssaallaa  dd’’aauuddiicciioonnss;;  ii  ddee  ll’’aallttrraa,,  eell  ppuunntt
ddee  lleeccttuurraa--bbiibblliiootteeccaa  ii  eell  sseerrvveeii  ddee
bbaarr--rreessttaauurraanntt..

El nou edifici i els nous equipaments
permeten pensar en un futur com a
Escola de música. El Centre ja com-
plia els requisits de professorat
demanats per la Generalitat de
Catalunya i ara respon als requisits
d’infraestructures per obtenir aquest
reconeixement. L’EMD estudia els
possibles avantatges que generaria
aquesta proposta com, per exemple,
entrar en el circuit d’escoles de músi-
ca catalanes amb la consegüent
millora de difusió, intercanvi d’esco-
les, subvencions de la Generalitat,
convalidació de crèdits amb l’ESO...

Organització 
del Centre Musical
Manel Cerdà és el director del centre que
aquest curs ha matriculat prop de 200
alumnes en els diversos instruments:
piano, guitarra,violí,violoncel,viola, flau-
ta travessera, clarinet i saxofon. En el cos
de professorat del centre musical trobem
especialistes en els diversos instru-
ments: clarinet amb Joana Altadill;
saxofon amb Manel Cerdà; Oriol
Guerrero, de flauta travessera; Imma

Lluch, de violí i viola; Núria
Mesalles, de violí i llenguatge; Jordi
Paredes, de guitarra; Marina Parellada,
de violoncel; Miquel Gené, Tomás
Peire i Eduard Sáez, professors de
piano; i Alba Turmo i Daniel Turró,
professors de llenguatge.

Ensenyament musical
El Centre musical de Valldoreix-EMD
permet cursar estudis reglats que
inclouen els cursos de sensibilització i el
nivell elemental dels ensenyaments
reglats de la Generalitat de Catalunya.

IInniicciieemm  
eell  nnoouu  ccuurrss  aa
llaa  nnoovvaa  ccaassaa

ddee  llaa  VViillaa
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EEllss  ccuurrssooss  ddee  sseennssiibbiilliittzzaacciióó (per a
grups de 4, 5 i 6 anys) desenvolupen
els sentits de l’alumnat mitjançant la
música i se’ls prepara per a l’apre-
nentatge del nivell elemental. El
segon curs inclou una Roda d’instru-
ments de tres sessions mensuals
amb cada un dels instruments que
s’imparteixen al Centre per tal de
poder triar aquell que volen tocar
durant el tercer curs.

EEll  nniivveellll  eelleemmeennttaall  inclou alumnat de 7
anys per al curs d’iniciació; 8 i 9 anys
per als dos cursos de primer cicle; i 10 i
11 anys per als cursos de segon cicle. El
centre treballa els aspectes elementals
de la música d’acord amb les directrius
de la LOGSE establertes per la
Generalitat de Catalunya. L’alumnat
també té l’opció d’entrar a formar part
dels grups de cambra del Centre. En
acabar aquest curs elemental, es fa la
prova de pas de grau. El Centre Musical
de Valldoreix presentar a les proves de
pas de grau els alumnes de quart que
volen i que mostren les condicions
necessàries per aprovar-les.

Ensenyaments no reglats
El centre musical dirigeix els seus
estudis no reglats a adults, obrint la
possibilitat de fer estudis d’instru-
ments, de llenguatge o de cant
coral; i dirigeix també aquests estu-
dis no reglats a l’alumnat que
comença més tard el nivell elemen-
tal. En aquest sentit està dirigit a
aquells alumnes que volen fer músi-
ca i són massa grans per entrar dins
el plantejament de la LOGSE. Hi
hauria la possibilitat de reincorpo-
rar-se en el nivell elemental si el seu
rendiment és l’adequat. Finalment,
el Centre musical també fa docència
d’assignatures del primer cicle de
grau mig.

Activitats anuals

AAqquueesstt  2222  ddee  nnoovveemmbbrree  eell  cceennttrree
mmuussiiccaall  cceelleebbrraa  eell  ccoonncceerrtt  ddee  SSaannttaa
CCeeccíílliiaa,,  ppaattrroonnaa  ddeellss  mmúússiiccss,,  aa
ppaarrttiirr  ddee  lleess  1188..4455hh  aa  ll’’eessggllééssiiaa  ddee
ll’’AAssssuummppcciióó..  Un concert per a tot
l’alumnat i pares de l’escola que
anirà a càrrec del grup Choritos,
especialista en música brasilera i
ritmes caribenys.
Aquest concert és l’inici de les
activitats anuals que desenvolupa
el centre i que inclouen el concert
de Nadal, el 19 de desembre; la
cavalcada del 5 de gener; les
Orquestrades, del 8 al 10 de febrer
a Talamanca; la celebració del 10è
aniversari del Centre Musical; les
colònies musicals de l’estiu; i
també les tardes musicals i les
audicions que permeten que
l’alumnat mostri els seus avenços
musicals.



Serveis
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Actualitat

LL’’EEnnttiittaatt  MMuunniicciippaall  ddee  VVaallllddoorreeiixx  vvaa  eennvviiaarr  aa  ll’’AAjjuunnttaammeenntt
ddee  SSaanntt  CCuuggaatt,,  eell  ppaassssaatt  22  dd’’ooccttuubbrree,,  ll’’eexxppeeddiieenntt  uurrbbaannííssttiicc
ppeerr  aa  ll’’aapprroovvaacciióó  iinniicciiaall  eenn  sseessssiióó  pplleennààrriiaa  ddeell  PPllaa  EEssppeecciiaall
qquuee  hhaa  ddee  ppeerrmmeettrree  ll’’iinniiccii  ddee  llaa  ccoonnssttrruucccciióó  ddee  llaa  nnoovvaa
eessccoollaa  bbrreessssooll..

Una vegada aprovat per l’ajuntament de Sant Cugat, ha de
ser posteriorment aprovat per la Comissió d’Urbanisme de
la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és obtenir una ràpida
aprovació per part de les institucions i poder iniciar les
obres de manera immediata.

El govern de Valldoreix va
obtenir, en el Pla de Millora
Urbana de la zona de les Bovines,
un solar d’uns 3.000 metres
quadrats destinat a equipaments
annex al Ferran Clua i va
considerar que es tractava de
l’oportunitat per consolidar el
carrer Brollador com a zona
d’equipaments educatius amb

l’escola bressol, el parvulari i l’escola mateixa.

Fa tres anys, la Generalitat de Catalunya va acordar
l’increment del 30% de les places a les escoles bressol
públiques catalanes. El govern de Valldoreix va treballar
en una proposta i va aconseguir quasi mig milió d’euros
d’una subvenció del Departament d’Ensenyament per
poder ampliar de les 74 places actuals a un total de 102.
Així, tindrem noves instal·lacions de més de 600m2
d’edifici i més de 1000m2 de zona d’esbarjo per a la
nostra escola bressol de sempre.

1
1

1

2
3

3
3

1 Tres mòduls amb dos classes per a
nadons i nens d’un any; i tres classes en el
mòdul per a la canalla de dos anys i poder
respondre a la major demanda
d’escolarització en aquesta edat.
2 La coberta vegetal millora el
comportament climàtic de l’edificireduint
el consum energètic.
3 Els tres celoberts permeten una
il·luminació natural a les zones interiors i
són espais utilitzables com a patis
d’esbarjo
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La nova escola bressol
més a prop



Valldoreix el meu
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A què es dedicava abans de la jubilació?
Era industrial d’arts gràfiques.Tenia una empresa de manipu-
lats de paper i enquadernació.Amb la jubilació vaig recuperar
les meves assignatures pendents: l’art, la cultura, la història, la
ciència... i les associacions em permeten treballar aquesta ves-
sant artística.A més em dedico al dibuix i la pintura, les confe-
rències, el col·leccionisme de ceràmica dels segles XV al XVIII...

Sens dubte, parlar de Fèlix Mestres a Valldoreix és parlar
de la seva activitat social i d’associacions… 
Jo vaig començar amb el Museu de Valldoreix i amb l’enyorat
Josep Altet fa més de vint anys, quan era el nucli cultural de la
vila.També vaig estar molts anys amb Valldaurex en les seves
múltiples activitats.A Unesco vaig entrar fa més de deu anys.

Les associacions i comissions diverses són espais habi-
tuals on trobar-li. Per exemple, va participar en la creació
del catàleg d’arbres de Valldoreix.
El Club Muntanyenc estava treballant en un catàleg d’arbres
públics però ens va semblar que eren molt interessants els
arbres privats.Així que vam anar de casa en casa i vam fer mol-
tes amistats i quelcom d’aperitiu. La gent és molt agradable i
estima molt els seus arbres que formen part del record i les
anècdotes familiars.

També va activar la recuperació de les pintures de Sant
Cebrià?
A l’antiga rectoria fèiem les reunions de Valldaurex, ens van cri-
dar l’atenció i vam fer la proposta a la comissió de patrimoni de
l’EMD. Crec que recuperar el nostre patrimoni és molt impor-
tant i un bon exemple és l’adquisició per a Valldoreix del
Castell de Canals, un símbol de la nostra milenaria història que
forma part del gran potencial arqueològic del poble.

Valldoreix és ara casa seva?
Jo sóc molt barceloní però m’agrada molt Valldoreix.
M’encanta el paisatge i la natura pero sobretot la gent que hi

viu i que ha arribat buscant una millor qualitat de vida. Mira!
M’agrada el nivell cultural de la gent; la proximitat de tothom,
des del veí a la presidenta de l’EMD; i la participació de la gent
en les associacions.

Li agrada tant la natura que se la porta a casa?
M’agraden molt els animals i sobretot li agraden a la meva
dona. Ella els cuida i els alimenta.Al jardí tenim esquirols,
conills, gossos, gats, garses, tórtores, tudons, coloms, merles…
I per casa corren un munt d’eriçons que entren i surten de casa
ja que saben que sempre troben menjar.Teníem una gralla pre-
ciosa que es va escapar i tornà quatre mesos després amb una
pota trencada. La vam portar al veterinari que la va operar i va
estar uns mesos per recuperar-se. I, amb el temps, va tornar al
seu àmbit. Espero que algun dia torni a visitar-me.

Alguna cosa no li agradarà d’aquest Valldoreix tan idílic
que presenta?
No m’agrada quan la política interfereix l’àmbit cultural. I no
m’agrada que l’ajuntament de Sant Cugat ens enviï tot el que
no volen al centre: l’escorxador, la incineradora de residus, la
depuradora… i tot allò que produeix contaminació. Em preo-
cupa el futur de Valldoreix: el foc, el vial de comunicació, les
infraestructures.Afortunadament tenim gent que estima i tre-
balla pel nostre poble i ens fa estar tranquils perquè cada dia
sigui un privilegi viure en un Valldoreix millor.

La conversa podria ser més extensa, molt més extensa ja
que Fèlix Mestres viu amb passió tots els temes que l’in-
teressen. Un dells, la catalanitat d’aquell que va trobar-se
amb el continent americà.
De la catalanitat irrefutable de Cristobal “Colom”podem fer
una conferència de tres hores. La història ho ha manipulat
quasi bé tot però sembla provat que la seva llengua materna
era el català i així es reflecteix en els seus diaris quan fa des-
cripcions de noms en català de la natura: noms d’ocells, pei-
xos, toponímics...

FFèèlliixx  MMeessttrreess
FFèèlliixx  MMeessttrreess  ii  PPuuiigg  ddee  llaa  BBeellllaaccaassaa  eess  rreeccoonneeiixx  uunn  bbaarrcceelloonníí  qquuee  eessttiiuueejjaavvaa  aa
VVaallllddoorreeiixx  ddeess  ddee  ffaa  mmééss  ddee  qquuaarraannttaa  aannyyss..  PPrriimmeerr  vveenniiaa  aa  llaa  ccaassaa  ddeellss  sseeuuss
ssooggrreess  ii,,  aa  ppoocc  aa  ppoocc,,  vvaa  ffeerr--ssee  aammbb  uunn  tteerrrreennyy,,  uunnaa  ccaassaa……  ii  aammbb  llaa  jjuubbiillaacciióó
vvaa  ddeecciiddiirr  qquueeddaarr--ss’’hhii  aa  vviiuurree..  PPeerròò  ffeeiiaa  mmééss  qquuee  eessttiiuueejjaarr  ii  llaa  sseevvaa  hhiissttòòrriiaa  aa
llaa  nnoossttrraa  vviillaa  ééss  uunn  sseegguuiitt  ddee  ppaarrttiicciippaacciióó  eenn  aaccttiivviittaattss  ssoocciiaallss  ii  ccuullttuurraallss  qquuee
nnoo  ss’’aattuurraa..  DDeess  ddeell  mmeess  dd’’ooccttuubbrree,,  ééss  eell  pprreessiiddeenntt  ddee  ll’’aassssoocciiaacciióó  AAmmiiccss
dd’’UUNNEESSCCOO  VVaallllddoorreeiixx--SSaanntt  CCuuggaatt..



Entitats i Associacions
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AAqquueesstt  ooccttuubbrree,,  FFèèlliixx  MMeessttrreess  hhaa  iinniicciiaatt  uunnaa  nnoovvaa  eettaappaa
ccoomm  aa  pprreessiiddeenntt  ddee  llaa  nnoovvaa  ddiirreeccttiivvaa  ddee  ll’’aassssoocciiaacciióó  qquuee
iinncclloouu  uunnaa  aallttrraa  vvaallllddoorreeiixxeennccaa,,  AAnnnnaa  MMiiqquueell,,  eennttrree  eellss
sseett  ccààrrrreeccss  ddee  llaa  ddiirreeccttiivvaa..  II  ccoommpplleemmeennttaanntt  eell  ppaappeerr  ddee
llaa  jjuunnttaa,,  cciinncc  ccoommiissssiioonnss  ddeeddiiccaaddeess  aall  ppaattrriimmoonnii  ddee  llaa
hhuummaanniittaatt;;  llaa  ssoolliiddaarriittaatt;;  lleess  rreellaacciioonnss  eexxtteerrnneess;;  eell
cciinneeffoorruumm  ii  llaa  ccoommiissssiióó  ddee  ccuullttuurraa..

En l’àmbit del patrimoni de la humanitat, l’associació
Amics d’Unesco va iniciar el procés d’agermanament
dels claustres de Sant Cugat i Girona en corroborar-se
que tots dos eren obra d’Arnau Cadell, primer artista
català reconegut pel seu nom i cognom des del segle XII.
Ara, l’objectiu és promoure la candidatura d’ambdos
monuments arquitectònics com a patrimoni de la
humanitat a Unesco. Però aquest és un projecte a molt
llarg termini ja que ha de tenir l’aprovació de múltiples
institucions nacionals, estatals i internacionals de la
Unesco mateixa.

Entre les activitats dels Amics d’Unesco Valldoreix-Sant
Cugat trobem les conferències i debats; els cicles de
cinema; les excursions culturals… Cada dijous d’aquest
mes de novembre a partir de les 19,45 hores a l’Arxiu
Nacional de Catalunya tothom podrà debatre sobre el
poder i els poders: econòmics, polítics, de la informació,

religiosos… que escriuen, interpreten i
reinterpreten la història d’acord amb interessos
particulars. Unes reflexions a partir de les
conferències de Vicent Sanchís, director del
diari AVUI, sobre el poder polític sota el títol
“Ciutadans o subdits?”; Arcadi Oliveres,
president de Justicia i Pau parlarà del poder
econòmic: “Rerefons del poder polític
mundial”; la doctora en filosofia i professora

d’etica de l’UB parlarà del poder de la informació: “Els
mitjans de comunicació i el quart poder desbocat”; i
finalitzarà el mes parlant del poder religiós el doctor en
Teologia i responsable de diàleg interreligiós
d’UNESCOCAT Francesc Torredeflot amb la conferència:
“Les religions són
poders?”

El cicle de cinema
d’Unesco per a aquest
mes de novembre ens
permetrà recuperar la
pel·lícula italiana “las
llaves de casa”que serà
presentada per Miquel
Montserrat. I ja tenen
preparada la sortida
mensual. Aquest mes
aniran a Cervera a
conèixer els espais socials
i culturals d’aquesta vila
quasi milenaria de la
Segarra. A més, aquest
grups d’Amics d’Unesco
Valldoreix-Sant Cugat
organitzen una trobada anual a l’Auditori de Sant Cugat
sobre temes transcendents vinculats a la natura: el foc,
l’aigua, el sotobosc… per convidar l’alumnat dels últims
cursos d’ESO de les escoles de Valldoreix i Sant Cugat. I si
no n’hi hagués prou, ara estan treballant en la creació de la
xarxa Unesco del Vallès Occidental amb quasi una vintena
d’escoles, biblioteques, la càtedra Unesco de l’UAB; i
mantenen les seves activitats en l’àmbit de la solidaritat
coordinant una ONG al poble rumanès de Roman, on
col·laboren amb un grup de jesuïtes per ajudar una
població amb grans problemes de subsistència i fent
apadrinament de nenes i nens.

AAmmiiccss  dd’’UUNNEESSCCOO  VVaallllddoorreeiixx--SSaanntt  CCuuggaatt

La nova Junta de l’associació presidida per Fèlix Mestres

Els amics d’Unesco en una excursió a Roma

“Les claus de casa” és la pel·lícula del 
cinefòrum Unesco d’aquest novembre
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Amanida de notícies

Continua obert el període d’ins-
cripció per al seminari de gospel
que dirigirà el músic i compositor
Erwyn Seerutton el proper mes de
gener. El preu del seminari és de 50

euros per persona  i les places són
limitades. Les inscripcions poden
fer-se fins el 21 de desembre mit-
jançant trucada telefònica al telè-
fon 654 818 249 o enviant un mis-
satge amb l’assumpte SEMINARI
GOSPEL a l’adreça electrònica
coralharmonia@vdx.cat.

Un total de 261 participants en les
diferents categories han establert
l’èxit de la Milla urbana d’aquesta
edició de 2007. Abdel Ait, atleta
paralímpic del CAR que s’està pre-
parant per als propers Jocs Olímpics
de 2007 a Beijing, amb 4’47”; Oriol
Cascallo, del Ripollet Unió Atlètica
amb 4’51”; i Alex Heredia, del Llor i
amb 4’54”, van ser els primers clas-
sificats de la categoria sènior mas-
culí. Ester Ramos, del Blanc i Blau,
amb 6’20” i Iris Linuesa, del Llor,

amb 6’36”van ser les guanyadores
de la categoria femenina.
La cursa va comptar amb la partici-
pació de 19 veterans, categoria que
va guanyar Carlos Gorgas, del
Running Vallès, amb un temps de
5’31”; 50 participants de la categoria
aleví que van guanyar Ariana Mora
(4’20”) i Marc Sempau (3’56”);
entre els 16 atletes de categoria
infantil van guanyar l’independent
Frances Àguila (6’09”) i Cora Salas,
de la Unió Athletica Rubí (6’43”).

ÈÈxxiitt  ddee  llaa  MMiillllaa  UUrrbbaannaa  ddee  VVaallllddoorreeiixx  22000077  aammbb  226611  aattlleetteess

VVoollss  ppaarrttiicciippaarr  eenn  uunn
sseemmiinnaarrii  ddee  ggòòssppeell  aammbb  llaa
ccoorraall  ll’’HHaarrmmoonniiaa??

Marcel Ruiz, del Llor (5’47”) i Alba
Gutiérrez de l’equip Torredembarra
(6’33”) són els guanyadors de la
categoria cadet; Elena Verdara
(2’00”) del Muntanyenc i Iker
Gómez (1’51”) de la Unió Athlètica
Rubí van ser els guanyadors d’entre
els 77 participants de la categoria
benjamí; i 75 van ser els atletes de la
categoria prebenjamí que van guan-
yar Joan Artigas (2’07) del Joan
Maragall i Laura Heredia (2’09”) del
club Llor.

TTootteess  lleess  ccllaassssiiffiiccaacciioonnss  ii  
ffoottooggrraaffiieess  aa  wwwwww..vvaallllddoorreeiixx..ccaatt
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CCiinneemmaa  ddee  nnoovveemmbbrree!!
CCIICCLLEE  CCIINNEEMMAA  EEUURROOPPEEUU

Divendres 9 de
novembre. A les
21.30 hores a la Nau
de cultura.
EE  llaa  nnaavvee  vvaa,,  ddee
FFeeddeerriiccoo  FFeelllliinnii, amb
Freddie Jones i
Barbara Jefford.

Coproducció francoitaliana de l’any
1984. Participació ciutadana.
La pel·lícula ens situa en el Juliol de
1914, quan el vapor Gloria N surt de
Nàpols en un creuer amb artistes i
personalitats de l’alta societat italiana.
Un viatge interromput pel salvament
d’un grup de fugitius serbis en el
moment d’inici de la primera guerra
mundial que són vistos amb curiositat
pels viatgers. Fellini torna a mostrar,
des d’una actitud irreverent i burlesca,
la mirada més esperpèntica del nostre
món confrontant la pomposa ostenta-
ció dels refinats burgesos a l’especta-
cle fosc i soterrat dels fogoners i mari-
ners del vaixell. I a més, arriben els
nàufrags refugiats! 

CCIICCLLEE  CCIINNEEMMAA  DD’’EENNTTIITTAATTSS..  
AAmmbb  cciinneeffòòrruumm..  Divendres 23 de
novembre a les 21.30 hores a la Nau
de cultura. Participació ciutadana a
proposta dels Marxosos del Vallès.
AAmmaarr  ppeelliiggrroossaammeennttee,,  ddee  MMaarrttiinn
CCaammppbbeellll, amb Angelina Jolie i Clive
Owen. Film nord-americà del 2003.
El món de Sarah Jordan es trasbalsa
després d’un ball per recollir fons on
ha fet un al·legat en favor de nens
d’Àfrica. Abandona les comoditats
de Londres i viatja a l’Àfrica on se
n’adona de la crua realitat del conti-
nent. Després del rodatge, Angelina
Jolie es va informar del treball com a
cooperant i va donar lloc al seu
nomenament com a ambaixadora de
bona voluntat d’ACNUR l’agost de
2001.

Diputació de Barcelona-Xarxa de
Municipis, i La Caixa.
La competició se celebrarà a la pista
poliesportiva descoberta del carrer
Brollador diumenge 25 de novembre
i diumenge 2 de desembre, en horari
d’11 del matí i fins a les 8 del vespre,
entre 16 equips d’esportistes de
diferents països i zones geogràfi-
ques.
+info: servei d’esports,
telèfon 936 742 719.

Valldoreix celebra la
primera edició del
Mundialito
Multicultural de Futbol Sala sota
el lema “L’esport no té fronteres”. Es
tracta d’un esdeveniment que vol
afavorir la integració social dels
diferents col·lectius de nou vinguts
al nostre territori mitjançant l’es-
port.
Valldoreix acollirà, al llarg de dos
caps de setmana, una competició de
futbol sala organitzada per l’asso-
ciació multicultural de Sant Cugat i
amb el suport de Valldoreix-EMD,

LL’’eessppoorrtt  
nnoo  ttéé  ffrroonntteerreess

Això sembla veient les fotografies.
Tal i com ens han explicat els avis
mateixos, un grup de valents van

EEllss  aavviiss  vvaann  ddee  ccoollòònniieess??

compartir uns dies com una gran
família: encenent foc, anant a
comprar, fent els apats... a una

masia al poble de
Capolat al Berguedà.
Una experiència que
consideren enriquidora
amb excursions fantàs-
tiques, inoblidables
xerrades al voltant del
foc, recitant versos de
Verdaguer a la llum de
la lluna... I amb ganes
de repetir-ho!

CCooll··llaabboorraa  aa  ffeerr  ggrraann  eell  ppuunntt  ddee  lleeccttuurraa  ddee  llaa  CCaassaa  ddee  llaa  VViillaa!!

L’edifici de la Casa de la Vila
valldoreixenca ha obert ja l’es-
pai del centre musical i prepara
ara la pròxima obertura del
punt de lectura. Ara pots
col·laborar portant a l’EMD

aquells llibres
interessants que
no hi caben a casa
teva o aquells que
vols compartir
amb tota la ciuta-
dania.



Aplec de la Salut
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Èxit del concurs de paelles, i
de la visita guiada a l’ermita, i
de les bitlles catalanes, i dels
jocs per als més menuts i els

no tan menuts... El bon temps
i la participació de la ciutada-

nia va omplir els terrenys al
voltant de l’ermita de la salut
per celebrar i complir, un any
més, amb la nostra tradició. I

sempre acompanyats de la
cobla i les sardanes; i el cant

de la coral l’Harmonia en el
agradable marc de l’ermita.

PPaaeelllleess......
Quasi 200 persones es van inscriure

com a participants al concurs de
paelles. Al final va guanyar el grup

de l’Ester Gamarra, uns clàssics del
concurs que finalment han

obtingut el merescut primer premi.

VViissiittaa  gguuiiaaddaa......
Juanjo Cortés va guiar la visita

comentada a l’ermita, organitza-
da per Valldaurex, recordant-nos
les fases històriques de construc-

ció i advocació de l’edifici i la
situació dels espais compartits per

les viles de Valldoreix i el Papiol.
Fins i tot, vam saber que l’any 1973

es va derruir una casa annexa on
vivia una família; o que pels vol-
tants es van trobar cosos de sol-

dats carlins que havien estat afus-
sellats a les parets de l’ermita, un

d’ells de la família de can Barba.

BBiittlllleess  ccaattaallaanneess......
Les bitlles catalanes és un joc

tradicional que té per objectiu
tombar cinc de les sis bitlles. Cada

bitlla fa 51 centímetres d’alt i nou
centímetres de base i se situen en

dues fileres de tres columnes,
separades per uns 7,5 centímetres

per la part més baixa. Cada jugador
llença fins a tres bitllots des d’una

distància d’onze metres i mig.
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LLaa  ttrraaddiicciióó  vvaallllddoorreeiixxeennccaa  ddee  ll’’aapplleecc



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

4 diumenge
1199..0000hh..  XXIIVV  MMoossttrraa  ddee  tteeaattrree::  EEll  fflloorriiddoo  ppeennssiill,,  dd’’ÀÀnnggeell
SSooppeeññaa..  A càrrec del Grup Tacha de Sabadell. Sala del Casal de
Cultura.

5 dilluns
OObbeerrttaa  llaa  iinnssccrriippcciióó  ddeellss  eessppllaaiiss  ddee  NNaaddaall  aall  ccaassaall  ddee  ccuullttuurraa..
Horari de 9 a 13 i de 17 a 19h.

9 divendres
21.30h. Cicle de cinema europeu (participació ciuta-
dana) Y la nave va, de Federico Fellini. Drama italià de
l’any 1983. Entrada lliure a la Nau de Cultura.

10 dissabte
2200..0000hh..  RReepprreesseennttaacciióó  ddeell  ttaalllleerr  ddee  tteeaattrree  ddee  ll’’AArrnnaauu  CCaaddeellll
aammbb  ll’’oobbrraa  TT’’hhee  aaggaaffaatt  ccaappuuttxxeettaa ii  eell  TTaalllleerr  ddee  tteeaattrree  ddeell  CCaassaall
ddee  CCuullttuurraa  ddee  VVaallllddoorreeiixx  aammbb  ll’’oobbrraa  ÀÀvviiaa,,  qquuii  eerraa  xxeerreezzaaddaa??”.
Org: Grup de Teatre Espiral a la sala del Casal de Cultura.

11 diumenge
••  1122..0000hh..  EEssppeeccttaaccllee  ffaammiilliiaarr::  LLaa  JJaannaa  ii  eellss  33
óóssssooss,,  amb el centre de titelles de Lleida.
Preu de l’entrada 2 euros. Sala del casal de
cultura.
••  PPaasssseejjaaddeess  ppeerr  VVaallllddoorreeiixx..  Visita guiada
al torrent i masia de can Llobet amb
Miquel Àngel Ros. Org: AV ca n’Enric la
Miranda. Per contactar...
info@avvcelm.cat

••  1199..0000hh..  XXIIVV  MMoossttrraa  ddee  tteeaattrree::  LLaa  lllliiççóó,,  dd’’EEuuggèènnee  IIoonneessccoo..  A
càrrec del Grup Punt i seguit Teatre, de Terrassa. Sala del
Casal de Cultura.

12 dilluns
1199..3300hh..  LLeess  vveeuuss  ddeell  PPaammaannoo,,  ddee  JJaauummee  CCaabbrréé..
Grup de lectura. Obert a tothom. Llegim i
comentem mensualment un llibre. Hostal
d’Entitats

13 dimarts 
2211..0000hh..  CCiiccllee  ccoonnffeerrèènncciieess--ccooll··llooqquuii  ((ppaarrttiicciippaacciióó  cciiuuttaaddaannaa))
LLaa  ddeessmmiilliittaarriittzzaacciióó  ddee  llaa  ssoocciieettaatt,, amb Arcadi Oliveres, presi-
dent de la Universitat Internacional de la Pau. Nau de Cultura.

17 dissabte
VViissiittaa  mmaattiinnaall  aall  MMoonneessttiirr  ddee  PPeeddrraallvveess..  Informació i
reserves, abans del 9 de novembre, als telèfons 936 743
811 i 936 742 549. Org: Valldaurex, Centre d’Estudis.

2222..0000hh..  CCllooeennddaa  ddee  llaa  XXIIVV  MMoossttrraa  ddee  tteeaattrree::  AAiiggüüeess
eennccaannttaaddeess..  A càrrec de Joan Puig i Ferreter, del Grup de
Teatre Espiral. Sala del Casal de Cultura.

18 diumenge
1199..0000hh..  CCllooeennddaa  ddee  llaa  XXIIVV  MMoossttrraa  ddee  tteeaattrree::  AAiiggüüeess
eennccaannttaaddeess..  A càrrec de Joan Puig i Ferreter, del Grup de
Teatre Espiral. Sala del Casal de Cultura.

20 dimarts
2200..0000hh..  CCiiccllee  ccoonnffeerrèènncciieess--ccooll··llooqquuii
((ppaarrttiicciippaacciióó  cciiuuttaaddaannaa))  MMiirreemm  ccaapp  aa
ÀÀffrriiccaa,, amb Arcadi Oliveres, president
de la Universitat Internacional de la
Pau. Nau de Cultura.

22 dijous
1188..0000hh..  CCoonncceerrtt  ddee  SSaannttaa  CCeeccíílliiaa,,  a càrrec del Centre
Musical Valldoreix-EMD. Església de l’Assumpció

23 divendres
21.30h. Cicle de cinema d’entitats (participació ciu-
tadana) Amar peligrosamente, de Martin Campbell.
Drama realitzat als Estats Units l’any 2003. A proposta
del Marxosos del Vallès. Org: Entitats culturals i associa-
cions veïnals amb Valldoreix-EMD. Entrada lliure a la Nau
de cultura.

24 dissabte
1177..0000hh..  XXXXVVIIIIII  ccoonncceerrtt  ddee  SSaannttaa  CCeeccíílliiaa,,  a càrrec d’Isabel
Castells i Josep M. Castelló. Nau de cultura.

25 diumenge
PPaasssseejjaaddeess  ppeerr  VVaallllddoorreeiixx..  Visita guiada al torrent i masia
de can Llobet amb Miquel Àngel Ros. Org: AV ca n’Enric
la Miranda. Per contactar... info@avvcelm.cat

XIV Mostra de teatre 
Aquest mes de novembre
celebrem la XIV Mostra de
teatre organitzada pel grup de
teatre Espiral. Podrem veure
les representacions de LLaa
lllliiççóó,,  dd’’EEuuggèènnee  IIoonneessccoo amb
el Grup Punt i seguit Teatre,
de Terrassa; EEll  fflloorriiddoo  ppeennssiill,,
amb el Grup Tacha de
Sabadell; i AAiiggüüeess  eennccaannttaaddeess
amb el grup de teatre Espiral.
Totes les sessions a la sala del Casal de Cultura. Una
mostra que es va iniciar l’octubre amb les representa-
cions TTeeaattrree  bbrreeuu  0077, amb el teatre Espiral i AAii  hhoommeess
amb Teatre 8, de Tarragona.

LA PROPOSTA


