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Història viva

Des de fa uns anys, Valldoreix torna a
gaudir del seu pessebre vivent gràcies
al Grup de Teatre Espiral. És una tradi-
ció que recupera, en part, el pessebre
vivent que es realitzà durant els nadals
de 1966 a 1968.
El pessebre vivent es realitzava en el
marc del conjunt històric del castell de
Canals que s’habilitava en diferents
quadres escènics. L’entrada, amb un
cost de 25 pessetes, es feia pel mas
Roig i les entrades es venien al bar Casa
Minguet. Un pastor acompanyava els
grups per l’itinerari i explicava els qua-

dres, els quals s’iniciaven
amb Sant Joan Evangelista,
seguit de l’anunciació, la vi-
sitació, l’anunciació als pas-
tors, el pessebre i la presen-
tació del nen al temple. A
més, durant el camí actua-
ven ballarines, pescadors i
pastors.
L’organització anava a càrrec
d’un Patronat presidit per
Enrique Ivern, i del qual for-
maven part el rector mossèn

Joan Gustems i el mestre de l’escola
Juan Segura. Joan Vallvé era el director i
narrador. La direcció artística anava a
càrrec de Ramon Millet, Carles Buigas i
Miquel Saperas i la direcció tècnica a
càrrec de l’arquitecte Francesc de P.
Cardoner. La instal·lació elèctrica era
de Joan Bea, i les instal·lacions i camins
de Joan Sagalés.
Es feien 5 representacions diàries durant
els 11 dies de programació. Les represen-
tacions de l’any 1969  van ser una mica
accidentades, ja que es van haver de
suspendre 4 de les representacions.

El Pessebre va tenir una repercusió es-
tatal important amb seguiment en
cròniques de diaris com La Vanguardia
o el Noticiero Universal i també en
programes de televisió. El públic era
procedent de moltes poblacions i cal
destacar les visites de l’Associació de
Pessebristes de Mataró que vingué en
dos autobusos o els visitants de  Man-
resa que vingueren en tres autocars.
L’organització tenia un autobús que
portava gent de Barcelona i també es
posaren autocars entre l’estació i el
pessebre. El pessebre era un d’aquells
actes que servien per anar la població
resident a Valldoreix amb aquella que
ens acompanyava els caps de setmana
i vacances.

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

Quadre escènic de 1968
Verge Maria Carmen Fernández
Sant Josep Antonio Zamora
Àngel Anunciació Mª Consuelo Cardona
Àngel dels pastors Mª Isabel Montfort
Àngels del pessebre Mª Lourdes Valls

Elisabeth Llos
Santa Isabel Rosa Castellet
San Joan Evangelista Pedro Altea
Samaritana del pou Pura Fernández
Pastor Francisco Belman
Pagesos Santiago Valverde

Ramón Vidosa
Simeó Emilio Fradera

Armando Mora
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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

Bon Nadal i Feliç Any Nou!

Aquest desembre, el nostre govern de
Valldoreix tanca un 2007 amb un
combinat de gestió pública i de
negociació que ha culminat en un projecte
comú. Aquest pacte ens permetrà un
treball conjunt de tots els representants
de les formacions polítiques del consistori
valldoreixenc. Aquesta entesa "per la
governabilitat de Valldoreix" ens haurà de
fer més forts i més competents per assolir

els nous reptes i les importants propostes per a la nostra
vila després d'un any en què el govern local de l'EMD no
ha pogut desenvolupar, amb tota la seva dimensió, els
projectes previstos. Aquest nou escenari ens haurà de
permetre recuperar temps perdut i també aconseguir el
respecte institucional que Valldoreix es mereix. Tot això
però, serà possible si seguim sumant la vostra
participació i el vostre interès pels assumptes que
afecten la societat valldoreixenca.
Us desitjo unes bones festes i un any 2008 mes just i
solidari.......

MMoonnttsseerrrraatt  TTuurruu  ii  RRoosseellll
Presidenta-alcaldessa de Valldoreix-EMD

Benvolguts ciutadans:
En aquestes dates tots sentim unes noves
sensacions: pels més petits és la il·lusió per
unes celebracions familiars que com a
resultat final acabaran amb l’arribada dels
Reis omplint les cases de joguines i regals.
Pels joves, en canvi, són dies de descans
per gaudir de vacances i temps lliure. A la
resta ens toca assumir els costos
d’aquestes celebracions i també el fet de
transmetre-les a les generacions que ens

segueixen.
Tot això ens porta a celebrar en família uns dies de
descans. Però sense oblidar-nos dels que no tenen res i
intentar, en la mesura possible, donar-los el nostre suport.
Des de l’EMD el compromís del grup CIU-Actuem i el
meu propi de vetllar i treballar amb il·lusió per tots
vosaltres el proper any 2008.
Bones Festes!

JJoosseepp  PPuuiigg  ii  BBeellmmaann
Vicepresident de Valldoreix-EMD
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Actualitat política

Els dos grups municipals que conformen l’actual consis-
tori valldoreixenc, Convergència i Unió i la plataforma
Actuem (CiU-A) i la Candidatura de Progrés i
Catalanista de Valldoreix (CPCV) amb Iniciativa per
Catalunya-Verds (ICV-EUA), el Partit Socialista de
Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) i la plataforma de veïns i veïnes progressistes de
Valldoreix han arribat a un pacte de govern per a la legis-
latura 2007-2011.
Tots dos grups consideren convenient, necessari i
òptim, pel major benefici de la ciutadania, governar con-
juntament atenent els resultats de les darreres eleccions
municipals. Mitjançant aquest acord, les parts es com-
prometen a potenciar l’entesa, la col·laboració i la coor-
dinació de govern, prenent les decisions per consens i
amb l’objectiu prioritari de vetllar i defensar els interes-
sos de la ciutadania valldoreixenca. Cada àrea de govern
tindrà una persona responsable al capdavant que, de
manera autònoma, impulsarà i gestionarà els projectes i
en respondrà davant de la Junta de Govern Local.

Com a polítiques generals, el pacte recull com a objectius
promoure la implicació de la població en la gestió local mit-
jançant fórmules de participació ciutadana. Una participació
amb finalitats informatives, de proposta i de debat, a més de
continuar potenciant la participació que s’ofereix mitjançant
les audiències públiques, l’InfoValldoreix o Internet.

Aquest pacte també té entre els seus objectius analitzar
i valorar l’adequació del marc competencial de l’Entitat
Municipal de Valldoreix, d’acord amb la legislació vigent,
a les necessitats reals de la vila. Una proposta que vol
millorar els serveis, vetllant d’una manera especial pel
reconeixement de la identitat valldoreixenca. Finalment,
el pacte vol continuar potenciant la màxima entesa i
col·laboració amb el govern de l’ajuntament de Sant
Cugat del Vallès.

El nou cartipàs municipal es configura
amb Montserrat Turu i Rosell com a

Presidenta-alcaldessa de Valldoreix-EMD;
i Josep Puig i Belman com a Vicepresident

de l’Entitat Municipal.

2007-20112007-2011
Pacte de govern per a la legislaturaPacte de govern per a la legislatura
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S’estableixen com a prioritats en el pacte de govern: 
• El seguiment del conveni per a l’eliminació de les torres

d’alta tensió i la contractació d’una empresa per por-
tar-lo a terme;

• Aprovar l’expedient de delimitació territorial del terme
de Valldoreix, d’acord amb els estudis ja finalitzats i
pendents de revisió final; 

• Col·laboració amb l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès
per a la implantació d’una residència d’animals aban-
donats; 

• Treballar el Pla de vialitat, mobilitat i accessibilitat; 
• Connexió de barris mitjançant ponts rodats i de via-

nants sobre les rieres; 
• Millorar el servei de transport públic, estudiant la viabi-

litat de la gratuïtat del servei a escolars valldoreixencs;
• Elaboració de propostes alternatives al vial d’enllaç

mitjançant la contractació d’una empresa experta; 
• Acabar les obres de la Casa de la Vila i edificis annexos,

posant en marxa tots els serveis previstos (Bibliote-
ca, Centre Musical, atenció ciutadana, policia muni-
cipal i oficines d’atenció ciutadana de l’Entitat Mu-
nicipal.

Infraestructures, Equipaments i Mobilitat
MMoonnttsseerrrraatt  TTuurruu  ii  RRoosseellll

Montserrat Turu i Àngels Solé com-
partiran la responsabilitat de l’àrea de
Territori. En el marc d’aquest acord es
produeixen dos subgrups amb la in-
tenció de repartir les accions acorda-
des en el present pacte. Correspon a la
Presidència l’impuls i la gestió de les
accions referides a IInnffrraaeessttrruuccttuurreess,,
eeqquuiippaammeennttss  ii  mmoobbiilliittaatt..  La vocal ÀÀnn--
ggeellss  SSoolléé  ii  GGiillii  gestionarà les accions
referides a UUrrbbaanniissmmee  ii  ppllaanneejjaammeenntt.
Ambdues treballaran conjuntament el
PPllaa  gglloobbaall  dd’’eeqquuiippaammeennttss  ddee  VVaallllddoo--
rreeiixx; i l’aarrrraannjjaammeenntt  ddee  ll’’aappaarrccaammeenntt
ddee  ll’’eessttaacciióó, donant prioritat a la ciu-
tadania valldoreixenca.

Àrea de Territori
MMoonnttsseerrrraatt  TTuurruu  ii  RRoosseellll  
ii  ÀÀnnggeellss  SSoolléé  ii  GGiillii

S’estableixen com a prioritats en el pacte de govern: 
• Elaboració i desenvolupament del pla especial de la

colònia Montserrat; 
• Elaboració del Pla especial per a la nova Escola Bressol; 
• Elaboració i desenvolupament del PEMU de mas

Fuster; 
• Pla urbanístic derivat de l’operació de can Monmany

(en curs); 
• Elaboració i desenvolupament del pla d’obertura de

l’avinguda Baixador 
• Pla especial centralitat: plaça de la Vila que inclou el

casal de la gent gran, el centre cívico-cultural, l’espai
jove, el Casal d’entitats, comerços, mercat municipal
i supermercat, aparcament complementari, i estu-
diar la possibilitat d’habitatge públic. S’estudiarà la
possibilitat de la construcció d’un túnel per sota de
la rambla Verdaguer des de can Cadena fins a la plaça
de la Vila per compactar la plaça; 

• Pla especial de creació d’un parc lúdic-esportiu a la
zona del Castell de Canals;

• Habitatge públic a Valldoreix.

Urbanisme i planejament
ÀÀnnggeellss  SSoolléé  ii  GGiillii

Montserrat 
Turu i Rosell

Àngels 
Solé i Gili

Josep Puig 
i Belman
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Actualitat política

EEnn  SSeegguurreettaatt  cciiuuttaaddaannaa,,  ss’’hhaa  ddee::
• Promoure la signatura d’un acord amb

l’Ajuntament de Sant Cugat per a la millora de
la seguretat a Valldoreix; 

• La Dotació de dos Vigilants locals de Valldoreix.
EEnn  ll’’ààmmbbiitt  dd’’OObbrreess  ii  SSeerrvveeiiss  UUrrbbaannss  ttiinnddrràà  ccoomm  aa

oobbjjeeccttiiuuss  aa  ttrreebbaallllaarr,,  eennttrree  dd’’aallttrreess::  
• La millora de l’accés dels ciutadans i dels

comerços a internet: banda ampla; 
• Carrils bici integrats amb aparcaments vigilats

per a bicicletes en punts estratègics com l’es-
tació, centres educatius, centres esportius,
centres culturals;

• Eliminació de barreres arquitectòniques
urbanes; 

• Execució de les obres d’urbanització del
PEMU del barri de les Bobines; 

• Finalitzar la urbanització de la resta de
carrers de la Vila que encara no estan asfal-
tats; 

• Mantenir, substituir o ampliar els elements
de senyalització vertical dels carrers; 

• Ampliar el servei de neteja de carrers, places
i espais públics; 

• Millorar el servei Brigada d’obres amb més
maquinària i personal. Gestió de la brigada.

Obres i Serveis urbans i
Seguretat ciutadana
JJoosseepp  PPuuiigg  ii  BBeellmmaann

Els objectius principals a impulsar seran:
• Protecció del medi ambient i afavoriment de la
sostenibilitat
• Potenciar mesures d’estalvi energètic, reduc-
ció despesa d’enllumenat públic i de la conta-
minació lumínica; i consum d’aigua,
• Prevenció d’incendis i coordinació de l’àrea de
protecció civil.
• Recuperació de rieres i espais d’interès valldo-

reixencs: camins, ponts...
• Estudiar normes per afavorir l’ús d’aigües plu-
vials i grises i el control de regs.
• Promoure un tipus de jardineria adaptada al
nostre clima.
• Endegar el sistema de recollida selectiva
domiciliària de residus avalat pel necessari
estudi econòmic i funcional que caldrà enca-
rregar a l’efecte.

Medi ambient i 
sostenibilitat
JJoosseepp  CCaassaaddeellllàà  ii  RReeiigg

Tindran com a objectius inicials: 
• Promoure una oferta cultural per a tothom.

• Elaborar un Pla de joventut.
• Proposta d’equipaments culturals.

Cultura, Joventut 
SSuussaannnnaa  HHeerrrraaddaa  CCoorrttééss  

Tindran com a objectius inicials: 
• Potenciar els clubs i equips esportius locals.
• Proposta d’equipaments esportius.

• Pista skate i altres.
• Potenciar l’esport no competitiu i de salut.
• Optimitzar la gestió del complex esportiu.

Esports  
ÀÀnnggeellaa  BBlleeddaa  LLoorreennzzoo  
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• En l’àmbit educatiu, donarà suport a l’escola Ferran Clua i a
l’IES Arnau Cadell; i gestionarà els centres educatius de
Valldoreix-EMD: l’escola bressol i el centre musical.

• A l’àrea de la gent gran, vetllarà per oferir el millor equipament
en el període de construcció de la plaça de la Vila.

• Donarà suport a les activitats de la gent gran.
• Promourà la millora de la salut i els serveis socials.

Educació, Gent gran, Serveis socials i Salut
TTeerreessaa  VVeecciiaannaa  ii  AArrmmeennggooll  

• La gestió de crèdits 
• Promoure la rendibilitat de la tresoreria.
• Gestió i seguiment de les subvencions.
• Promoció econòmica de la Vila: suport al comerç 

i a l’activitat econòmica empresarial.

Economia i finances, Comerç i Promoció econòmica
EEdduuaarrdd  DDeellggaaddoo  ii  RRooddrríígguueezz

S’estableixen com a prioritats en el pacte de govern: 
• L’organització i optimització dels serveis interns, procediments

i circuits administratius.
• Coordinació política de la confecció i seguiment del pressupost

municipal.
• Propostes i pla d’usos de can Monmany en gestió compartida

amb l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Reglamentació,
organització i desenvolupament del sistema de Participació ciu-
tadana

Serveis Generals, Hisenda i Participació ciutadana
JJooaann  GGaayyaa  ii  BBeellttrraann
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Actualitat política

Primer de tot, una salutació cordial als regidors i regidores del consistori

santcugatenc, i presidents i acompanyants de les formacions polítiques.

També vull agrair molt especialment la presència dels ciutadans i ciuta-

danes que amb la seva assistència a aquest acte segueixen mostrant  in-

terès  pel desenvolupament del seu govern local més immediat.

Ja ho vaig manifestar en l’acte d’investidura, i ho subscric una vegada més, l’èxit

en l’acció pública és incompatible amb l’enfrontament entre formacions políti-

ques,perquè genera desgovern, i això seria una irresponsabilitat que els  nostres

ciutadans no es mereixen.Ells ens demanen solucions als grans reptes de futur

de Valldoreix, i també volen solucions immediates per a la millora del servei pú-

blic,en definitiva,en la gestió del bé i de l’interès comú.

La composició actual del consistori valldoreixenc obliga a totes les forces políti-

ques a fer un exercici de responsabilitat que ens havia de permetre arribar a un

acord institucional amb un govern de concentració que possibilités treballar

conjuntament,en benefici de la nostra ciutadania.

Per això, el juny passat, vaig estendre la mà en nom dels veïns i les forma-

cions polítiques que composen la Candidatura Catalanista i de Progrés que

represento i la vaig estendre a la formació de CiU-Actuem. per tal de treba-

llar amb l’objectiu de sumar totes les potencialitats de cada un dels mem-

bres de l’actual Consistori, a fi de garantir la millor gestió de l’EMD.

No dubto que hi haurà responsabilitat i compliment dels compromisos

subscrits, i això ha de suposar una revitalització de les dinàmiques de la

nostra administració, que ens hauran de permetre aconseguir, en aquesta

legislatura, acabar les actuacions engegades i començar a treballar per fer

realitat el pla d’actuació que acabem de comprometre.

I sense deixar de costat les accions per garantir el futur a la nostra admi-

nistració valldoreixenca que només és possible des del convenciment de

la necessitat de reforçar el seu autogovern, de reclamar, si cal i on calgui,

el seu reconeixement institucional i el respecte a la seva legitimitat.

Avui doncs, és per a mi una satisfacció la signatura d’aquest Acord per la

Governabilitat de Valldoreix, perquè ens permetrà reactivar i consolidar el

govern de l’EMD, fent-lo fort per assolir els nous reptes. I deixeu-me po-

sar l’accent, exclusivament amb un objectiu: el benestar de la ciutadania, i

aquest és el principal compromís que tots els membres del Consistori

acabem de signar.

Gràcies! I us demano, als veïns i veïnes, que mantingueu l’interès

amb què seguiu observant-nos i continueu participant en les coses

de casa nostra.

Montserrat Turu i Rosell

Presidenta-alcaldessa de Valldoreix-EMD

Bona tarda a tothom!

Per fi hem arribat a consensuar el pacte de govern per a la

legislatura 2007-2011 del nostre poble, malgrat el bagatge d’una

dura legislatura anterior i els sis mesos de negociacions, on hem

hagut de llimar friccions i fer esforços per unificar criteris.

Ha calgut també un temps per assimilar resultats electorals i

veure la realitat. Així s’ha pogut racionalitzar la millor acció de

govern i fer un repartiment equitatiu de les vocalies que hauran

de treballar pel poble de Valldoreix els propers quatre anys.

Ara és el moment de deixar de banda els ressentiments i

promoure la voluntat total d’entesa i confiança tant dels vocals

com dels partits polítics I els ciutadans que donen suport als

dos grups del consistori.

Està clar que la suma de 5+3 vocals resumeix l’obligació de

treballar tots plegats al màxim rendiment, potenciant l’entesa

entre l’ajuntament de Sant Cugat i l’EMD i trencant amb

passats conflictes sorgits entre ambdues institucions,

aconseguint unes relacions fluïdes i profitoses per a tothom.

En aquesta línia vull destacar el treball realitzat aquests darrers

mesos per l’Àngels Solé, no tan sols en les negociacions que ha

dut a terme per al pacte sinó també en la relació amb

l’ajuntament, la diputació, els col·lectius de l’EMD, etc.

Vull destacar que: en el nostre deure de vetllar i defensar els

interessos dels valldoreixencs, hem de sumar la implicació de

tothom en la responsabilitat i la il·lusió que tenim per

aconseguir el millor Valldoreix que hem viscut mai, amb el

compromís de demostrar a la ciutadania, persones que han

dipositat en nosaltres la seva confiança, que no els podem

decebre i que hem de dur a terme una política neta, honesta i

rigorosa en contrapunt del mal concepte que té el ciutadà del

polític, creant un nou estil en les formes i maneres d’actuar.

Tenim la gran i magnífica oportunitat de treballar plegats per

fer-ho realitat deixant el camí pla i obert per les properes

legislatures.

Valldoreix s’ho mereix. Gràcies per confiar en nosaltres.

Ciu-actuem.

Josep Puig i Belman

Vicepresident de Valldoreix-EMD

PPaaccttee  ddee  ggoovveerrnn  aa  VVaallllddoorreeiixx
L’acte de signatura del pacte de govern a Valldoreix per a la propera legislatura es va celebrar a la Nau de Cultura el
passat 3 de desembre. El dia 4, aquest pacte va ser aprovat en la sessió de ple extraordinari de l’Entitat Municipal.

Montserrat Turu i Rosell, com a Presidenta-alcaldessa I Josep Puig i Belman com a Vicepresident, van fer els
següents discursos com a presentació d’aquest acord entre les dos coalicions que formen l’actual govern

valldoreixenc: la Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix i la coalició CiU-Actuem.
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LL’’EEMMDD  uuss  ddeessiittjjaa  
uunneess  MMoolltt  BBoonneess  FFeelliicceess  FFeesstteess!!

Envia’ns un correu electrònic o
adreça un escrit al servei d’atenció

ciutadana de l’EMD i podràs reciclar
els residus vegetals del teu jardí i la

materia orgànica de casa teva.

Per demanar-ho...
• no heu de tenir cap compostador   

casolà repartit per l’EMD; 
• heu d’estar empadronats a 

Valldoreix; i
• només es pot tenir un per 

domicili.

Tenim 35 compostadors a repartir!

Alba Linazasoro i TejeroAriadna Priante i FrancesBerta Marquès i Brugué

AAqquueesstt  NNaaddaall,,  ll’’EEMMDD  tt‘‘ooffeerreeiixx  uunn  
ccoommppoossttaaddoorr  ccaassoollàà!!

Després d’un temps, un altre en ve i sense adonar-nos ja és Nadal! I com ja és tradició per
aquesta època l’Escola Ferran i Clua i l’Entitat Municipal de Valldoreix organitzen un concurs
de nadales entre el seu alumnat. Aquest any les guanyadores són: Berta Marquès i Brugué de
la classe de P-4, Ariadna Priante i Frances de P-5 i Alba Linazasoro i Tejero de segon curs.



Medi ambient
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AAggeennddaa  2211::  eell  FFeerrrraann  ii  CClluuaa  ffoommeennttaa  ll’’eessttaallvvii  dd’’aaiigguuaa
El passat curs escolar 2006-07 l’escola Jaume Ferran i
Clua va engegar el projecte Agenda 21 Escolar centrat en
el tema de l’aigua. Una iniciativa impulsada per l’Ajunta-
ment de Sant Cugat del Vallès i amb el suport de l’EMD
de Valldoreix. LL’’AAggeennddaa  2211  ssoobbrree  ll’’aaiigguuaa  ééss  uunn  ppllaa  ddee  ttrree--
bbaallll  ccoonnsseennssuuaatt  eennttrree  ll’’aalluummnnaatt,,  eell  pprrooffeessssoorraatt  ii  ll’’eeqquuiipp
ddiirreeccttiiuu  qquuee  ccoommppoorrttaa  ll’’aapplliiccaacciióó  ddee  mmeessuurreess  ttèèccnniiqquueess  ii
ll’’aaddooppcciióó  ddee  ccoommpprroommiissooss,,  aa  nniivveellll  iinnddiivviidduuaall  ii  ccooll··lleeccttiiuu,,
ppeerr  ffoommeennttaarr  ll’’eessttaallvvii  dd’’aaiigguuaa  aall  cceennttrree.. El treball ha estat
monitoritzat per educadors ambientals que, en coordi-
nació amb l’equip directiu, han anat desenvolupant les
diferents etapes. Durant el projecte, s’han fet tallers per
als diferents cursos, un seminari per als mestres i per a
l’equip de menjador i una diagnosi on s’ha investigat so-
bre les aixetes, les cisternes, les plantes, el consum, els
productes de neteja i altres aspectes relacionats amb l’-
ús de l’aigua.
Amb l’inici del nou curs ha arribat l’hora d’aplicar les ac-
cions acordades. Una de les mesures tècniques que s’ha
dut a terme ha estat la substitució de les boies clàssi-
ques de totes les cisternes dels lavabos per un mecanis-
me senzill que permet reduir la quantitat d’aigua de des-
càrrega en un terç del volum. Una altra mesura ha estat
la substitució d’una bona part de les aixetes de pressió
amb temporitzador per aixetes de rosca. Tot i semblar

una mesura contradictòria,
s’ha tingut en compte que
l’ús de les aixetes de rosca
impliquen un component
educatiu molt important, ja
que permet al nen o nena la
possibilitat de prendre una
decisió envers tancar o no
l’aixeta un cop n’hem fet
ús. En canvi, les aixetes amb
temporitzador es desgasten amb el temps i solen fun-
cionar més temps del necessari i podem “viciar-nos”
dels automatismes sense considerar que a d’altres llocs
poden no ser-hi. A més, el mateix alumnat farà un treball
recordatori amb cartells i visites informatives per totes
les aules.
Una altra mesura destacada serà la instal·lació d’un di-
pòsit de recollida d’aigües pluvials de 4.800 litres de ca-
pacitat. Així, podran regar les plantes dels horts i del patí
amb un estalvi d’aigua del 100%.

LL’’oobbjjeeccttiiuu  ffiinnaall  ééss  aaddoonnaarr--nnooss  ssoobbrree  llaa  iimmppoorrttàànncciiaa  ddee
ll’’aaiigguuaa  ii  sseerr  ccoonnsscciieennttss  ddee  ll’’úúss  qquuee  eenn  ffeemm,,  ttrraassllllaaddaanntt  lleess
aaccttiittuuddss  ppoossiittiivveess  aapprreesseess  aall  cceennttrree  eessccoollaarr  ccaapp  aa  aallttrreess
eessppaaiiss  ddee  llaa  nnoossttrraa  ssoocciieettaatt..

A l’IES Arnau Cadell s’ha instal·lat
passos de vianants elevats per tal
d’oferir més seguretat a l’alumnat i
professorat de l’institut. A més a
més, s’ha allargat una de les voreres
fent més accessible el pas dels via-
nants i l’EMD ha  subvencionat les
cistelles de bàsquet de les instal·la-

cions esportives d’aquest centre
educatiu valldoreixenc. Així mateix,
el col·legi Jaume Ferran i Clua ja
gaudeix d’una aula d’ordinadors que
ha subvencionat el govern local, per
tal d’introduir els alumnes en les
noves tecnologies que ajudaran el
seu desenvolupament i aprenentat-

ge. Aquest mes desembre, la brigada
d’obres de l’Entitat Municipal de
Valldoreix també ha finalitzat l’a-
rranjament de les voreres a la plaça
Pompeu Fabra. Per altra banda, ja
s’ha inaugurat el nou servei de cafe-
teria i restauració a l’edifici de la no-
va Casa de la Vila.

FFiinnaalliittzzaaddeess  lleess  oobbrreess  ddee  ll’’AArrnnaauu  CCaaddeellll



Serveis
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Per tal de tenir cura de la nostra segu-
retat, els Mossos d’Esquadra han pu-
blicat uns tríptics recomanant mesures
de seguretat per evitar delictes. Ens re-
corden que en aquesta època de l’any
l’activitat comercial augmenta conside-
rablement i hem d’anar amb compte

tant si anem
a comprar
com si tenim
un negoci
propi.

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

L’edifici de la Casa de la Vila ha obert ja
l’espai 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
ciutadania.

VVeettlllleemm  ppeerr  llaa  sseegguurreettaatt  aall  NNaaddaall!!
CCoonnsseellllss  ddeellss  MMoossssooss  dd’’EEssqquuaaddrraa



Nadal esportiu 07-08

12 infoValldoreix



13 infoValldoreix

AAccttiivviittaattss:: tallers de plàstica, cuina, jocs, música, esports, teatre,

sortida al Saló de la Infancia i la Joventut..

EEddaattss:: vailets de 3 a 12 anys (es dividiran en grups per edats)

DDiieess:: els dies 24, 25, 28 i 31 de desembre i els dies 2, 3, 4 i 7 

de gener de 2008 

HHoorraarriiss:: al matí de 9 a 14, de 14 a 15 és el dinar i a la tarda l’horari

és de 15 a 17 hores. De 8 a 9 hi haurà servei de recollida gratuït.

IInnssttaall··llaacciioonnss:: Casa de Cultura

MMééss  iinnffoorrmmaacciióó:: per telèfon: 935 898 269 o 

a la Casa de Cultura, Sant Albert 5, de Valldoreix.

Horari d’atenció al públic: de 9 a 13 i de 17 a 20 hores.

Per obtenir més informació dirigiu-vos al 935 898 269 o a la Casa de cultura,
al carrer Sant Albert, 5, de Valldoreix. Horari de 9 a 13 i de 17 a 20 hores.

24, 25, 28 i 31 de desembre de 2007 

i 2, 3, 4 i 7 de gener de 2008 
No t’ho pots perdre!
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El nostre comerç

En Xavier Vàzquez és el propietari de la Ferreteria-Dro-
gueria Vàzquez que va obrir fa 10 anys a Valldoreix. Tot i
estar especialitzats en bricolatge, al seu negoci també
hi podem trobar des de productes de neteja i articles
d’higiène personal fins a pintures, barnisos i material
de lampisteria o jardineria.
En aquests anys en Xavier ha vist canviar Valldoreix i la
seva població a través dels clients que han anat passant
per la botiga: “Abans, l’estiu era l’època forta perque la
població, a Valldoreix, hi tenien la segona residència”
ens comenta.
Una dècada ha estat suficient perquè la població de la
vila hagi canviat: “Quan  Valldoreix ha passat a ser pri-
mera residència d’aquells que venien a passar l’estiu la
demanda baixa en l’epoca estival perque molts marxen

fora de vacances. Ara, en relació al nombre de clients,
s’assembla més a les botigues que tenim a Barcelona,
amb clients que es mantenen tot l’any.” Actualment,
s’ha adonat que els clients d’estiu són majoritàriament
gent gran que segueixen tenint la segona residència a
Valldoreix i que venen a passar els mesos de bon
temps.

De la mateixa manera que la població, el comerç a la
vila ha anat creixent com a conseqüència  de l’augment
de la demanda dels veïns. Tot i així, segons Vàzquez hi
falten locals per augmentar l’oferta comercial i aconse-
guir que els veïns facin les seves compres a Valldoreix i
no hagin de desplaçar-se a Sant Cugat o a centres co-
mercials propers.

FFeerrrreetteerriiaa--ddrroogguueerriiaa
VVáázzqquueezz

AAddrreeççaa::  Rbla. MJ Verdaguer, 23
TTeellèèffoonn::  93 675 31 87 
HHoorraarrii  dd’’oobbeerrttuurraa::  
De Dll a Ds. de 8:30 a 14:00 i de 16:30 a 20:00h.
VVaaccaanncceess::  15 dies a l’agost

La vila necesita més comerç 

per cobrir la demanda de la població

QQuuaannttss  aannyyss  ppoorrtteeuu  aa  VVaallllddoorreeiixx??
Tota la vida, 47 anys vivint a Valldoreix.
PPeerr  qquuèè  ii  qquuaann  vvaauu  mmuunnttaarr  eell  vvoossttrree  nneeggooccii  aa  llaa  vviillaa??
Sempre hem tingut altres ferreteries a Barcelona i
ara fa uns 10 anys que vam muntar aquesta a
Valldoreix. El que és ara el negoci havia estat un
magatzem i quan vam veure que la població de
Valldoreix deixava de ser principalment d’estiueig
per instal·lar-se definitivament a la vila vam decidir
obrir-ne també una aquí.
SSeemmpprree  hheeuu  eessttaatt  ll’’úúnniiccaa??
Les petites botigues de la vila venien coses de neteja
però una drogueria-ferreteria propiament dita no hi
havia hagut mai abans.
EEnn  sseerr  ll’’úúnniiccaa  ffeerrrreetteerriiaa  ddee  llaa  zzoonnaa  hheeuu  ddee  ccoobbrriirr
ttootteess  lleess  ppoossssiibblleess  ddeemmaannddeess  ddee  llaa  ppoobbllaacciióó..  QQuuiinn
ttiippuuss  ddee  ddeemmaannddeess  ddee  pprroodduucctteess  tteenniiuu??
El producte està relacionat principalment amb el
bricolatge. No es toca el tema dels productes
industrials perquè a la vila no hi ha aquest tipus
d’activitat. De cara a particulars, jardineria,
reparacions, lampisteria, pintura...

Xavier Vàzquez



El medi ambient i 
el mosquit tigre

A més a més, pels anys que porta de cara
al públic i pel tipus de productes que ofe-
reix, en Xavier coneix molt bé els dos te-
mes que, en bon grau, preocupen als
veïns: un és el mosquit tigre i l’altre, el
medi ambient.
Són molts els veïns que acudeixen a ell
buscant possibles sol·lucions per acabar
amb les picades del mosquit tigre. “Hi ha
molta preocupació per part dels veïns de
Valldoreix. Diuen ara que les picades no
són tan fortes com fa uns anys. No sabem
si som nosaltres que ens fem més immu-
nes a les picades o són ells que es debili-
ten.” Ell recomana sobretot evitar que
s’estanqui l’aigua als plats sota testos o als
petits tolls d’aigua que pugui haver al jardí.
Malgrat els consells, no és fàcil acabar
amb el temut insecte. Per això, a la ferre-
teria hi disposa de tot tipus de productes
per evitar-lo, des de pastilles efervescents
per a l’aigua, a mosquiteres o productes
més sofisticats com el radarcan.
D’altra banda, la població està molt
conscienciada amb la problemàtica del
canvi climàtic. El propietari ens comenta
que des de fa 4 o 5 anys la demanda de
productes com bombetes de baix con-
sum o airejadors d’aigua ha crescut no-
tablement: “Va haver-hi una campanya
des de l’ajuntament per promoure-ho i
la gent va reaccionar molt bé i va co-
mençar la demanda.” Tot i així, encara
queda molt a fer. Aquests productes
ecològics acostumen a estar gravats amb
un augment de preu que pot variar.“Mal-
grat tot i ser productes més cars hi ha
molts clients que prefereixen pagar més
per un producte ecològic” ens diu en Xa-
vier que remarca el grau d’implicació en
preservar el medi ambient per part dels
veïns de Valldoreix.

Hi ha molta preocupació per part dels veïns de Valldoreix.
Diuen ara que les picades no són tan fortes com fa uns

anys. No sabem si som nosaltres que ens fem més immu-
nes a les picades o són ells que es debiliten.

contra el mosquit tigre

Pastilles efervescents: Eliminen les
larves durant 3-4 setmanes i eviten la
formació del mosquit adult. Poden
utilitzar-se en petites fonts sense
peixos, estancs, plats sota testos,
desaigua de la piscina,…

Espirals per exteriors:Tipus d’in-
cens que, en consumir-se, deixa anar
un fum que repel·leix els insectes.

Radarcan: Petit aparell que, mitjan-
çant l’emissió d’ones sonores, evita
que els mosquits s’apropin a la zona
delimitada.

Mosquiteres: Per col·locar a l’exte-
rior de les finestres. Evita que entrin
a l’habitatge.

Insecticides: En esprai o elèctrics,
extermina el mosquit.

per a l’estalvi d’energia

Airejadors d’aigua: Redueixen
fins a un 65% el consum d’aigua.
Entra molt aire la qual cosa dóna
la sensació de rentar-se amb
més aigua però aquesta ve amb
molta més bombolla.

Borlets aïllants: Eviten que
s’escapi, per portes i finestres,
fins a un 20% de l’escalfor de l’-
habitatge.

Bombetes de baix consum:
Consumeixen fins a un 80%
menys d’energia. Tenen menys
potència però més duració en el
temps.
No és aconsellable instal·lar-les
en llocs on no estiguin enceses
menys de dues hores diàries.

PPrroodduucctteess  ddee  llaa  ffeerrrreetteerriiaa  VVààzzqquueezz  ppeerr  tteenniirr  ccuurraa  ddeell  mmeeddii  aammbbiieenntt

@EEll  nnoossttrree  ccoommeerrçç
El govern local de l’Entitat Municipal vol apropar el nostre comerç a la població valldoreixenca donant a conèixer
tots els establiments de la vila, les seves característiques, els seus productes… 
Participeu enviant les dades a comunicacio@valldoreix.cat
Volem saber el nom del comerç; la dedicació; data d’obertura; nom i cognoms de la propietat; adreça; telèfon;
web; adreça electrònica; horari d’obertura; vacances; exemples de serveis o productes; o altres dades d’interès:
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Valldoreix el meu

LLlleeiiddaattaannaa  ddee  nnaaiixxeemmeenntt,,  MMaarriiaa  SSeennttííss  aarrrriibbàà  aa  VVaallllddoorreeiixx  ffaa  mmééss
ddee  3300  aannyyss  aammbb  ttoottaa  llaa  ffaammíílliiaa..  DDeess  ddee  llllaavvoorrss  ss’’hhaa  iimmpplliiccaatt  eenn  eellss
aaffeerrss  ddee  llaa  vviillaa,,  eesssseenntt  uunnaa  ddee  lleess  hhaabbiittuuaallss  ddeellss  pplleennss  ii  ppaarrttiicciippaanntt
eenn  lleess  aaccttiivviittaattss  ddeell  ppoobbllee..  TToottaa  llaa  vviiddaa  hhaa  eexxeerrcciitt  ddee  mmeessttrraa  ii  aarraa,,
ttoott  ii  eessttaarr  jjuubbiillaaddaa,,  ddóónnaa  ccllaasssseess  ddee  ccaattaallàà  aall  CCaassaall  dd’’aavviiss  ii
ccooll··llaabboorraa  aammbb  llaa  sseevvaa  rreevviissttaa..  

QQuuiinnaa  ééss  llaa  sseevvaa  vviinnccuullaacciióó  aammbb  llaa  vviillaa??
Procuro estar el més a prop possible de les activitats del poble:

amb els veïns, al Casal d’Avis, a les sortides i conferències dels
Amics de la UNESCO... I ara també a les aules d’extensió uni-
versitària o als plens de l’EMD. Aquests contactes m’han
aportat moltes i bones amistats.

QQuuèè  tt’’aaggrraaddaa  ii  qquuèè  ccaannvviiaarriieess  ddee  VVaallllddoorreeiixx??
M’agrada estar a prop de la natura i els bons aires i la pau,
però miraria de conscienciar el poble sobre les molèsties

que suportem pel soroll de les motos i la velocitat dels
vehicles. Així, podríem prescindir dels passos de via-

nants aixecats. També hauríem de solucionar el pro-
blema de l’aparcament del CAP i l’estació. I m’agra-
daria que els partits polítics anteposessin la millora
i el benestar del nostre poble als seus idearis polí-
tics.

AAll  llllaarrgg  ddeellss  aannyyss  qquuee  vvaa  eessttaarr  eexxeerrcciinntt  ddee  mmeessttrree,,
qquuiinneess  ddiiffeerrèènncciieess  vvaa  vviiuurree  eennttrree  ll’’eessccoollaa  dd’’aabbaannss  ii

ll’’aaccttuuaall??
Durant els 34 anys que vaig exercir van ser molts els

canvis. Alguns de molt bons, com la coeducació, de la
qual era fanàtica. Avui els canvis són incomparables, per

exemple la falta d’autoritat que pateixen els mestres vers
l’alumnat i els seus familiars. Jo havia arribat a tenir una clas-

se amb 40 alumnes i la portava tota sola, ara amb 25, te les
veus i te les desitges. És important l’autoritat perquè porta
ordre i disciplina, i s’aconsegueix que l’alumnat treballi.

CCoomm  ss’’aaccoonnsseegguueeiixx  aaqquueessttaa  aauuttoorriittaatt??
Jo l’he aconseguida estimant la professió, estimant el que

MMaarriiaa
SSeennttííss  

MMaarriiaa
SSeennttííss  



fas, i també s’ha de ser molt just.
Quan un alumne fa una cosa mal
feta, s’ha d’avisar al moment, no s’ha
de deixar pel final de la classe.
L’alumne ha de saber què ha fet
malament.

HHaass  ppaarrllaatt  ddee  llaa  ccooeedduuccaacciióó,,  ccrreeuuss
qquuee  ééss  ppoossiittiivvaa  ppeerr  aa  ll’’aapprreenneennttaattggee??
Si, jo vaig lluitar per què s’implantés.
Avui dia es torna a dir que no, però jo
crec que és molt necessari que nens
i nenes convisquin junts i sàpiguen la
manera de fer de l’altre, que es vagin
coneixent des de petits, s’ha de
conèixer la manera de parlar, de jugar
i de pensar de cada sexe.

HHaann  iinnfflluuïïtt  eellss  aalluummnneess  nnoouuvviinngguuttss
dd’’aallttrreess  ppaaïïssooss  eenn  ll’’eedduuccaacciióó??
Si, sobretot els alumnes de llengües
diverses i de totes les diferents reli-
gions. Això influeix en l’aprenentatge
i la convivència. Hauríem d’aconse-
guir que aquesta diversitat sigui una
base enriquidora per a la societat,
però, costa molt.

II  lleess  nnoovveess  tteeccnnoollooggiieess,,  ssóónn  uunn  aavvaannttaatt--
ggee  oo  uunn  iinnccoonnvveenniieenntt  ppeerr  aa  ll’’aalluummnnaatt??
Totes les tecnologies que l’escola pot fer
seves per millorar l’aprenentatge són
positives. Tot i així, no podem deixar de
parlar de la televisió: els programes que
són, o que es pensen que són, adequats
pels infants i adolescents els haurien de
veure amb els pares o una persona adul-
ta. I no oblidem els videojocs, que moti-
ven distanciament entre la família i no
són educatius.

CCoomm  aaffeeccttaa  llaa  ssoocciieettaatt  ccoonnssuummiissttaa
oonn  vviivviimm  aa  ll’’hhoorraa  dd’’eennsseennyyaarr  ii  ffoorrmmaarr
eessttuuddiiaannttss??
Afecta molt negativament ja que les
falses necessitats que ens presenta
la publicitat creen un consumisme
que porta a una vida còmoda però
gens positiva. L’educació i l’estudi
demanen un esforç i també priva-
cions, i aquesta és una visió contrà-
ria a la presentada per la publicitat.

QQuuèè  iinntteerreessssaa  aallss  vvaaiilleettss  eennttrree  1122  ii  1166
aannyyss  ddee  VVaallllddoorreeiixx??  CCoomm  eellss  eennsseenn--

yyeess  llaa  iimmppoorrttàànncciiaa  ddeell  ccoonneeiixxeemmeenntt??
A molts d’ells, només els interessa
sortir a les nits, les modes, allunyar-
se del consell dels pares... Els hem
d’ensenyar la importància del conei-
xement amb una pedagogia cons-
tant: ensenyant a obrir camins, per-
què ells sàpiguen valorar-los i esco-
llir el que més necessiten. A més,
haurien de llegir com a mínim un lli-
bre al mes, ja que llegir et dóna voca-
bulari, et transmet la ideologia de
l’escriptor, i això influeix en la perso-
na i en la seva formació. Algú que lle-
geix molt, escriu i parla bé.

CCoomm  hhaa  ddee  sseerr  uunn  bboonn  mmeessttrree??  
Ha de rebre una sòlida formació i
tenir vertadera vocació per dedicar-
se a la formació de noves genera-
cions. Ara molts trien aquesta opció
per la comoditat i les condicions, i
quan et vols dedicar a l’ensenyament
has d’anar amb l’afany de dedicar la
vida als altres. Per a mi va ser una
elecció meravellosa de la qual vaig
gaudir treballant molts anys.

Fundació
Engrunes realitza a Valldoreix el servei de
recollida de poda vegetal pel manteniment dels jardins. Per

gaudir del servei, qualsevol persona pot anar al Punt verd del Centre i
demanar un sac. A canvi haurà de fer un dipòsit de 6 euros. Quan el sac està ple s’ha de trucar al

telèfon 902 547 010 i deixar un missatge. El més aviat possible, el servei passarà a recollir-lo.
Els sacs només serveixen per a la recollida de la poda vegetal de manteniment dels jardins. Aquests
residus vegetals es porten a la planta de compostatge per al seu reciclatge. Aquests sacs de poda no
admeten les canyes, les palmeres o els troncs d’arbres ja que no es poden triturar. Tampoc podem
llençar cap tipus de runa que no sigui vegetal. La inclusió d’aquests residus farà que la poda no es

pugui recuperar.
Per recollir el sac s’ha d’anar al PPuunntt  VVeerrdd  ddeell  CCeennttrree, a l’avinguda 

Roquetes de Sant Cugat del Vallès en el següent horari: de dimarts a dissabte de 10 a 13
hores i de 16 a 20 hores. I diumenges de 10 a 14 hores.

LLaa  FFuunnddaacciióó  EEnnggrruunneess  ééss  ddeeffiinneeiixx  ccoomm  aa  uunnaa  eemmpprreessaa  dd’’iinnsseerrcciióó  qquuee  ttéé  llaa  ppaarrttiicciippaacciióó
llaabboorraall  ii  eeccoonnòòmmiiccaa  ccoomm  aa  eeiinnaa  ffoonnaammeennttaall  ppeerr  ppootteenncciiaarr  ll’’aauuttooeessttiimmaa  ii  aauuttoonnoommiiaa  ddee

ppeerrssoonneess  aammbb  rriisscc  dd’’eexxcclluussiióó  ssoocciiaall  qquuee  nnoo  ppooddeenn  aacccceeddiirr  aa  uunn  lllloocc  ddee  ttrreebbaallll  nnoorrmmaalliittzzaatt..  

Fundació Engrunes



AAssssoocciiaacciióó  ddee  vveeïïnnss  
ccaa  nn’’EEnnrriicc--llaa  MMiirraannddaa
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TToott  jjuusstt  tteenneenn  99  mmeessooss  ddee  vviiddaa,,  ppeerròò  ll’’AAssssoocciiaacciióó  ddee
VVeeïïnnss  CCaa  nn’’EEnnrriicc--llaa  MMiirraannddaa  hhaa  ccoommeennççaatt  ttrreeppiittjjaanntt  ffoorrtt..
DD’’uunneess  aall··lleeggaacciioonnss  ppeerr  ppaarrtt  dd’’aallgguunnss  vveeïïnnss  ppeerr  lleess  oobbrreess
dd’’uurrbbaanniittzzaacciióó  dd’’aaqquueessttaa  zzoonnaa  hhaann  ppaassssaatt  ffoorrmmaarr  ll’’aassssoo--
cciiaacciióó  aammbb  uunn  lllliissttaatt  ddee  pprrooppoosstteess  ppeerr  mmiilllloorraarr  llaa  nnoossttrraa
vviillaa  qquuee  ddoonnaarraann  mmoolltt  aa  ppaarrllaarr..  JJoosseepp  LLlluuííss  SSaallaazzaarr,,  pprreessii--
ddeenntt  ddee  ll’’aassssoocciiaacciióó,,  ii  JJoosseepp  MMaarriiaa  FFee,,  sseeccrreettaarrii,,  eennss  hhaann
eexxpplliiccaatt  ccoomm  vvaann  ccoommeennççaarr  ii  eellss  ddeettaallllss  ddeellss  sseeuuss  pprrooppòò--
ssiittss  ppeerr  aaqquueesstt  nnoouu  aannyy..

Amb l’aprovació de les obres de ca n’Enric - la Miranda
alguns veïns van considerar que el projecte s’havia de dur
a terme de manera diferent. A més, poc després van
obtenir informació sobre les previsions del projecte del
vial d’Enllaç (vinculat al vial de Cornisa) que travessa
Valldoreix segons el PGM de l’any 1976 i que encara
segueix en previsió. Ambdos projectes van fer que els
veïns de la zona es reunissin i decidissin treballar tots a
una per tal de, per una banda, que tothom estigués
informat (alguns veïns desconeixien ambdues obres) i
per altra, reunir diferents opinions i arribar a acords d’ac-
tuació.
Amb relació a les obres d’urbanització del sector de ca
n’Enric–la Miranda, l’associació va fer un seguit de pro-
postes per millorar-ho: conservar les tres fileres de pins
mil·lenaris, suspendre els 25 metres de marge entre el

bosc i un habitatge, reduir el nombre d’aparcaments per-
què eren innecessaris... Així mateix, demanaven la
instal·lació de pacificadors als carrers per evitar l’excés
de velocitat dels vehicles i la instal·lació de reixes per a la
recollida d’aigua de pluja, que en carrers amb pendent
pronunciada ocasionaven inundacions. L’Entitat
Municipal de Valldoreix va acceptar algunes de les pro-
postes, va modificar el projecte i va oferir als veïns la
possibilitat de visitar les obres un cop per setmana per
tal de controlar-ne l’execució.

Entrevistant el President de l’associació, Josep Lluís Salazar
i el secretari, Josep Maria Fe, comenten que l’associació no
està d’acord amb les obres del Vial d’Enllaç perquè tallaria
Valldoreix per la meitat. A més del soroll i la perillositat que
comportaria tenir una via ràpida travessant Valldoreix.
Consideren que seria una carretera que només aniria plena
en hora punta dels dies feiners i que serviria per arribar
abans a l’embús que s’origina a l’entrada dels Túnels de
Vallvidrera. Segons Salazar i Fe, ja s’han dirigit al departa-
ment d’Obres Públiques; a l’Entitat Municipal de
Valldoreix, que ja ha iniciat un estudi; o a l’ajuntament de
Sant Cugat, on no han obtingut una resposta clara.

Josep Lluís Salazar i Josep Maria Fe participant en el concurs de paelles amb
amics de l’associació gaudint de l’aplec de la Salut

Associacions de Veïns

AAssssoocciiaacciióó  ddee  vveeïïnnss  
ccaa  nn’’EEnnrriicc--llaa  MMiirraannddaa

AAssssoocciiaacciióó  ddee  vveeïïnnss  
ccaa  nn’’EEnnrriicc--llaa  MMiirraannddaa



Defineixen aquestes obres del Pla
General Metropolità (PGM) de l’any
76 com a un projecte obsolet que ha
de contemplar les necessitats actuals,
tenint en compte l’impacte ambiental
sobre l’ecosistema i sobre la qualitat
de vida dels veïns de la zona.

Objectius de l’associació

Reclamen un procés participatiu i l’a-
bandonament de l’individualisme que
caracteritza Valldoreix. Segons Salazar,
els veïns s’han d’involucrar activament
i democràticament en la política i en
els afers diaris de la vila, i animen els

joves a afegir-se en aquesta iniciativa
per tal d’incloure temes i activitats que
siguin del seu interès. Si d’ells depen-
gués, s’ajuntarien amb els sectors de
les Bobines i mas Fuster, per formar
l’associació Valldoreix Sud. És més,
creuen que seria necessari unir tota la
ciutadania de la vila en un Consell de
ciutat aprofitant la facilitat de dirigir-se
i participar amb les autoritats de
Valldoreix.

Josep Lluís Salazar i Josep Maria
Fe destaquen la necessitat de tre-
ballar tota una sèrie de serveis
manifestament millorables a

Valldoreix com la recollida d’es-
combraries, la seguretat com a
servei públic, la declaració de Parc
Natural de Collserola, l’aparca-
ment al CAP i l’estació o la neteja
dels carrers que requereixen una
solució. Però totes
les llargues caminades, comencen
amb un petit pas.

Ens hauríem d’unir tots 

els veïns per formar un

Consell de Ciutat

Passejades per Valldoreix: riera i masia de can Llobet

La riera de can Llobet es troba en una obaga de la serra de Collserola a Valldoreix. Vam començar l’excursió pujant

pel costat de l’entrada al Club Esportiu Valldoreix. A ull nu, ja ens adonem de la vàlua floral de la riera: avellaners

farcits de tiges, totes juntes arran de terra; a més d’albes; oms; pollancres; i algun vern. I si ens fixem en el sota-

bosc, gaudirem observant la seva riquesa: l’arítjol, el lligabosc, l’heura, la vidalba, la rogeta, l’esparreguera, l’arç

blanc... I no podia faltar el romaní.

Al final vam tenir una sorpresa: la troballa d’una herba talpera plena de flors i fruits punxons. Vàrem seguir cami-

nant fins a la masia de can Llobet, on ens van donar la benvinguda i ens van ensenyar totes les estances d’aques-

ta masia construïda entre els segles XIV i XV. Vàrem poder admirar mobles de l’època, pintures, gravats... Tot ple-

gat una meravella digna de ser visitada.

JJoosseepp  MMaarriiaa  FFee
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Activitats

Ca n’Enric-la Miranda es mou! Ja tenen preparades tot un
seguit d’activitats
• Caminades per l’entorn del nostre poble (de 9 a 11 del matí):

24/02/07 Visita a la Masia de Can Montmany
25/05/07 Recorregut pel torrent d’en Nonell

• Festival de música jove (jazz, funk,..)
• Sopars-tertúlia a la fresca, costellades i tasts de vins
• Xerrades sobre el canvi climàtic, medi ambient i sosteni-
bilitat
• Xerrades sobre la història de Valldoreix i Sant Cugat
• Programa d’acolliment de nous veïns i veïnes
• Concurs de fotografies del barri
• Banc del temps
• Activitats conjuntes amb entitats i associacions de
Valldoreix

Camí de la masia
de can Llobet

construïda entre els
segles XIV i XV
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Divendres 2 de novembre ADOLF
Taller d’Art va inaugurar a Valldoreix
l’exposició individual Gravat: la
planxa i l’estampa on l’artista mostra
unes 70 estampes i algunes de les
planxes de zenc o coure gravades.
Una exposició emmarcada en el pro-

jecte Noves seus del programa 30
dies de gravat que se celebra a Olot.
Per primera vegada aquesta activitat
amb seu a Olot tindrà exposicions
simultànies a Brasil, Argentina, Xile,
Aràbia i Valldoreix-Sant Cugat.

++iinnffoo......  aaddoollff..ccaatt

PPeerr  sseeggoonn  aannyy  ccoonnsseeccuuttiiuu,,  VVaallllddoorreeiixx
cceelleebbrraa  eell  ffeessttiivvaall  ddee  mmúússiiccaa
TTRROONNAA,,  uunn  eessppaaii  ppaarrttiicciippaattiiuu  oonn  eellss
ggrruuppss  ddee  mmúússiiccaa  jjoovvee  ii  eemmeerrggeenntt  ddee
ll’’ààrreeaa  ddee  CCoollllsseerroollaa  ppooddeenn  pprreesseennttaarr
llaa  sseevvaa  mmúússiiccaa..

Organitzat per Dissidència Sònica i
amb el suport de l’Entitat Municipal
de Valldoreix, aquesta segona edició
del TRONA es va celebrar divendres
30 i dissabte 1 de desembre amb la
participació de vuit grups musicals
d’estils molt diversos: Espart, un rock
amb pinzellades de pop i funk;;  Rotten
Stars, punk i hard-rock; o Black Rain,

heavy metal... per citar-ne alguns
exemples. Tot i així, el rock ha estat el
protagonista del cap de setmana a la
Nau de Cultura.
Dissidència Sònica, organitzadors del
festival, han volgut mostrar un any més
la música que es fa a la ciutat i promo-
cionar els grups de l’entorn de
Collserola. Aquest, però, no ha estat
l’únic motiu i aquest segon any del
TRONA ha tornat a destacar el seu

TToorrnnaa  eell  TTRROONNAA  aa  VVaallllddoorreeiixx

AADDOOLLFF  eexxppoossaa  GGrraavvaatt:: llaa  ppllaannxxaa  ii  ll’’eessttaammppaa

caràcter reivindicatiu.
El festival ha denun-
ciat, des de la seva
creació, la manca
d’una sala de concerts
i locals on els grups de
tot el municipi puguin assajar i
mostrar la seva música. A més a més,
l’organització treballa amb la finalitat
de convertir el TRONA en un festival
de referència.
Tot i que l’esdeveniment encara no està
consolidat, l’edició d’enguany ha comp-
tat amb una presència de públic diversa,
en funció dels horaris dels concerts.
Sense tenir una dada exacta podem dir
que a la Nau van apropar-se una mitjana
de 70 persones per concert.

597 persones van participar en el sorteig de celebració del 10è. aniversari del web de
l’artista valldoreixenc i finalment el guanyador va ser el santcugatenc Joan Ras, qui

va poder escollir una obra d’ADOLF. 
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Consol, la del casal d’avis) ve molt
contenta i sap que nosaltres la veiem
màgica.
Estem molt atents mentre ens expli-
ca un conte preciós que parla del
gegant del castanyer. Després can-
tem i ballem, al seu voltant, les can-
çons que ens agraden: “M’agrada la
tardor“,“Marrameu torra castanyes”
i moltes més. Tota una festa! Ens
acomiadem, sabem que l’any vinent
tornarà. La Marieta no se n’oblida
mai de venir a l’escola. Sap que els
infants l’esperen amb tota la il·lusió i
la tendresa. Un cop més a l’escola
celebrem i perpetuem les nostres
festes tradicionals.

LL’’eeqquuiipp  ddee  ll’’eessccoollaa  bbrreessssooll  eennss  hhaa
eennvviiaatt  uunn  tteexxtt  ppeerr  rreeccoorrddaarr  llaa  nnoossttrraa
cceelleebbrraacciióó  ddee  llaa  ttaarrddoorr  aammbb  eellss  vvaaii--
lleettss..

A l’escola fa molts dies que en par-
lem! A la tardor, comença el fred, les
fulles cauen, mengem castanyes, la
Maria Castanyera! És el dia de la
festa... Visca! 
Esperem tots plegats: formigues,
cargols, granotes, gats i conills a la
porta de l’escola... La Marieta ja es
aquí... carregada amb un cistell ple
de castanyes torrades i calentetes.
Porta un mocador al cap i unes faldi-
lles amples, una manteleta (és l’avia

LL’’eessccoollaa  bbrreessssooll  ffaa  llaa  ccaassttaannyyaaddaa!!

VVaallllddoorreeiixx  aaccuullll  eell  Mundialito Multicultural

Valldoreix va acollir el Mundialito
Multicultural celebrat diumenges 18 i
25 de novembre que es desenvolupa
a moltes ciutats de diversos països
de la Unió Europea i en tots els casos
dóna gran satisfacció a participants i
organitzadors. Es tracta d’un esde-
veniment esportiu que promou el
reconeixement i promoció d’una
societat multicultural i diversa. Hi
van participar 8 equips amb jugadors
de diferents països i, enguany, el
guanyador del Mundialito de futbol
sala va ser l’America, que va superar
el Sant Cugat als penals. El tercer i
quart lloc van ser pel Real Santa Cruz
i el Base Latina, respectivament. El
lliurament de premis va anar a càrrec
dels vocals del govern local, Josep
Casadellà i Susana Herrada; pel sen-
yor Cedeño, president de la federa-
ció equatoriana catalana; i per Diego
Castelo, president de l’associació
multicultural de Sant Cugat. Al final
de la competició, els assistents vam
poder gaudir d’un espectacle de
dansa tradicional boliviana amb el
grup Sayariyurus.

Aquesta competició està
organitzada per l’associació
multicultural de Sant Cugat
amb el suport de l’EMD de
Valldoreix, la Diputació de

Barcelona-Xarxa de Municipis, i  la
Caixa de Pensions.
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EEll  CCaassaall  dd’’aavviiss  ddee  VVaallllddoorreeiixx  eeddiittaa
uunn  ccaalleennddaarrii  ddeell  22000088  ssoobbrree  ssaalluutt  ii
eell  vveenn  nnoommééss  aa  11  eeuurroo

El Casal d’Avis de Valldoreix ha edi-
tat un calendari de l’any 2008 sobre
salut titulat “Consells a la gent gran
per conservar la salut”. En el calen-
dari, a més de tenir un lloc especial
per apuntar les medicines i cites
mèdiques, es divulguen petits con-
sells i coneixements mèdics per mi-
llorar la salut, superar malalties i
saber conviure amb elles. El contin-

gut ha estat escrit per especialistes
socis del Casal amb l’assessorament
d’especialistes externs i els dibuixos
són de Miquel Pellicer. Cada més
està il·lustrat amb un acudit i amb
diferents dibuixos que acompanyen
els consells mèdics.

De moment s’ha editat 3000 exem-
plars que el Casal d’avis ha fet arri-
bar als diferents Casals de Gent
Gran de Sant Cugat per ajudar a la
seva distribució. La  resta es venen
en diferents establiments comer-
cials de Valldoreix, Sant Cugat i Rubí
així com al Casal de Cultura de Vall-

doreix i de Sant Cugat, al preu sim-
bòlic d’1 euro. També es poden pas-
sar a buscar pel Casal d’avis de Vall-
doreix (Sant Albert, 3) o demanar
per telèfon: 935 898 689

Gener 2008

EEll  ccaassaall  dd’’aavviiss  eess  mmoouu!!

El Monte de las Animas, de Gustavo
Adolfo Béquer és la llegenda soriana
que el grup Els Marxosos del Vallès
van dir amb motiu de la festa de la
Castanyada.
A més d’aquesta festa tradicional, diu-
menge 30 d’octubre van fer una excur-
sió per un dels paratges més emble-
màtics del Parc de Collserola: el turó
de Sant Pere Màrtir, una magnífica ta-
laia sobre la vall de Sant Just on es pot

gaudir de la natura i del paisatge tardo-
renc.
Així mateix, el passat diumenge 16 de
desembre a la Parròquia de Sant Cebrià
tothom va gaudir del Concert de Nadal
a càrrec de la Coral Esclat de Germanor
i la Coral de Lluís Vidal, de la parròquia
de Bonanova. Després de les respecti-
ves actuacions, van cloure el concert
cantant conjuntament Santa nit i Joia
en el món.

Monitores i monitors voluntaris de la
Creu Roja de la nostra vila es troben a
l’esplai Peti qui peti amb nenes i nens
que vulguin gaudir d’unes hores fent
jocs al parc, manualitats, cel·lebrant
les festes tradicionals… L’esplai es fa

cada dissabte amb vailets d’entre 4 i 13 anys, de
16.30 a 19.30 hores, als locals de la Creu Roja a
Valldoreix, sota l’església de l’Assumpció.
Les inscripcions es poden fer tots els dies de 10 a
13 hores o el mateix dissabte per una quota anual
de només 100 euros.A l’esplai, els nanos han de
portar abric, berenar i moltes ganes de passar-s’-
ho bé. Com cada any, ara que s’apropa el Nadal
participaran activament en l’organització de la ca-
valcada dels Reis d’Orient de Valldoreix.

EEllss  aavviiss  nnoo  ss’’aattuurreenn!!

Peti qui peti...

l’esplai de la Creu Roja!
EEll  mmeerrccaatt  ddee  lleess  ppeettiitteess  ccoosseess
eess  rreeaalliittzzaa  ccaaddaa  pprriimmeerr  ddiissssaabbttee
ddee  mmeess  eennttrree  lleess  1100  ii  lleess  1144  hhoo--
rreess  aa  llaa  ppllaaççaa  HHoorrtteett  ii  SSoolléé..  VViinnee
aall  CCaassaall  ddee  llaa  ccoollòònniiaa  MMoonnttssee--
rrrraatt  ii  ppaarrttiicciippaa  eenn  aaqquueessttaa  iinnii--
cciiaattiivvaa  aa  bbeenneeffiiccii  ddee  llaa  gguuaarrddeerriiaa
iinnffaannttiill  WWaawwaannaakkaann  UUttaappaa  ddee
HHuuaajjcchhiillllaa  aa  BBoollíívviiaa

A Huajchilla les famílies viuen
en pèssimes condicions: han de
treballar parcel·les de sòl que es
troben a 4 o 5 km de les seves
cases, sense aigua potable i su-
portant les altes temperatures a
3.000 metres d’altitud. El 2004

Acodein-Bolivia va decidir obrir
un Centre d’Atenció Integral als
nens menors de 5 anys, el “Wa-
wanakan Utapa”, per atendre
els fills d’aquestes famílies
mentre treballen al camp. Avui
dia atén més de 90 infants que
són atesos per un metge, els
donen quatre àpats al dia, i a
més, les seves famílies també
són ateses per una treballadora
social.

PPeellss  iinntteerreessssaattss,,  ppooddeeuu  aappaaddrrii--
nnaarr  uunnaa  dd’’aaqquueesstteess  nneenneess  oo
nneennss  ppeerr  1100  eeuurrooss  mmeennssuuaallss  oo  llaa
qquuaannttiittaatt  qquuee  ccaaddaassccúú  ddiissppoossii..  

EEll  mmeerrccaatt  ddee  lleess  ppeettiitteess  ccoosseess  aa  llaa  ccoollòònniiaa  MMoonnttsseerrrraatt  



23 infoValldoreix

Agenda Gener 2008

8 dimarts
2200..0000hh..  CCiiccllee  ddee  CCoonnffeerrèènncciieess--  CCooll··llooqquuii  MMuurraahhoo,,
RRwwaannddaa!!  ((HHoollaa,,  RRuuaannddaa!!))..  Una projecció que ens apropa-
rà a la realitat d’un dels pobles més pobres de l’Àfrica

Negre, i a més es
podran admirar un
grup de goril·les
d’esquena de plata.
Proposta de la Coral
l’Harmonia de
Valldoreix. Nau de
Cultura.

11 divendres
2211..3300hh..  CCiiccllee  ddee  CCiinneemmaa  EEuurrooppeeuu  AAmmaarrccoorrdd,,  ddee  FFeeddeerriiccoo
FFeelllliinnii..  Crònica entre nostàlgia i agredolça d’una etapa
històrica – la del feixisme quotidià – en retratar la vida
en una petita ciutat provinciana italiana durant els anys
30. Nau de Cultura.

14 dilluns
1199..3300hh..  GGrruupp  ddee  LLeeccttuurraa..  On es llegeix i es comenta un
llibre mensualment. Obert a tothom.
Org: Hostal d’Entitats · Nau de Cultura.

20 diumenge
1199..0000hh..  PPeennttaaggrraammaa  1100èè  AAnniivveerrssaarrii  VVII  CCiiccllee  LLeess  VVeeuuss  ddee
llaa  PPaarraauullaa..  Un recorregut per l’itinerari vital femení a tra-
vés de la poesia escrita per dones. Presentat per Lapsus
Teatre de Barcelona. Org: Pentagrama. Sala Casal de
Cultura.

21 dilluns
1199..3300hh..  VVIIII  CCuurrss  ddee  CCuullttuurraa  EEggííppcciiaa  EEll  IIII  PPeerrííooddee
IInntteerrmmeeddiiaarrii  ii  llaa  ddiinnaassttiiaa  XXVVIIIIII,,  aa  ccààrrrreecc  ddee  MMaarrcc  OOrrrriioollss,,
AArrqquueeòòlleegg  ii  EEggiippttòòlleegg..  El preu tot el curs és pels socis 17€ i
els no socis : 20 €. Preu per conferència : socis 5 € i no
socis 6 €. Org: Centre d’Estudis de Valldoreix, Valldaurex.
Convent Missioneres Sagrats Cors Jesús i Maria.

25 divendres
2211..3300hh..  CCiiccllee  ddee  CCiinneemmaa  EEnnttiittaattss  ((cciinneeffòòrruumm))  

LLaass  ttoorrttuuggaass  ttaammbbiiéénn  vvuueellaann,,  ddee
BBaahhmmaann  GGhhoobbaaddii..  Els habitants d’un
petit poble de Kurdistan iraquià, bus-
quen una antena parabòlica per acon-
seguir botícies sobre l’inmminent
atac dels Estats Units contra Iraq.
Proposta del Grup de Teatre Espiral.
Org: Entitats Culturals, Associacions
Veïnals. Nau de cultura.

27 diumenge
1199..0000hh..  CCoonncceerrtt  ddee
GGoossppeell  aa  ccààrrrreecc  dd’’ EErrwwyynn
SSeeeerruuttttoonn  ((mmúússiicc  ii  ccoomm--
ppoossiittoorr))..  Preu de l’en-
trada: 3€, gratuït pels
inscrits al taller de gos-
pel. Reserves al Casal de
Cultura de Valldoreix.
Org: Coral l’Harmonia
de Valldoreix. Nau de
Cultura.

28 dilluns
1199..3300hh..  VVIIII  CCuurrss  ddee  CCuullttuurraa  EEggííppcciiaa  EEnntteenneenntt  llaa  rreelliiggiióó  ddee
ll’’aannttiicc  EEggiippttee  aa  ccààrrrreecc  ddee  MMaarrcc  OOrrrriioollss,,  AArrqquueeòòlleegg  ii
EEggiippttòòlleegg..  El preu tot el curs és pels socis 17€ i els no
socis : 20 €. Preu per conferència : socis 5 € i no socis 6
€. Org: Centre d’Estudis de Valldoreix, Valldaurex.
Convent Missioneres Sagrats Cors Jesús i Maria.

GGeenneerr
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LA PROPOSTA

2 dimecres
1188..3300hh..  CCiinneemmaa  ffaammiilliiaarr  ((eenn
ccaattaallàà))  
RRaattaattoouuiillllee,,  ddee  BBrraadd  BBiirrdd..  En
Remy és una rata que viu en un
restaurant francès on pot gau-
dir de la seva passió pel bon
menjar. El seu somni és ser
cuiner, com el seu idol,  el xef
Auguste Gusteau. Entrada lliure
per a tots els públics. Nau de
Cultura. Aforament limitat.
Org: Valldoreix- EMD

3 dijous i 4 divendres
DDee  1188..0000  aa  2200..0000hh..  EEll  ccaarrtteerr  RReeiiaall  aarrrriibbaa  aa  VVaallllddoorreeiixx  i
recollirà les cartes de totes les nenes i nens. Hi haurà
xocolatada per a tothom! Seu de l’APVV (Rambla
Verdaguer, 18)

4 divendres
1188..3300..  CCiinneemmaa  ffaammiilliiaarr  ((eenn
ccaattaallàà))  BBoojjooss  ppeell  ssuurrff,,
dd’’AAsshh  BBrraannnnoonn  ii  CChhrriiss
BBuucckk.. Cody Maverick és
un pingüí completament
enamorat del  surf. Deixa
enrera a amics, família ...
per anar a la primera
competició oficial de
surf. Entrada lliure per a
tots els públics.
Aforament limitat. Nau
de Cultura.

5 dissabte
1188..0000hh..  AArrrriibbaaddaa  ii
ccaavvaallccaaddaa  ddee  SSSSMMMM
eellss  RReeiiss  dd’’OOrriieenntt  aa
VVaallllddoorreeiixx..  Animació,
xocolatada i un munt
d’activitats pels més
petits. Org: Creu Roja
i Valldoreix-EMD amb
la col·laboració d’en-
titats, associacions,
Centre Musical, parti-
culars i l’ADF. Plaça
mas Roig.

ITINERARI: Sortida a les 18h de la Pl. Mas Roig,Av. Mossèn
Jacint Verdaguer, Pg. Oreneta, Pl. Ocells,Av.Alcalde Ramon
Escayola / Pg. Nard Av.Alcalde Ramon Escayola / Av. Joan
Borràs,Av.Alcalde Ramon Escayola / Pg. Rubí, Pl. Can Cadena,
Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer / c/ Sant Albert, aprox. 20h
Arribada a la Pl. Maria Sabater on els Reis recolliran les cartes.A
l’Església de l’Assumpció es farà l’ofrena al nen Jesús.

PROGRAMA D’ACTIVITATS :
Pl. Mas Roig: 

· de 16h a 17,50h : Concert a càrrec dels alumnes 
del Centre Musical EMD Vdx 

· a les 18h : · Inici Cavalcada 
· Cercavila de carrosses de les Associacions Veïnals 

i Entitats Culturals de Valldoreix i d’un avió i 5 
personatges de fantasia (Charles Chaplin “Xarlot”,
el Capità Garfi, Harry Potter, Spiderman i 
la Caputxeta Vermella)

Pl. Maria Sabater : 
· de 18,30h a 20,30h: · Jazz en viu a càrrec del 

5et Gumbo Jass Band
· Xocolatada
· Fem Nadales, titelles, ens pintem la cara ....
· Globus per a tothom

Org : EMD de Valldoreix i Creu Roja Valldoreix / Col : ADF,
Associacions Veïnals i Entitats Culturals

Dissabte dia 5 – 18h 

Arribada i Cavalcada de SSMM 
els Reis d’Orient a Valldoreix
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