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Història viva

El 29 d’agost de 1956 la majoria dels
veïns de Valldoreix sol·licitaven a
l’ajuntament de Sant Cugat la crea-
ció d’una Entidad Local Menor per
tal de “poder regirse independien-
temente y administrar de modo di-
recto los bienes que constituyen su
patrimonio”. Durant el període
d’informació pública es presentaren
tretze instàncies, deu a favor i tres

en contra de la creació.
L’ajuntament de Sant Cugat va crear
una comissió especial per estudiar
la petició i va acordar per unanimi-
tat la seva denegació. La Diputació
Provincial i el Servei Provincial
d’Inspecció i Assessorament de
Corporacions Locals, en canvi, van
informar favorablament la petició
tenint en compte i valorant que si

Valldoreix es constituïa com a Enti-
dad Local Menor, contaria amb tots
els mitjans per a la prestació de
serveis. 
Un cop aprovat per la Diputació
l’expedient, es va portar al Ministe-
rio de la Gobernación que ho elevà
al Consejo de Estado. La Comissió
permanent del Consejo de Estado
va estar presidida pel comte de Va-
llellano i va actuar com a secretari el
senyor Martín Artajo. Estava com-
pletada pels senyors Jordana de Po-
zas; el marquès de Barzanalla; el
marquès de Valdeiglesias; Durán de
Cottes; Lapuerta; Cuervo; Azcoiti; i
el senyor Suñer. Aquesta Comissió
permanent dictaminà el 14 de juliol
de 1958: “que puede aprobarse la
constitución de la entidad local
menor de Valldoreix en el munici-
pio de San Cugat del Vallés (Barce-
lona)”. V.E., no obstante, resolverá
lo que estime acertado”.

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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2 infoValldoreix

1958-2008. 50 anys de govern local 
El Consejo de Estado i la creació de l’ELM de Valldoreix
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3 infoValldoreix

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

Institucions i urgències
EMD Valldoreix - Atenció Ciutadana .....93 674 27 19
EMD Valldoreix - Urbanisme ...................93 674 28 12
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès... ............93 565 70 00
Agrupació Defensa Forestal (ADF) ...................93 589 80 80
Emergències (bombers, ambulàncies)…...........112
Informació Ajuntament de Sant Cugat ............010
Informació Generalitat de Catalunya……..........012
CAP de Valldoreix ...........................................93 583 74 00
CAP de Valldoreix Urgències............................93 589 44 45
Consorci Parc de Collserola .............................93 280 35 52
Correus Valldoreix............................................93 589 72 48
Deixalleria Municipal .......................................93 597 04 95
Farmàcia Pinto ................................................93 674 28 71
Funerària..........................................................93 589 55 52
Hisenda ...........................................................93 589 11 55
Hospital General de Catalunya.........................93 565 60 00
Jutjats .............................................................93 674 66 96
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
Complex Esportiu EMD Valldoreix ..........93 675 40 55
Club Esportiu Valldoreix ..................................93 674 11 17
Club Handbol Valldoreix ..................................696 612 511
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
Seminari diocesà..............................................93 674 49 99

A causa de la situació de sequera dels últims mesos

i atenent que la conca del Ter i la conca del

Llobregat han entrat en fase d’excepcionalitat 2 per

dèficit de volum embassat, s’estan adoptant mesu-

res excepcionals i d’emergència en relació amb la

utilització dels recursos hídrics a Catalunya.

L’excepcionalitat 2 preveu l’obligació de fer servir

aigua potable només per a l’abastament domèstic i

en prohibeix d’altres usos com ara a les piscines

públiques i privades; el reg de jardins particulars i

parcs aquàtics; o l’ús en altres instal·lacions de

caràcter lúdic. Unes mesures que apliquen els ajun-

taments mitjançant disposicions locals.

En aquest sentit, la Presidenta-alcaldessa de

Valldoreix decreta, en aplicació de les mesures que

suposa l’entrada en aquesta fase d’excepcionalitat 2:

1 La prohibició de l’ús de l’aigua apta per al con-

sum humà de les xarxes d´abastament en les

pràctiques següents: regar jardins, prats, horts,

zones verdes i esportives, de caràcter públic o

privat; 

2 Prohibició de regar o aigualejar els vials, carrers,

sendes i voreres, de caràcter públic o privat.

3 No es poden omplir piscines, estanys i fonts,

privats o públics.

4 No poden funcionar les fonts de consum humà

que no disposin d’elements automàtics de tan-

cament.

5 No es pot rentar amb mànega tota mena de

vehicles, excepte el rentat efectuat per empreses

dedicades a aquesta activitat.

Situació d’excepcionalitat 
i Pla de sequera
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4 infoValldoreix

Seguretat ciutadana

Les mesures preventives són la
millor opció per a la nostra seguretat

i, per això, és molt important que
cadascú de nosaltres pari una espe-

cial atenció a qualsevol fet que pugui
ésser estrany o sospitós al voltant de

l’habitatge i dels llocs que freqüen-
tem diàriament. En percebre qualse-

vol cosa que no veiem normal hem
de posar-ho en coneixement, el més

aviat possible, dels mossos
d’esquadra o de la policia local

donant-los el màxim d’informació.
Actuant d’aquesta manera, tots ple-

gats farem una tasca preventiva
general molt important. Tot seguit

us donem uns quants consells per a
una millor prevenció:

Recomanacions per a la seguretat ciutadana als veïns i veïnes de Valldoreix

• Procureu que els accessos al vostre habitatge reunei-
xen unes condicions mínimes de seguretat (portes
blindades, reixes, sistemes d’alarma, etc).

• Tanqueu les portes sempre amb clau, encara que
sortiu per poc temps.

• No tingueu a casa objectes de molt valor i quantitats
importants de diner en efectiu. Utilitzeu les caixes
de seguretat de les entitats bancàries.

• Il·lumineu, a ser possible, les zones fosques de l’exterior
de l’habitatge i jardí per tenir una visió més clara del vos-
tre entorn. Feu servir bombetes de baix consum i
cèl·lules, rellotges i elements per al seu control.

• Si sou a casa, assegureu el tancament de finestres i
portes. En anar a dormir, si teniu alarma, connecteu
les zones comunes que no ocupeu.

• No doneu cap informació telefònica de les persones
que són a la casa ni dels seus horaris.

• No deixeu entrar a ningú que prèviament no s’hagi
identificat. Demaneu la identificació al personal de
les companyies subministradores. 

• Eviteu difondre la vostra absència (caps de setmana,
vacances…) i tampoc deixeu cap missatge al contes-
tador indicant-ho.

• Durant les absències llargues, demaneu a un conegut
que reculli periòdicament el correu de la bústia i que
no s’hi acumuli. També fora convenient deixar a
l’interior de la casa un llum encès que funcioni amb
un programador horari  que simuli alternativament la
nostra presència.

• Comentar aquestes recomanacions amb els vostres
veïns més propers per tal de fer un front comú i
poder-vos ajudar mútuament.

MOSSOS D’ESQUADRA 088
POLICIA LOCAL 092

No dubteu en trucar els telèfons dels cossos de seguretat. 
Us recomanaran l’actuació adequada per a cada incident.
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5 infoValldoreix

Serveis

Un any de 
nous autobusos 
a la vila

El 28 de febrer es compleix el primer any de la implantació
dels tres nous autobusos i dels nous horaris del servei de
transport urbà de Valldoreix. El balanç d’aquest any ha estat
molt positiu ja que el nombre d’usuaris en aquest període
s’ha incrementat en un 16%. Així, el total d’usuaris durant
l’any 2007 ha estat de 282.412, amb una mitjana de 774
usuaris cada dia, i amb xifres de més de 1.000 persones que
agafen el transport públic valldoreixenc els dies feiners.

Els factors que han afavorit aquest increment han estat: el
compliment habitual dels horaris; una freqüència de pas
adient que permet complir tots els recorreguts amb norma-
litat; o la continuïtat del servei ininterromput des de les 6.45
hores al matí i fins a les 22.15 hores a la nit, ampliant i donant
servei a totes les necessitats dels nostres usuaris.

Per altra banda, la coordinació de les tres línies d’autobusos
ha permès dissenyar a la nostra vila una petita xarxa de trans-
port amb dos punts clau: la plaça de l’Estació i la plaça mas
Roig com a eixos de la xarxa. Al mateix temps, existeixen
altres parades amb correspondència amb altres línies
d’autobusos que afavoreixen el transbordament d’una línia a

una altra, amb el mateix bitllet, per poder arribar a qualsevol
punt del nostre poble.

Aquest any, el nostre objectiu és dotar totes les parades amb
papereres i continuar la instal·lació de més marquesines.
Encara volem millorar el nostre servei i, per això, continuarem
treballant per donar-vos un servei de qualitat. Gracies a
tothom que utilitzeu aquest servei públic per la vostra fideli-
tat, confiança i col·laboració.

Reomplir els escocells
dels arbres de la zona
de l’estació; la ins-
tal·lació de nous
bancs a les marquesi-
nes; restringir la zona

d’aparcament de motos per afavorir la mobilitat de les
persones a la parada de l'estació; o l’ampliació dels
punts de trobada dels horaris: Casal de cultura, estació
de FGC, Correus, el Casalet, comerços de Valldoreix,
quioscos, EMD... són algunes de les mesures que acom-
panyen la millora del nostre servei de transport.

282.412 persones han utilitzat els autobusos de Valldoreix 

al llarg de l’any 2007 amb un increment del 16% sobre l’any 2006.

Any usuaris increment
2005 215.910 10%
2006 238.161 18%
2007 282.412 16%

El compliment dels horaris, la freqüència adequada i un servei ininterromput des de les 6.45

a les 22.15 hores són factors que afavoreixen l’increment d’ús dels nostres autobusos.
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6 infoValldoreix

Esports

Diumenge 16 de març, a la zona esportiva del carrer
Brollador, celebrem les 5 Milles Femenines de
Valldoreix. Aquesta iniciativa esportiva, innovadora i
única a Catalunya, arriba a la cinquena edició amb
l’objectiu de superar les 150 atletes inscrites el 2007 i
consolidar-se en el panorama esportiu català. El
període d’inscripció finalitza dimarts 11 de març i cada
corredora ha de recollir el dorsal el mateix diumenge. 

Horaris de recollida de dorsals
09.30h Categories alevins, benjamins i prebenjamins
10.00h Categories de distància 1 milla
10.30h Categories de distància 5 milles

Horari i distància de les curses per categories
10.15h alevines (nascudes 1996-1997) – 800m
10.30h prebenjamines (nascudes 2000-2001) – 800m

benjamines (nascudes 1998-1999) – 800m
11.00h infantils (nascudes 1995) – 1 milla

cadets (nascudes 1993-1994) – 1 milla
juvenils (nascudes 1989-1992) -1 milla
open senior (1 milla)

11.30h senior (nascudes 1973-1988) – 5 milles
veteranes 1 (nascudes 1972 – 1961) – 5 milles
veteranes 2 (nascudes 1960- i anteriors) – 5 milles

Com veus ser la imatge de la cursa d’aquest any?
Estic encantada. Em fa molta il·lusió ser la imatge

d’una carrera que m’encanta perquè hi he
participat molts anys i estic molt agraïda a

l’EMD per haver-me escollit com a imatge.

Què en penses de la celebració d’una cursa exclusivament fe-
menina?
M’agrada perquè crec que és l’única cursa femenina a Catalu-
nya. Normalment a les curses hi ha poques do-
nes i nosaltres també hem de fer esport.

La teva dedicació a l’atletisme és professional?
Jo no sóc professional. Formo part del Blanc i
Blau, la part d’atletisme professional de
l’Espanyol i porto poc més d’un any amb ells.
Jo ho practico com a hobby. Jo sóc infermera,
però m’agrada molt córrer.

Disputes altres curses al llarg de l’any?
Corro gairebé totes les de Valldoreix i Sant Cu-
gat i, de fet, quasi tots els caps de setmana. El
cap de setmana vinent, per exemple, participo
a la de Santa Coloma.

Quins objectius tens per a aquesta temporada?
No en tinc d’objectius fixos. La intenció és gaudir i si guanyo
em fa molta il·lusió, perquè augmenta l’estima d’un mateix.
Pujar al podi és un “subidón”.

Ester Ramos, la imatge 
de la nostra cursa 08

Arriba la cinquena edició de

+info... i inscripcions a www.valldoreix.cat
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Sortida: Brollador, davant pavelló voleibol - Avda
Monmany- Pl.mas Roig- Passeig mas Roig- Ps. Alzina-
Pg. Noguera- Caçadors- Pg Nard- Ramon Escayola-
Pg. Rossinyol- Pg. Esparver- Pg. Voltor- Pg. Bosc- Plaça
Ocells- Pg. Oreneta- Avda Mossèn Jacint Verdaguer -
Plaça mas Roig (3.800m) + segona volta partint des de
Plaça mas Roig = 7.600m + final de cursa baixant des
de la plaça mas Roig al carrer Brollador per: Passeig mas
Roig- C/Avet- Passeig Eucaliptus- C/Brollador (445m)
- Arribada - Arribada
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Sortida: Brollador, davant pavelló voleibol
- Avda Monmany torçant pel Camí de
mas Roig i baixant pel Passeig Eucaliptus
fins al carrer Brollador. - Arribada

Sortida: Brollador - Avda Monmany- Pl.
mas Roig- Passeig mas Roig- Pg. Alzina-
Pg. Noguera, volta  a la plaça Maria
Sabater pujant per Castanyer i tornant
per Alzina- final de cursa baixant des de
la plaça mas Roig al carrer Brollador per:
Passeig mas Roig- C/Avet- Passeig
Eucaliptus- C/Brollador - Arribada

Cursa 5 Milles

 1
 m

il
la

800m

Butlleta d'inscripció individual

Distància/es en les que vol participar:
10’15h  ALEVINES (nascudes 1996-1997) – 800m
10’30h  PREBENJAMINES (nascudes 2000-2001) – 800m

 BENJAMINES (nascudes 1998-1999) – 800m
11’00h  INFANTILS (nascudes 1995) – 1 milla

 CADETS (nascudes 1993-1994) – 1 milla
 JUVENILS (nascudes 1989-1992)-1 milla
 OPEN SÈNIOR (1 milla)

11’30h  SÈNIOR (nascudes 1973-1988) – 5 milles
 VETERANES 1 (nascudes 1972 – 1961) – 5 milles
 VETERANES 2 (nascudes 1960- i anteriors) – 5 milles

Cognoms i nom:

Any de naixement:

Adreça i població:

Codi Postal

Tel. de contacte:

 Email:

Nom de l'escola, club o equip:
Signatura d'autorització
de la mere/pare o tutor
(menors de 18 anys)

A
ss

en
ya

la
 a

m
b 

un
a 

X
:

Inscripcions...
Omple el formulari

de la cursa que
trobaràs a

www.valldoreix.cat
o bé, omple aquesta
butlleta i porta-la a
l’Entitat Municipal,
Rambla Verdaguer,

185. Valldoreix.

En finalitzar la cursa i una vegada lliurats els premis, 
l’organització obsequiarà a totes les participants amb una botifarrada de germanor.
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5a edició

Diumenge
16 de març de 2008.
A partir de les 10'15h a la zona
esportiva de Valldoreix.

Diumenge
16 de març de 2008.
A partir de les 10'15h a la zona
esportiva de Valldoreix.

Diumenge
16 de març de 2008.
A partir de les 10'15h a la zona
esportiva de Valldoreix.

Normativa de la cursa, recorregut i full
d'inscripció al web: www.valldoreix.cat

Inscriu-te ja!
Normativa de la cursa, recorregut i full
d'inscripció al web: www.valldoreix.cat

Inscriu-te ja!

Valldoreix-EMD
Entitat Municipal

Organitza

Amb la col·laboració de:

Generalitat de Catalunya
Institut Català de les Dones

Fruites Sanahuja

Running Vallés

COBEGA
Associació Esportiva
Marathon Catalunya

STANHOME

Amb la col·laboració de:

Generalitat de Catalunya
Institut Català de les Dones

Fruites Sanahuja

Running Vallés

COBEGA
Associació Esportiva
Marathon Catalunya

STANHOME
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Cultura

D
ia
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En l’origen de la commemoració del 8 de març com a Dia
Internacional de la Dona, tradicionalment s’han destacat diver-
sos fets puntuals: la vaga de les obreres tèxtils nord-americanes
de 1857 o l’incendi de la fàbrica de Nova York , Triangle Shirtwaist
Company, el dia 25 de març de 1911 on van morir 142 obreres que
l’any anterior havien mantingut una important vaga per demanar
millors condicions laborals. En la II Conferència Internacional de
Dones Socialistes de 1917, Clara Zetkin llençava la proposta
d'establir el dia Internacional de la Dona per promoure el sufragi
universal femení, la pau i la llibertat. Seguint aquesta iniciativa,
l'any següent més d'un milió de dones europees i nord-ameri-
canes sortiren al carrer. El 8 de març de 1917, les dones russes, que
feia anys que també ho celebraven, van sortir al carrer en
demanda d'aliments i pel retorn dels combatents iniciant el
moviment que acabaria amb la dimissió del tsar i la proclamació
de la República. El Dia Internacional de la Dona quedà fixat en la
data del 8 de març. Amb el ressorgiment del feminisme, a finals
dels anys seixanta i setanta, tornà a implantar-se la celebració
d'aquesta data que van acabar de corroborar les Nacions Unides,
el 1977. Des de l'EMD Valldoreix s'han preparat diferents actes
commemoratius d'aquesta data tan especial.

A les 19 hores, la conferència: Centenaris: Simone de
Beauvoir i Mercè Rodoreda, a
càrrec de Marta Pessarrodona.
Aquesta escriptora terrassenca
viu a Sant Cugat i té diversos
treballs sobre Virginia Woolf i el
grup de Bloomsbury. A més, ha
traduït, entre d’altres, Margueri-
te Duras o Simone de Beauvoir.
La seva poesia, de vegades càus-
tica i una mica lapidària, és re-

alista, sense artifici retòric
aparent, sovint sentenciosa i
irònica, i sol néixer de la me-
ditació o del record. Va ser
lectora d’espanyol a la Uni-
versitat de Nottingham i ha
coordinat la Comissió Inter-
nacional per a la difusió de la
Cultura Catalana, del depar-
tament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya. 

Una hora més tard, a les 20
hores, es llegirà un capítol de
“La dona Trencada” de
Simone de Beauvoir, amb
traducció de la Marta
Pessarrodona i a càrrec de
Trini Escrihuela, directora del
Grup de teatre l’Espiral de
Valldoreix. És un fi retrat
psicològic del procés que

segueix una dona que intenta sobreviure a l’engany i al dolor,
admirablement escrit per Simone de Beauvoir. Per tant, el con-
tingut de l’obra és absolutament actual i vigent així com la pro-
funditat psicològica amb què l’escriptora descriu el conflicte
interior i l’evolució de la seva protagonista.

A més a més, també hi haurà una representació d’un fragment
“ D’aigües encantades” de Joan Puig i Ferrater a càrrec del grup
de Teatre l’Espiral de Valldoreix. L’obra s’inscriu en el context
dels drames d’idees i passions del modernisme. La història es
desenvolupa en un context mediterrani i rural, que serveix a
l’autor per mostrar la lluita entre l’impuls regenerador –asso-
ciat al coneixement racional i científic–, i les forces de la tradi-
ció, l’integrisme i la ingenuïtat popular.

Per acabar es projectarà la pel·lícula
Persèpolis, de Marjane Satrapi. Una com-
movedora història d’una noia iraquiana des
de la revolució islàmica fins ara. La història
comença quan els fonamentalistes arriben
al poder forçant les dones a portar vel i
empresonant milers de persones. No obs-
tant, ella descobreix el punk, ABBA i Iron
Maiden mentre viu aterrida per la persecu-
ció del nou govern i la guerra d’Iran i Iraq.
En ser una adolescent, l’envien a Europa on podrà comparar les
altres cultures amb el fonamentalista religiós del qual va fugir. 

Divendres 7 de març
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Medi ambient

Un grup de veïns preocupats per la situació del mosquit
tigre al nostre territori, amb la coordinació de l’Entitat
Municipal, han creat una Comissió per treballar la pre-
venció d’aquest insecte.

Aquest grup té com a objectius:
• Tenir informació de la situació a cada barri de la vila
• Actuar coordinadament
• Conèixer i posar en comú la informació sobre el mosquit
mitjançant experiències i bones pràctiques, articles cien-
tífics i divulgatius...

La presentació d’aquesta comissió serà

dimecres, 26 de març a les 20.00 hores a

la Nau de cultura. 

L’acte s’iniciarà amb una xerrada de Gisela Chebabi sobre
el mosquit tigre: les seves característiques, les fórmules
de prevenció... A continuació, un representant del Centre
d’Atenció Primària de Valldoreix parlarà dels aspectes
sanitaris que implica aquest insecte.

Vine i participa! És un acte obert 

a tota la ciutadania. 

Necessitem la col·laboració 

i representació de veïns 

de tots els barris valldoreixencs 

per aconseguir una actuació 

efectiva.

Els veïns de Valldoreix i l’EMD uneixen esforços per ser
més efectius en la lluita contra el mosquit tigre

Saps que els ous que el mosquit pon al principi de latardor poden durar dos anys?
I que la resta d’ous duren molt menys? Saps que el Neem és un arbre del Brasil

que actua com a repel·lent natural del mosquit? 

En Leptoglossus Occidentalis és un hemípter neàrtic que es va trobar per pri-
mer cop fa tres anys a Vallbona d’Anoia. L’insecte, de la família de Coreidae,
prové dels Estats Units i va arribar al nord d’Itàlia l’octubre de 1999. Des
d’aquí s’ha anat expandint pel continent europeu fins arribar a casa nostra.
Des de fa un temps, el Parc de Collserola s’ha convertit en un hàbitat per a
l’insecte i passejant per la zona en podem veure un bon grapat. Els adults són
d’un color marró fosc per la part superior però la part inferior és d’un groc-
ataronjat que el fa fàcilment visible quan vola. Els més joves són de color
taronja o marró-vermellós quan ja han mudat alguns cops la pell. Té devoció
per les pinyes i podria fer malbé els pins. Com que és una nova espècie en
aquest ecosistema, encara no té un depredador natural i és per aquesta raó
que en veiem tants. El leptoglossus occidentalis no pica ni mossega però
pot ser un bon espant si ens el trobem passejant per casa. 

El Mosquit tigre

Què és el Leptoglossus Occidentalis?

El Leptoglossus Occidentalis té devoció per les 

pinyes i podria fer malbé els pins.
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JARDINERS SL

Quants anys fa que ets a Valldoreix?

Vaig néixer a Sant Cugat però visc a
Valldoreix des de l’any 1974. Sóc jar-
diner de tradició familiar. Primer
treballava amb el meu pare i després
en altres empreses de Catalunya i
també de l’estranger, on vaig estu-
diar. Finalment muntem Jardiners SL
l’any 1968 amb la seu a Sant Cugat. I
l’any 1990, Jardiners instal·la defini-
tivament la seva seu a Valldoreix, on
ja tenia els vivers de plantes.

Perquè Valldoreix? 

La raó més important és que
Valldoreix és el poble més equili-
brat de les rodalies. Hi ha poca
contaminació, molt equilibri natu-
ral i una clientela molt homogènia
pel tipus de jardineria que nosal-
tres oferim. La cultura de jardineria
en els valldoreixencs és molt alta,
la qual cosa facilita molt la nostra
tasca i esdevé una feina molt
agraïda. 

Construcció i manteniment de jardins
Adreça: Rbla. MJ Verdaguer, 130

Telèfon: 936 749 436
a/e: jardinerssl@yahoo.es

Horari d’obertura: dl a dv, de 7.30 a 19.00h.
Vacances: Manteniments i servei tot l’any

Pere Cabassa.
Propietari de Jardiners SL

Jardins sostenibles: 
la xerojardineria i
l’estalvi de recursos

Fets històrics i socials han fet que la
mentalitat sobre la jardineria i
l’horticultura hagi canviat i, en poc
més de 20 anys, s’hagi passat de
l’hort al jardí de gespa. Ara, en els
temps en què l’aigua s’ha convertit
en un bé escàs, ens hem de replan-
tejar i planificar de nou els elements
que conformen els nostres jardins
tenint en compte les restriccions
ambientals.

En Pere Cabassa, jardiner de tercera
generació i amb una dilatada expe-
riència en la construcció i manteni-
ment de jardins, ens parla d’una
tècnica sorgida als Estats Units a
principis dels 80: la xerojardineria.
Es tracta d’una sèrie de principis de
sentit ecològic que conformen tèc-
niques específiques per dissenyar i
mantenir un espai enjardinat amb
una idea bàsica: fer un ús racional de
l’aigua, en especial en climes com el
Mediterrani on en les últimes dèca-
des es pateixen sequeres constants.
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En els temps en què l’aigua s’ha
convertit en un bé escàs, ens hem

de replantejar el manteniment
dels nostres jardins. 

La xerojardineria també contempla
un manteniment reduït que
s’adapta al nostre ritme de vida
actual i una reducció de productes
fitosanitaris per mantenir la salut de
les plantes. De fet, el més adequat
per poder gaudir d’un jardí sosteni-
ble és “seleccionar les espècies
vegetals més adients per aquest
clima, que siguin autòctones”. 

D’aquesta manera, tal i com ens
comenta en Pere, les mateixes plan-
tes saben com sobreviure, responen
a les exigències canviants del clima i
creen autodefenses estalviant-nos
recursos i, en molts casos, diners.
Tot i així, no només podem treballar
amb plantes autòctones, també
podem plantar aquelles que no
s’allunyin del seu ecosistema. Hem
de tenir en compte que no hi ha
necessitat de sacrificar bellesa per
estalviar recursos.

Està demostrat que un jardí
dissenyat i mantingut amb un ús
eficient de l’aigua consumeix fins
a una quarta part d’aigua que en

un jardí convencional.”

Un cicle per la 
sostenibilitat

Arribar a la sostenibilitat d’un jardí
no depèn tan sols del seu manteni-
ment, es tracta de tot un procés.
“Primer hem de conèixer i tenir en
compte les característiques del
terreny”, ens comenta en Pere,”per
això abans de projectar i crear un
jardí hem de fer una anàlisi del ter-
reny per saber quin tipus de planta
s’adaptarà millor”.

A més a més, ens assenyala que
“un jardí és per gaudir-lo, per
poder contemplar-lo” i per això és
molt important conèixer l’ús que
se’n farà d’aquest. Una vegada està
clara la finalitat hem d’escollir una
vegetació que s’adeqüi tant al
clima com a les preferències del
propietari. 

La xerojardineria, doncs, comprèn
tot un cicle que comença per
l’estudi de l’ecosistema on viuran
les plantes; la plantació d’espècies
adequades; el seu manteniment i,
per últim, el reciclatge. És impor-
tant saber reutilitzar els residus
vegetals per tal d’aconseguir nous
nutrients per a la terra i arribar així
a un punt màxim de sostenibilitat.

Hem de tenir en compte diversos sis-
temes d’optimització que ens ajuda-
ran a estalviar i treure el màxim profit
dels recursos disponibles. Aquestes
són les recomanacions que ens fa
Pere Cabassa.

• Regar amb menys freqüència. S’ha
d’observar la necessitat de la planta. No se
les ha d’acostumar a tanta aigua. Quanta
menys aigua tenen, més baixen els arrels per
buscar la humitat i millor s’adaptaran a les
condicions que li donem. L’única cosa que
variarà serà la seva mida. “No s’ha de viciar a
les plantes, com els fills. Donar l’aigua justa i
que l’apreciïn perquè d’aquesta manera
quan hi hagi sequera no patiran tant. S’ha de
trobar l’equilibri.” D’aquesta manera,
s’estimula el creixement en profunditat dels
arrels ja que si tenen molta humitat a la su-
perfície no buscaran a baix.

• No segar tant la gespa. Deixar-la més alta
per aprofitar més l’aigua i afavorir la resis-
tència a plagues, fongs i sequera.

• “Encoixinaments”. Aquesta pràctica pro-
tegeix la terra: de les gelades a l’hivern; de
l’evaporació de l’aigua a l’estiu; i de l’atac de
males herbes. Per fer l’”encoxinament”
s’utilitzen materials orgànics o inorgànics.
Els avantatges més importants són que
augmenten la retenció de l’aigua en la terra,
enriqueixen el terreny i disminueixen les
tasques de manteniment.

• Sistemes de rec. Recollida aigües de pluja
en un dipòsit i, mitjançant una bomba, tor-
nar a utilitzar-la; depuració de l’aigua de la
piscina i reutilitzar l’aigua sobrant del rec.
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Arxiu Gavín

Tot va començar quan Josep Maria Gavín tenia quatre
anys i decidí col·leccionar estampes de Sant Josep i cro-
mos de la xocolata, ja desapareguda, Ametller.
Mentrestant, Gavín ha anat compilant més de 54.000
estampes de Sant Josep, més de 460.000 estampes de
la Mare de Déu o ressenyes de més de 26.000 edificis
religiosos, les quals han esdevingut l’únic inventari
d’edificis religiosos de tota una nació que hi ha al món.
La UNESCO considera l’arxiu Gavín com el primer i més
gran arxiu particular del món.

En principi, Gavín guardava tot el material de l’arxiu a
casa seva i, a poc a poc, va haver d’anar ampliant l’espai
dedicat a les col·leccions, arribant a adquirir dos mòduls
a la part del darrere de la casa per emmagatzemar-hi les
col·leccions. Però, amb el pas dels anys, aquestes ins-
tal·lacions també s’han quedat petites per la gran quan-
titat de materials que recull aquest valldoreixenc. El maig
de l’any passat el Monestir de Santa Maria de Bellpuig de
les Avellanes (Noguera) va cedir a Josep Maria Gavín un
edifici que havia estat la fusteria on es construïen els
bancs i cadires de tots els col·legis dels Germans
Maristes de Catalunya. L’immoble, de 86 metres de llarg
per 12 d’amplada, guarda actualment més de 46 tones de
material de l’Arxiu Gavín.
Amb 6 anys, Gavín va inventar un sistema d’ordenament
que permet trobar qualsevol postal de Sant Josep en
menys d’un minut. La mateixa Biblioteca del Vaticà va
demanar a Gavín poder emprar el seu sistema. Es tracta
de classificar les estampes segons les posicions de les
figures (dempeus, el Nen en braços...), en funció del
material que acompanya les figures (lliris, la bola del
món, bastó...), per la personificació de Sant Josep (el
Sant dret amb el Nen a la dreta, amb el Nen a
l’esquerra...) Fins a 1.553 maneres diferents de localitzar
una imatge de Sant Josep. 

Col·leccionista de vocació 
i amb rècords Guiness

Josep Maria es defineix com a col·leccionista de vocació i
afirma orgullós que un col·leccionista “no s’avorreix
mai”: “els col·leccionistes esperem com a bojos fer-nos
grans (jubilar-nos) per poder dedicar-nos exclusivament
a les recopilacions, amb la qual cosa esperem amb

il·lusió fer-nos grans”. Als seus 77 anys té una memòria
molt precisa que recorda amb exactitud el nombre
d’exemplars de les seves col·leccions, detalls dels 93 paï-
sos que ha visitat, o més de 67 conferències sobre temes
diferents que podria dir sense apunts ni notes.
Així mateix, un dels rècords Guiness de Gavín és ésser
l’únic home de Catalunya que ha trepitjat tots els
actuals pobles de Catalunya, a més dels 83 pobles on ja
no hi viu ningú. Una aventura que va dur a terme tots els
dissabtes i diumenges al llarg de 42 anys. Tan sols cinc
festius l’any (Nadal, Sant Esteve, Cap d’any, per Sant
Josep i per Sant Joan) no aprofitava per a la seva cerca
d’edificis religiosos de Catalunya, fins i tot a les comar-
ques de la Catalunya Nord (a França), Andorra i la Franja
de Ponent. Segons la Gran Biblioteca de Washington és
l’únic inventari exhaustiu d’edificis religiosos de tota una
nació. En l’inventari d’esglésies hi ha una ressenya de
cada edifici amb la seva fotografia, el municipi al qual
pertany, l’estil arquitectònic i dóna també la seva situa-
ció geogràfica amb graus, minuts i segons de longitud i
latitud dels edificis. 
A més d’aquest rècord Guiness, n’ha aconseguit tres més:
pel major nombre d’imatges de Sant Josep amb estampes,
postals o bé fotografies; per haver fet l’inventari
d’esglésies d’una nació; i per haver descobert o desenter-
rat 62 esglésies romàniques del territori català. 

ARXIU GAVÍN
Dues de les voluntàries que ajuden Gavín: Neus Berge i Josefina Ortiz
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A més de tot aquest material d’arxiu, el
valldoreixenc també col·lecciona més
de 12.000 sants diferents, més de
45.000 escrits sobre personatges cèle-
bres catalans, més de 700.000 docu-
ments que parlen d’arquitectura civil i
la millor col·lecció d’Europa de vitoles
de cigars. Actualment hi ha 3.027.000
documents i peces a l’Arxiu Gavín. La
tasca que porta duent a terme Gavín al
llarg de tots aquests anys li ha merescut
una entrada al volum 19 de
l’Enciclopèdia Catalana. 

A més, Josep Maria Gavín, Creu de
Sant Jordi de la Generalitat 1984, cada

dia fa un buidat de premsa de més
d’una vintena de revistes i diaris de
Catalunya i Andorra. A més a més en
revisar tota aquesta premsa separa
articles de temes que ell no recull per
a l’Arxiu, per afavorir a més d’una
quarantena d’entitats o
col·leccionistes. Per exemple fa el
recull sobre la temàtica dels caste-
llers per al Museu de Valls, per a en
Frederic Cabanes sobre el tema de
Marilyn Monroe i per a diversos
col·leccionistes recull sobre: sarda-
nes, embassaments, sobre el barri de
Gràcia, ocells, pesca, carlins, etique-
tes de vins.... 

Per dur a terme tota aquesta feina,
Josep Maria compta amb l’ajuda de 28
voluntaris que van a l’Arxiu quan
poden per ordenar les donacions que
arriben de goigs, nadales, medalles,
ensenyes, postals, recordatoris de pri-
mera comunió o de defunció, estam-
pes religioses, advocacions marianes,
cromos o àlbums de cromos...
Qualsevol donació d’aquest tipus és
molt ben rebuda a l’Arxiu Gavín. A
més d’aquestes col·leccions, a l’Arxiu
també podem trobar reculls de, fins i
tot, 48 temàtiques diferents com, per
exemple, Sant Jordi o la Gioconda del
museu del Louvre. 
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• Fotografies d’esglésies 214.000
• Estampes diverses 225.000
• Estampes Sant Josep 54.000
• Postals 821.000
• Nadales 540.000
• Personatges catalans 47.000
• Documents diversos 700.000

• Església com a símbol 8.300
• Acudits temes diversos 6.200
• Goigs 24.400
• Recordatoris de comunió 220.000
• Recordatoris de defunció 185.000
• Recordatoris commemoratius 33.000
• Advocacions marianes 461.000

Números de l’Arxiu Gavín

Josep Maria Gavín en el despatx de casa seu.

Trobareu l’ARXIU GAVÍN
a l’avda. mas Fuster, 57.
Telèfon: 936 742 570

Sants, escrits, arquitectura, reculls de premsa...
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Valldoreix el meu !

Nascut a Barcelona el 23 de gener de 1965, Adolf estudià a
l’Escola d’Art de Sant Cugat del Vallès i es graduà en
procediments pictòrics a la “Llotja” de Barcelona. Al llarg
d’aquests anys ha realitzat més de 120 exposicions
col·lectives i més de 20 individuals per tot el món. És membre
fundador de l’associació d’artistes FIRART, dóna classes de
dibuix i pintura a Sant Cugat, té una plana web amb quasi 700
obres, i té el seu propi espai d’art a Valldoreix.

Des de sempre has viscut a Valldoreix...
Primer estiuejant i amb 18 anys ja em vaig quedar a viure aquí.

Per què vas decidir viure a la vila?
Per tranquil·litat. Perquè no és el mateix la pol·lució i el soroll
del carrer Aragó que la tranquil·litat d’aquí, tot i els canvis
que ha patit en els últims 25 anys.

Com ha canviat Valldoreix?
Ha crescut moltíssim. Quan vivia aquí, sol a casa dels meus
avis, gairebé no tenia veïns. La majoria d’amics els tenia a
Barcelona, on vaig estudiar, i, per exemple, quan anava a

comprar a Valldoreix o Sant Cugat era pràcticament l’únic
home que anava a comprar. Ha canviat moltíssim.

Què creus que podria millorar?
Jo espero que millori moltíssim amb el projecte de la nova
plaça de Valldoreix, que serà una versió ampliada del Casal de
Cultura amb molts més serveis. Farà que sigui el centre del
poble i punt de trobada. L’única part negativa de Valldoreix és
que a la gent li costa trobar-se.

Defineix-me l’art
No hi ha una definició vàlida d’art. De vegades dic que és tot
allò que una persona fa amb un cert sentit estètic intentant
que sigui art. Però posant la mateixa paraula a la definició no
seria vàlid. És molt difícil. No saps si les piràmides d’Egipte
són art, no ho van fer pensant en fer art. I de vegades, la gent
fa una taca i tothom diu que és art.

“L’artista clàssic del cavallet i anar pintant

a l’aire lliure sí que s’està perdent”

ADOLF
ENTREVISTA A 
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Quina és la línia que separa l’obra d’art
de la simple taca?
Hi ha uns crítics o uns historiadors que
ho qualifiquen, tot i que també passa a
l’inrevés. Hi ha gent que fa porqueries i
de seguida es qualifiquen d’obres
genials. De vegades, has de donar un
marge de temps a la història de l’art
perquè es pugui valorar.

Quan vas decidir que et volies dedicar
a l’art?
Tot i que amb 6 anys deia que volia ser
pintor, vaig començar la carrera
d’econòmiques, la qual per sort vaig
deixar de seguida. Crec que era inevi-
table que acabés sent artista, perquè
tot em portava cap aquí. 

Als 22 anys vas inventar el concepte
d’art seqüencial...
Sí, art seqüencial ja n’hi havia però no
amb aquest nom. Generalment en un
quadre veus una imatge: un paisatge,
un retrat, un objecte... En alguns qua-
dres hi ha diverses imatges que es
complementen o que expliquen una
història. El còmic és un tipus d’art
seqüencial i, per exemple, el PopArt
d’Andy Warhol per a mi també ho és.
Però que consti que jo no sóc el crea-
dor de l’Art Seqüencial, només qui ha
posat el terme.

Qualifiques la teva obra de realista o
hiperrealista...
Bé, quan faig pintura i dibuix jo crec
que és realisme, tot i que molts crítics
el consideren hiperrealisme. El proble-
ma està en les definicions:
l’hiperrealisme busca una confusió
amb la fotografia i jo no ho busco.
Busco retratar racons, finestres,
models... amb fidelitat, però sense ser
una còpia mimètica, cosa que s’aprecia
veient les obres al natural i no a la
plana web.

Hi ha qui podria pensar: per què
vols una pintura idèntica a la reali-
tat, si ja tens la fotografia?
Sí, hi ha molta gent que de vegades ho
planteja. Però, no és el mateix. Sempre
parteixo de fotografies que faig jo i
aquest ja és un procés creatiu. Després
en el taller hi ha un procés artístic en
transformar la fotografia en pintura:
aquesta pot tenir més o menys matè-
ria, les mides de l’obra canvien molt,
treus i afegeixes elements… La sensa-
ció no és la mateixa quan exposes una
fotografia o una pintura o un gravat.

Al llarg de la història de la humanitat sem-
pre hi ha hagut art, creus que encara es pot
ser original?
Sí, i tant! És com la gent que diu que els lli-
bres s’acabaran. Segurament es transfor-
maran, però l’objecte llibre sempre hi serà. I
l’art es transforma, no només estilística-
ment sinó que també els mitjans. Per
exemple, el netart o art a la xarxa són noves
formes d’art i segurament en sortiran més.
El tema de la “virtualitat” encara ha de
donar moltes sorpreses.

Creus que les noves tecnologies podrien fer
que qualsevol esdevingués artista?
No, simplement el ventall d’artistes s’amplia
o es transforma. Estic segur que d’aquí a uns
anys es valorarà el treball artístic d’alguns
videojocs, igual que ara es valoren els disse-
nyadors. L’artista clàssic del cavallet i anar
pintant a l’aire lliure sí que s’està perdent.

Ets dels que creu que l’art podria desapa-
rèixer?
No, i si algun dia ho fes voldria dir que la
societat s’ha transformat d’una manera que
seria un desastre.

A més, també dones classes, quina és la
frase que més repeteixes als teus alumnes?
Això ho hauries de preguntar a ells! (riures).
Miro sobre tot, que no intentin imitar-me,
que no tenen perquè fer el que jo faig. Ni els
temes ni l’estil. Que cadascú busqui el seu
camí, la seva temàtica i el seu estil, que és
molt difícil. Però, és clar, la majoria d’alumnes
volen una representació figurativa de la reali-
tat i amb això jo els puc ajudar, però inten-
tant que cadascú vagi buscant el seu camí.

Es pot viure de l’art?
Molt malament. La gent pensa que fent
exposicions i sortint als mitjans de comuni-
cació ja vius bé. Podríem dir que es malviu
de l’art, i això que jo tinc facilitats perquè
treballo un ventall molt ampli: faig pintures,
fotografies, retrats a llapis, gravats... I tot i
aquesta diversitat, costa molt viure de l’art.

+info... www.adolf.cat

"NEW YORK LITTLE SKYLINE" 2008
Aquarel·la sobre paper, 40 x 30cm

"5è ANIVERSARI DE L'ARIADNA" 2008 
Aquarel·la sobre paper, 20 x 25cm

Can Montmany
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Iniciatives ambientals

Per tal de prevenir incendis forestals, el govern local de
l´EMD duu a terme diverses mesures per tal de tenir cura del
nostre paisatge amb l’arribada de l’estiu. La primera mesura
és crear o arreglar les franges de seguretat de 25 metres entre
les zones d’habitatge i el bosc. Així, en cas d’incendi es difi-
culta que el foc arribi a zones d’habitatges. A més a més, ne-
tegen tot el sotabosc de branques, plantes, fullam, arbres
secs, deixalles... 

Manel González, tècnic i cap de l’ADF, explica que en
aquestes tasques de neteja s’han arribat a trobar tota
mena d’escombraries: rentadores, bateries, vehicles,
pintures, pneumàtics, bosses, runes, restes de poda,
llaunes, vidres...  Sembla que alguns veuen el bosc com
un gran abocador de deixalles que, a més de ser conta-
minants i d’embrutir el bosc, poden provocar un incendi
o fer que un foc es propagui molt ràpid.
Així mateix, també estan netejant rieres com la de’n Nonell
o la de can Badal: abans la llera era plena de branques, cany-
es, arbres caiguts i, com no, escombraries. En cas de pluja,
l’aigua no tindria pas i podria provocar inundacions i amb la
llera neta troba el seu espai natural.
També s’està duent a terme l’arranjament del camí de
can Barba a can Domènech amb la tala dels arbres cai-
guts o secs. És important que els marges de la carretera
siguin nets de vegetació, ja que podria ser causa d’inici
d’incendi forestal. A més, permet evitar, per exemple,
caiguda d’arbres a la carretera que impossibilitarien el
pas de camions de bombers, ADFs i/o vehicles
d’emergència així com l’evacuació de veïns.

Conveni amb el Departament de Justícia
Per a la realització d’aquestes tasques de neteja i prevenció,
l’EMD ha signat un conveni de col·laboració amb el departa-
ment de Justícia per a la realització de tallers d’ocupació mit-
jançant el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE).
Aquest projecte és una sinèrgia d’inserció sociolaboral i de
gestió ambiental. A Valldoreix treballa un grup de set perso-
nes i un capatàs, l’Òscar Roc, amb la col·laboració d’una edu-
cadora, l’Ester Pla qui actua de mediadora i, a més, ajuda a
aprendre o recuperar els hàbits laborals. 
Un cop s’ha netejat aquestes zones i per tal de mantenir-les
netes fins després de l’estiu, la feina de manteniment del
sotabosc anirà a càrrec del ramat d’ovelles i cabres per evitar
el fullam i les branques seques. 
L´Agrupació de Defensa Forestal, de Valldoreix col·labora
amb la tala d’arbres, amb la trituració de restes vegetals
in situ i la retirada de deixalles.

Lluitem contra el foc

Les zones on està previst crear o arreglar
franges de seguretat són els carrers

d´Oreneta, Bardissa, Pintor Goya,  carrer de
les Bobines, Cicló,  Voltor, Esparver,

Cogullada o al de Sant Joan de la Creu; als
passeigs del Conill i de la Garriga; a

l’avinguda Castellot, la zona de la colònia
Montserrat o el Club Esportiu de Valldoreix.

Fes una proposta amb la teva iniciativa ambiental i
envia-la a mediambient@valldoreix.cat

Infovalldoreix48ok.qxd:Maquetación 1  22/2/08  12:22  Página 16



Esports

17 infoValldoreix

El Torneig Nike Junior Tour 2008 arriba a Valldoreix
El Club de Tennis Valldoreix acull la primera edició del Torneig Nike Junior
Tour 2008 que se celebrarà al Club de Tennis Valldoreix la setmana del 14 al
23 de març. Un esdeveniment esportiu organitzat per Barcelona Total
Tennis i que va dirigit a nenes i nens de les categories infantil i aleví, és a dir,
de 10 a 14 anys.
El programa de partits inclou les eliminatòries de les categories infantil i
aleví, masculines i femenines des de divendres 14 a divendres 21 de març.
Dissabte 22 i diumenge 23 es jugaran les semifinals i finals d’aquest cam-
pionat internacional de Tennis que se celebra al Club de Tennis Valldoreix.

Agenda esportiva del mes de març

Els nostres equips continuen 
la temporada
Els caps de setmana tenim una bona oportu-
nitat per gaudir dels seus partits i promoure
l’afició esportiva de tota la nostra població.
Aquest és el calendari per al proper mes de
març. Vine i dóna suport als teus equips!

Club Voleibol Valldoreix 
Primera divisió femenina
Dissabte 8, a les 16.00 hores, Lubesa Voleibol - Associació Esportiva Aula
Dissabte 30, a les 16.00 hores, Lubesa Voleivol - Handbol Bordils “A”
L’equip infantil de primera divisió jugarà a Sabadell el dia 16 i les
categories de juvenil i cadet femenines de segona divisió esperen
conèixer els equips rivals per a la segona fase del campionat

Club Handbol Lubesa Valldoreix
Handbol masculí
Diumenge 2, 20.00h Lubesa Valldoreix - CE Molins de Rei
Handbol femení
Diumenge 9 20.00h Lubesa Valldoreix - Handbol Banyoles
Diumenge 16 20.00h Lubesa Valldoreix - Handbol Vilamajor
Volei femení
Dissabte 8 18.00h Lubesa Valldoreix - Associació Volei Arenys
Dissabte 30 20.00h Lubesa Valldoreix - CV AA Llars Mundet A

Cristina Esquerré, Roser Oliette i
Ainoa Quiñonero es van endur els
tres podis en la categoria de nenes
de més de 12 anys de natació sin-
cronitzada. Fins aquest any el
Complex Esportiu Valldoreix-EMD

no estava federat i el seu debut ha
estat un èxit rotund. El Campionat
es va celebrar el passat 10 de febrer
a la Piscina Sant Jordi de Barcelona i
la pròxima competició del VCN serà
el mes de juny.

Les nenes del Valldoreix Club Natació guanyen el Campionat de Catalunya de sincronitzada

Dissabte 2 de febrer, Eventing Sport va
organitzar una sortida de trekking a les
escletxes d’el Papiol. 14 persones van
sortir des del complex esportiu i van
anar caminant per corriols i camins
secundaris fins al poble veí situat a uns
10 quilòmetres de la nostra vila.

La propera activitat tindrà lloc el 29 de
març amb una excursió al Montseny. Si
voleu anar a poc a poc, un passeig pel
pla de la Calma, i si t’agrada la marxa,
un grup pujarà el Matagalls des de
Collformic. I de tornada, tothom podrà
gaudir d’un dinar al restaurant.

Sortides de muntanya 

La inscripció ja és oberta al 936 754 055.
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Cada dimecres de cendra, des de fa 34
anys, la Josefina Belman organitza un
berenar només per a dones. En un

ambient de festa i amb mol-
tes ganes de passar-ho bé,
onze dones d’una mitjana de
60 anys, es reuneixen per
degustar sardines a la brasa i
arengades portades expressa-
ment des del barri de Gràcia.
El més esperat de la tarda
però, són els bunyols farcits

de crema fets per l’amfitriona que gau-
deix amb tots els preparatius d’aquesta
reunió femenina única a l’any. En acabar

el berenar, la Josefina, cistell en mà,
reparteix a cadascuna de les assistents
un petit detall que pot anar des d’una
espelma de decoració a uns tovallons
de cuina pintats per ella.
Pel grup d’amigues, aquest berenar s’ha
convertit en una tradició que va comen-
çar el 1975 amb la intenció de rememo-
rar els temps en què anaven a enterrar la
sardina i ella mateixa ens confessa:
“L’any que no ho faci haurà estat per
una causa major”. 

Els dilluns del mes de febrer,
Valldaurex. Centre d’estudis de
Valldoreix ha organitzat el VIIè Curs de
Cultura Egípcia. El curs, dirigit i impar-
tit per l’egiptòleg Marc Orriols,  ha
comptat també amb la col·laboració
de la professora Helena Díaz. En el curs
han participat una trentena d’alumnes
que han pogut aprofundir en diferents
aspectes de l’Antic Egipte com la reli-

gió, l’alimentació, la literatura o la XVIII
dinastia. 

La Coral l’Harmonia de Valldoreix va
organitzar un taller i concert de
Gospel amb el músic i compositor
Erwyn Seerutton. Una quarantena
de persones van assistir el dissabte
26 de febrer al taller organitzat pel
músic nascut a l’Illa de Maurici. En-
tre els assistents hi havia compo-
nents de la Coral Harmonia i del
grup La Pinya, a més d’aficionats
que van voler conèixer millor aquest
estil musical. 
A una Nau de cultura plena de gom a
gom, Erwyn Seerutton va oferir un
meravellós concert acompanyat del
teclat i la percussió. Ell és un apassio-
nat del gospel, el jazz i la música ètni-
ca del seu país: el Segá. A més a més,
els alumnes del taller van actuar amb

Seerutton cantant Every time fell the
spirit; This little light of mine; It’s me,
oh lord!; i el conegut Happy Day. En
aquesta última cançó, fins i tot el pú-
blic es va unir amb els músics.

Concert de Gospel a càrrec d’Erwyn Seerutton

34 anys d’història d’un berenar

VIIè curs de cultura egípcia

Les orquestrades són una estada
intensiva de cap de setmana que el
Centre Musical de l’Entitat
Municipal de Valldoreix organitza
anualment per fer treball d’orquestra.
Són una bona oportunitat per reunir
els nanos i treballar les obres musi-
cals que interpretaran al concert de
final de curs. Aquest any serà un
concert especial en commemorar-se
el 10è aniversari del Centre Musical a
la nostra vila.
La reunió d’aquests futurs mestres
de la música es va fer a la casa de
colònies Llar de Talamanca, a
Talamanca entre el 8 i el 10 de febrer.

L’alumnat del Centre
Musical se’n va
d’orquestrades
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Cultura

Teatre Espiral presenta el cicle “Programació continuada”

Un pirata amb bicicleta, una princesa amb patinet, un carter
portant amb cotxet la caputxeta, un carnestoltes amb el sac a
l’esquena, tota una comunitat religiosa… van ser algunes de
les disfresses que van omplir de color la plaça del Casal de
Cultura. Al ritme musical de la companyia Xarop de Canya,
conduïda per l’home dels mil nassos, petits i grans valldorei-
xencs s’ho van passar d’allò més bé.
Per escalfar el matí, vam començar amb la xocolata que sem-
pre ens prepara en Dani Serra. A poc a poc, la música va agafar
protagonisme i tothom va ballar els múltiples ritmes que ens
van oferir des de l’escenari (fins i tot els ritmes tropicals de la
Carmen Miranda!)
Tot i les quatre, contades, gotes de pluja, els representants
del govern local valldoreixenc van fer el lliurament dels premis
de disfresses per al premi infantil: el carter; el premi juvenil
per a la noia gòtica; i un premi per als grans que va guanyar

aquest any un grup disfressat de comunitat religiosa. També
es va fer el lliurament dels premis de les carrosses de la caval-
cada dels Mags d’Orient que havien guanyat les carrosses de
Hierros Lubesa; l’associació de veïns de can Majó i l’església
protestant.

El grup de teatre Espiral va inaugurar
diumenge 3 de febrer el seu cicle de

teatre Programació continuada, amb
l’obra Parany per a un home sol. Una

adaptació d’un text d’intriga
de Robert Thomas sobre la
desaparició de la dona del
protagonista. L’obra va
comptar amb la participació
interactiva del públic que la
va rebre amb una bona
acollida i amb la presència

de Susanna Herrada com a vocal
regidora de cultura de l’EMD. El cicle
de teatre comptarà amb un total de
quatre representacions al Casal de
Cultural cada primer diumenge de mes
fins al juny. La pròxima obra es farà el 2
de març a les 19.00 hores amb la
representació de R de Rodoreda , una
obra que commemora el centenari de
l’escriptora Mercè Rodoreda.

de tots colors
Disfresses
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Agenda de març +info... www.valldoreix.cat i al telèfon del Casal de cultura: 935 898 269

LA PROPOSTA

2 diumenge 
19.00h. Teatre: R de Rodoreda de Mercè Rodoreda. Org:
Grup Teatre Espiral amb la col·laboració de Valldoreix-
EMD. Sala Casal de cultura. 
Per celebrar els cent anys del naixement de Mercè
Rodoreda, el grup teatre Espiral, amb la col·laboració de
Valldoreix-EMD, representa l’obra R de Rodoreda, a
càrrec del grup Teatre i Literatura. És la representació
d’alguns textos de les obres de l’escriptora catalana,
majoritàriament de La Plaça del Diamant, sota la direcció
de Meritxell Roda. 

3 dilluns

Aplec de Sant Medir. Sant Medir és una de les festes
locales de Valldoreix. Aquesta celebració és una bona
oportunitat per anar a l’explanada de l’ermita, enmig del
collserola, i gaudir d’una jornada amb música, sardanes,
visites a l’ermita, dinar i bona companyia.

7 divendres 
Celebració del Dia de la Dona Treballadora. 
19.00h. Conferència de Marta Pessarrodona.
20.00h. Lectura d’un capítol de La dona
Trencada de Simone de Beauvoir i represen-
tació d’un fragment d’Aigües encantades.
21.30h. Projecció de la pel·lícula Persèpolis,

de Marjane Satrapi.

9 diumenge 
9.00h. Passejades
per Valldoreix.
Visita a la masia
de can Monmany
i recorregut guiat
pels arbres cata-
logats de la zona
a càrrec de Miquel Batet, Josep Ma. Pujols, Paco Sanjust i
Fèlix Mestres. Sortida de la plaça mas Roig. Places limita-
des, inscripcions a: info@avvcelm.cat o al Casal de Cultura
de Valldoreix, tel. 935 898 269. Org: AV ca n’Enric-la
Miranda amb la col·laboració de Valldoreix-EMD.
12.00h. Espectacle familiar: La llegenda dels Nats, a càrrec

de la Cia Binixiflat. Preu entrada: 2€. Sala Casal

19.00h. Pentagrama 10è Aniversari. VI Cicle Les
Veus de la Paraula Una estona amb vostès.
Collage de textos, poetes i peatges teatrals, amb
què Eduard Araujo vol celebrar els seus 65 anys.
Org: Pentagrama. Sala Casal Cultura.

Javier Krahe arriba a Valldoreix el
proper divendres 28 de març a les
22.00 hores a la Nau de cultura

Monòlegs divertits entre cançó i
cançó i un repertori que sacseja
amb molta ironia i reflexió des
dels anys 80. Els que saben de
Krahe, no s’ho perdran. Aquells
que no el coneixen tenen
l’oportunitat de sentir i gaudir de

la música d’un artista que va cantar amb en Sabina i
l’Alberto Pérez a la Mandragora; que ha cantat a
l’Alzheimer, l’alta velocitat, a Sant Cucufato... Javier Krahe
carrega contra tot allò que es mou, així que si se sent
al·ludit en les seves cançons, no pensi que és personal!

Concert de Javier Krahe

A
bril

10 dilluns
19.30h. Grup de Lectura.
El Carrer de les Camèlies,
de Mercè Rodoreda.
Obert a tothom. Llegim i
comentem mensualment
un llibre. Hostal
d’Entitats. 

26 dimecres
20.00h. Comissió de veïns sobre el mosquit tigre. L’Entitat
Municipal de Valldoreix organitza una comissió de veïns per dis-
cutir les mesures per prevenir el mosquit tigre. Nau de Cultura.

28 divendres
22.00h. Actuació de Javier Krahe. Preu entrada: 3€. Nau de Cultura.

29 dissabte
Sortida a la Conca de Barberà. Informació i reserves al 936
743 811. Org: Centre d’estudis de Valldoreix, Valldaurex. 

I a l’abril, no et perdis...

5 dissabte

17.00h. Concert de la Filharmònica d’Amposta i de
l’Orquestra de Berga. Org. Centre Musical de l’EMD.
Nau de cultura. Podrem gaudir de l’actuació
d’aquestes dos orquestres que visiten la nostra vila

Març
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