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Història viva

Des de principis del segle XX, un
cop abandonats els conreus
tradicionals de vinya, olivera i
cereals, Valldoreix ha gaudit d’una
gran massa forestal que ha donat un
dels seus signes d’identitat a la vila.
Fins fa pocs anys els boscos

s’explotaven i es feien servir
també pel pasturatge de cabres,
ovelles... L’any 1789 Felip Cebrià i
Rifós descrivia així els boscos de
Canals: “los bosques son por lo
regular de pinos, bien que con
algunas encinas y robles y una

porción de aquel terreno
es de leña de pie baxo o
carrascos que se corta
de cinco en cinco años,
muchos de dichos
bosques se renueban
sembrando piñones;
pero las encinas y robles
nacen naturalmente de
las bellotas que caen en
tierra. Antiguamente era
terreno de bosque todo
lo que en el día es
plantado de viña”. Dels
boscos s’explotava la
llenya: “no hay otro
comercio que el de la
continua extracción de
leñas de los bosques de

aquel término para el surtimiento de
Barcelona y fábricas de sus
encontornos; y dicha leña se extrae
tanto por los habitantes de la
quadra como por los de los otros
pueblos (…) sobra con abundancia la
leña”.

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

Disseny i
construcció de
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Els boscos de Canals al segle XVIII
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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

Queda menys per eliminar 
les torres d’alta tensió!

Un dels objectius més destacats del govern local de
Valldoreix és l’eliminació de les torres d’alta tensió
de la nostra vila. L’any 2006 es va signar el conveni
d’eliminació amb la Generalitat de Catalunya,
l’ajuntament de Sant Cugat i les empreses Endesa i
Red Elèctrica. A partir d’aquest conveni, l’any 2007 ja
es va soterrar la totalitat de les línies de mitja i baixa
tensió que donen servei al territori de Valldoreix i
que fins ara transcorrien sobre la mateixa estructura
que les línies d’alta tensió de l’avinguda Baixador.
Ara continuem el procés per, el més aviat possible,
fer realitat la retirada dels quatre circuits de 110kv de
la línia existent entre can Cadena i can Jardí a Rubí. 
L’aprovació, per part del Ministeri d’Industria i
Energia, d’un Avantprojecte per a la Planificació del
Sector Elèctric i del Gas a tot l’Estat ha fet modificar
les previsions inicials del conveni subscrit per a la
retirada de les línies de la nostra vila. 

El projecte inicial plantejava suprimir les línies i fer
passar l’energia per altres torres d’alta tensió que
travessen el Parc del Collserola. Però, el nou pla
estatal preveu també l’eliminació d’aquesta línia, la
qual cosa és una molt bona notícia per a tothom.

La Comissió de Seguiment del Conveniha decidit,
com a alternativa, el soterrament de la línia can
Cadena a can Jardí, així com la reducció dels quatre
circuits de 110kv actuals a només dos. Aquesta
decisió permetrà agilitzar el procés de
desmantellament de les torres d’alta tensió ja que,
en no intervenir dins de l’àmbit del Parc de
Collserola, se simplifica la tramitació ambiental del
projecte.

Així doncs, es preveu l’inici de les obres de
soterrament per a principis de 2009, coincidint amb
el projecte d’urbanització de l’avinguda Baixador
com a nova rambla cívica  de Valldoreix.

Montserrat Turu i Rosell
Presidenta-alcaldessa de Valldoreix-EMD
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4 infoValldoreix

Serveis socials

Més serveis per a la gent gran.
S’obre una nova residència per a gent gran a Valldoreix

El govern local de l’Entitat Municipal de Valldoreix, amb
l’objectiu de millorar la prestació de serveis socials a la
seva ciutadania, ha acordat amb la societat Colissé
Patrimonial la concertació de serveis adreçats a la gent
gran resident al nostre àmbit territorial. Colissé
Patrimonial és la societat propietària de la residència per
a gent gran amb dependència que s’està construint en el
número 199 de la rambla Verdaguer.

Aquesta residència posarà 15 places a disposició de les perso-
nes grans de Valldoreix i del municipi amb pocs recursos eco-
nòmics que visquin una situació de dependència; així com 6
places al centre de dia. Sempre considerant les circumstàncies
de cada cas i la disponibilitat de places en cada moment.

Serveis

El conveni promourà, a més, la creació de 15 places de servei de
menjador i 15 places dels serveis de rehabilitació i permetrà als
avis de Valldoreix gaudir dels serveis de perruqueria i podologia.
En tots els casos, la gent gran de la nostra vila i del municipi tin-
dran unes condicions preferents i un preu el més reduït possible.

El centre estudiarà la implantació de serveis destinats a perso-
nes grans de la zona no residents. En aquest sentit trobaríem la
creació d’un servei d’assessorament familiar adreçat a qües-
tions específiques de la gent gran i d’orientació per aquest
col·lectiu; serveis de formació per al personal que té cura de
persones grans; teràpies; servei de menjar i bugaderia a domi-
cili... sempre a preus competitius. 

L’acord entre l’Entitat Municipal de Valldoreix i la societat
Colissè patrimonial permetrà promoure serveis dirigits a pro-
fessionals dels serveis socials aliens a la residencia: cursos de
formació i pràctiques destinats a treballadors socials, ajuda a
domicili, auxiliars de clínica... i fins i tot fisioterapeutes, tera-
peutes ocupacionals, metges, psicòlegs... El centre també
estaria obert a la realització de pràctiques dels professionals
especialitzats amb formació de tipus màster. 

Consell consultiu de la gent gran

La intenció de la societat que dirigeix la residència és pro-
moure la creació d’un programa d’activitats obert a la
nostra població que permeti la interrelació de les perso-
nes grans que viuran al centre amb els veïns de Valldoreix.
En aquest sentit, es crearà un consell consultiu per a la
Gent Gran de Valldoreix, presidit per l’EMD i amb repre-
sentació de la residència, per impulsar i coordinar el con-
junt d’activitats i iniciatives cíviques orientades a la gent
gran on es convidarà a participar a assistents socials de la
zona; serveis sanitaris d’assistència primària; casal d’avis;
centres escolars; residencies del nostre territori; familiars
de les persones grans residents; voluntaris i amics...

Colissè patrimonial és una societat

francesa amb una llarga experiència en el

camp de les residències per a gent gran. 

El seu objectiu és treballar a Valldoreix

els sistemes i condicions que els estan

donant bons resultat al seu país.

Professionals de Valldoreix
La posada en marxa de la residència implicarà la
contractació de més de 70 professionals per atendre
les necessitats assistencials dels residents al centre en
tots els àmbits. Colissé Patrimonial oferirà un accés
preferent en aquests llocs de treball a la població
resident a Valldoreix en la mesura en què les
circumstàncies i requisits ho permetin. 
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Transport públic

L’Entitat Municipal va iniciar, l’any 2006, el programa
d’actuacions de millora i ampliació de la xarxa de
transport públic de Valldoreix amb l’adquisició de nous
autobusos i la creació de la tercera línia. Continuant
aquest projecte d’adequació del nostre transport públic,
ara l’EMD ha posat en marxa un Pla de Serveis per a la
millora de la xarxa de transport urbà  que contempla un
conjunt important d’actuacions per al període 2007-
2010.

Algunes d’aquestes actuacions ja s’han completat i així
ja podem gaudir de noves marquesines instal·lades a
totes aquelles parades on l’amplada de les voreres és
suficient per garantir l’accessibilitat  als vianants. S’ha
instal·lat també nous pals senyalitzadors així com
cendrers, bancs i papereres per fer més confortable
l’espera dels autobusos. 
Una altra de les diverses actuacions iniciades és
l’ampliació dels horaris de la línia 1 i la línia 3 els
dissabtes i els dies feiners. I també s’ha ampliat l’horari
dels festius i del mes d’agost per a la línia 1. 

Aquest 2008, l’Entitat Municipal té prevista la implantació
del sistema SAE (sistema d’ajuda a l’explotació) a tots els
autobusos del transport valldoreixenc. Es tracta d’un siste-
ma integrat de gestió de dades i navegador GPS homologat
per l’Autoritat del Transport Metropolità que permetrà el
control en temps real de tots els paràmetres relacionats
amb els vehicles: velocitat, posició, bitllets, consums, con-
trol d’incidències… Aquestes noves condicions tècniques
incidiran molt positivament en la gestió del servei i es
complementarà inicialment amb dos rètols informatius
electrònics ubicats a l’Estació i a la Plaça del mas Roig que
oferiran a l’usuari informació actualitzada minut a minut de
l’arribada d’autobusos. Durant els propers anys, l’EMD té
prevista la instal·lació progressiva de més rètols informatius
al llarg de tota la xarxa. 

Una actuació important prevista en un curt termini és
adquirir un nou vehicle amb més capacitat de passatgers
per tal de reforçar l’actual servei a les hores de màxima
afluència d’usuaris i eliminar definitivament l’antic vehi-
cle de substitució. 

Nous plans d’ampliació i adequació 
de la xarxa de transport públic

Aquestes millores són possibles gràcies a la subvenció

de 222.825 euros que l'Entitat Municipal ha rebut de

l'Autoritat del Transport Metropolità per al període

2007-2010. Valldoreix rep aquestes subvencions des de

la seva inclusió a l'AMTU, l'Associació de Municipis

amb Transport Urbà, l’abril de 2004
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Iniciatives ambientals

Idees d’estalvi i 
reutilització d’aigua

L’aigua potable es distribueix per les ciutats mitjançant
infraestructures que impliquen el seu encariment. A més,
la legislació penalitza l’excés de consum mitjançant un
sistema de trams de preus creixents en les nostres factu-
res. Potser, l’actual sequera ens pot servir d’impuls per a
la instal·lació d’equips complementaris que permetin
estalviar molta quantitat d’aigua.
En primer lloc convé observar que per a la cisterna del
wc, per a la neteja del terra i fins i tot de la roba, i per al
reg de plantes i jardins, no és necessari que l’aigua sigui
potable. Només s’exigeix que sigui clara, neta i desinfec-
tada. Actualment hi ha diverses empreses que venen
equips de reciclatge d’aigua casolans, a disposició dels
instal·ladors professionals, que permeten reciclar l’aigua
potable per a altres usos no potables. 

Hi ha diverses possibilitats d’aprofitament i d’estalvi. Per
exemple, podem trobar la recollida d’aigua de pluja a una
cisterna o similar. Un mínim procés de depuració la deixa
llesta per al seu ús per a neteja, lavabo o reg. Una altra
fórmula és la recollida d’aigua provinent de la dutxa,

lavabo i banyera, les
conegudes aigües gri-
ses. Una mini depura-
dora la pot abocar a la
cisterna anterior. En
tercer lloc, si es volen
aprofitar les aigües del
lavabo i rentaplats,
existeixen també inte-
ressants depuradores
que la deixen llesta per
al reg del jardí. No
convé barrejar-la amb
les anteriors. Hem de
tenir en compte que el
decret de la sequera
prohibeix el reg dels
jardins amb aigua
potable, però no amb
aigües reciclades de
casa. 

El canvi climàtic va fent via. L’excepcional sequera
d’aquest últim any deixarà de ser excepcional, tot
i que els canvis meteorològics no es manifestin de
manera homogènia. Els anys de sequera poden
venir alternats amb anys d’inundacions. En tot
cas, sabent allò de “és millor prevenir que curar”,
convé que tots, administracions i ciutadania, tre-
ballem per afavorir l’estalvi d’aigua i d’energia. 
Hem de tenir en compte que l’estalvi d’energia té
repercussions en l’aigua dels embassaments. L’any

2003, per exemple, de l’ordre d’un 30% de
l’energia elèctrica produïda a Catalunya provenia
de les centrals hidroelèctriques. Per tant, si estal-
viem energia elèctrica indirectament també estem
estalviant aigua. Així doncs, es recomana conten-
ció en l’ús dels condicionadors d’aire a l’estiu.
Des de l’Entitat Municipal seguim fent propostes
a la ciutadania al mateix temps que mirem de fer
altres actuacions de les quals informarem més
endavant. 
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Disseny de xerojardins
La idea principal dels xerojardins és fer un ús racional de l’aigua de reg. L’objectiu és estalviar el

consum d’aigua. Això és interessant en climes com el nostre on l’aigua és un bé

escàs. Aconseguiríem d’aquesta manera uns jardins més sostenibles.

Diferenciem tres zones hídriques

El jardí es pot treballar diferenciant tres zones en funció de les
necessitats d’aigua. Una zona seca on posarem plantes autòc-
tones o de clima similar al nostre. No necessiten reg en tot l’any
ja que en tenen prou amb l’aigua de pluja. Zona de reg moderat
amb les plantes que necessiten poca aigua al llarg de l’any per
establir-se o per formar tapissos vegetals. Una zona humida per
a plantes que tenen més necessitats d’aigua. Hauríem de reduir
la superfície dedicada a aquesta categoria de plantes.

Es pot jugar amb el disseny dels nostres xerojardins procu-
rant que unes zones afavoreixin les altres. Per exemple posa-
rem les plantes més exigent amb aigua al costat de la gespa
perquè aprofitin les pèrdues en el sistema de reg als marges
de la gespa. Una altra possibilitat és posar les plantes més
exigents en aigua a l’ombra dels arbres que les protegiran de
la deshidratació. O bé instal·lant les plantes a sota d’una
pèrgola.

Protegir del vent és una altra tècnica ja que és molt deshidra-
tant. Detectarem, doncs la direcció dels vents dominants a la
zona i dissenyarem alguna protecció: tanca coberta amb enfi-
ladisses, arbres, arbusts...; tanca recoberta amb bruc, vímet o
canyís. Les tanques fetes amb arbusts no són recomanables
perquè necessiten molt de manteniment, ocupen espai i com-
peteixen per l’aigua amb les plantes que voldríem protegir.

A més de l’ús més eficient de
l’aigua, la xerojardineria

aporta un sentit
més ecològic: ne-
cessita un mante-
niment reduït;
permet utilitzar

una quantitat
menor de pro-

ductes fitosanita-
ris; requereix me-
nor ús de maquinà-

ria i, per tant, menor
despesa de combusti-

ble; facilita el reciclatge i
el compostatge de les
restes vegetals...

Un jardí dissenyat segons aquests principis
consumeix una quarta part de l’aigua uti-

litzada en un jardí convencional. Els xe-
rojardins no són jardins de cactus; tam-

poc jardins sense gespa; ni són jardins ex-
clusius de plantes autòctones. Es busquen

les plantes adaptades al clima, però
també poden arribar d’altres

parts del mon amb climes
semblants al nostre com,

per exemple, Sudàfrica
o Xile.

Una primera fase
en aquest disseny
és l’agrupació de
les plantes segons

les seves necessitats d’aigua. Així, hem d’evitar agrupar, per
exemple, una hortènsia que necessita molta aigua, amb una
sàlvia o un romaní que són plantes submediterrànies adapta-
des a la forta calor i deshidratació del nostre clima. En canvi,
una bona associació seria el romaní (Rosmarinus officinalis),
amb el llentiscle (pistacia lentiscus) o el baladre (Nerium
Oleander).
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Cultura

Amb l’arribada de l’estiu, l’Entitat

Municipal de Valldoreix torna a organitzar

estades d’estiu, casals, estades de

natura... aconseguint que els més joves de

la casa puguin gaudir de les vacances amb

un munt d’activitats. T’ho perdràs? Tota

la informació i les inscripcions al web

www.valldoreix.cat i al Casal de cultura.

Esplais d’estiu. 
Oberts a nens/es de 3 a 7 anys.
Moltes activitats per gaudir de l’estiu tot jugant i apre-
nent amb tallers de plàstica, de cuina, jocs d’aigua, psi-
comotricitat… Anirem a la piscina i farem sortides adap-
tades a totes les edats.

Estades de natura

Obertes a nens/es i joves de 8 a 12 anys. 
Aprofitarem l’entorn natural de Valldoreix per realitzar
activitats diverses: rutes en BTT per la natura, jocs
d’orientació, circuit entre arbres, piscina, jocs, itineraris
mediambientals...

Estiu inoblidable!
Estades de Valldoreix.

Esplais d’estiu
matí 
9 a 14h

matí+dinar 
9 a 17h

tot el dia
9 a 17h

Juliol I 
(del 30 de juny a l’11 de juliol)

120,00€ 190,00€ 210,00€

Juliol II 
(del 14 al 25 de juliol) 

120,00€ 190,00€ 210,00€

Servei gratuït d’acollida a les 08.00 hores

Dinar esporàdic: 8 euros

Tarda esporàdica: 7 euros

Servei gratuït d’acollida a les 08.00 hores
En el cas de les estades de natura, el preu del dinar per a tota
l’estada és de 7 euros cada dia i de 8 euros pel dinar esporàdic. 
El preu de les tardes si es fa durant tota l’estada és de 2 euros per
dia i el preu d’una tarda esporàdica és de 7 euros.

Estades de natura matí 
9 a 14h

9 a 14h Juliol I 
(del 30 de juny a l’11 de juliol)

178,00€  

Juliol II 
(del 14 al 25 de juliol) 

178,00€  
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Casals setembre

Oberts a nens/es i joves de 3 a 12 anys.
Abans de començar l’escola, us oferim els
casals plens d’activitats: gimcanes, pisci-
na, jocs d’aigua, tallers de plàstica, psi-
comotricitat, coneixement del nostre
entorn... Activitats d’allò més variades i
divertides, adaptades a diferents grups d’edats.

Estiu al Complex Esportiu
de Valldoreix

Escoles esportives
A l’entorn del Ferran i Clua i el Complex esportiu
Per a nenes i nens de 3 a 14 anys. D’acord amb les seves edats
fan piscina, psicomotricitat, sortides guiades, tècniques
esportives... El dinar és al menjador del Ferran i Clua.

Escoles tot terreny
Per a nenes i nens de 9 A 14 anys amb activitats de vela, piragua,
hípica, parc aquàtic, piscina, curses d’orientació per Collserola,
trekking, gimcana d’aventura, bicicleta, tir amb arc...

+Info i inscripcions... 

Complex Esportiu Valldoreix-EMD 
Brollador s/n · Tel. 936 754 055

Horaris
feiners: de 08:00 a 22:00h
dissabte: de 10.00 a 20.00h
diumenge: de 10.00 a 15.00h

+ Info i inscripcions…

Casal de cultura de Valldoreix
Sant Albert, 5 – tel. 935 898 269
Horari d’inscripcions fins el 23 de juny: de dilluns a
divendres de 9 a 13 i de 17 a 19 hores.
Horari d’inscripcions a partir del 23 de juny: de
dilluns a divendres de 8 a 14 hores.
O bé, mitjançant el web: www.valldoreix.cat

Servei gratuït d’acollida a les 08.00 hores
Dinar esporàdic: 8 euros
Tarda esporàdica: 7 euros

Casals setembre matí 
9 a 14h

matí+dinar 
9 a 17h

tot el dia
9 a 17h

Setembre
(de l’1 al 10 de setembre)

96,00€ 152,00€ 168,00€  
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Cultura

Una Nau de cultura amb bones
condicions d’il·luminació i so

Tot esperant un futur amb equipa-
ments socials i culturals adequats a
la nostra vila i a la nostra ciutadania,
de moment estem millorant les
condicions de la Nau. Així, s’està

treballant en la instal·lació d’uns
equips d’il·luminació i de so ade-
quats per a les activitats que es
desenvolupen habitualment;
col·locar una cortina per optimitzar

l’acústica... Unes millores que, a
més, tenen com a objectiu poder
fomentar el seu ús com a espai tea-
tral entre les diverses associacions
de la vila.

La Nau s’ha convertit en un espai imprescindible de celebració d’activitats socials i culturals de la nostra vila. Des de
les sessions plenàries del govern local, que es fan de manera provisional, a la celebració de les dates més significades
del nostre calendari; des del cinema d’entitats a les obres de teatre professional; des de dinars populars dels nostres
avis a concerts de tot tipus... els  valldoreixencs anem fent més nostre l’espai de la Nau.

El riu ja no riu perquè és a
punt de desaparèixer a cau-
sa dels humans que malba-
ratem l’aigua en creure que
és eterna
Aquesta és la proposta
d’espectacle infantil que fa

la companyia Entresòl per presentar-la als vailets de la
nostra vila el proper diumenge 11 de maig a partir de les
11.30 hores a la Nau de cultura. Tal i com expliquen des de
la companyia: “dediquem aquesta obra de teatre al nostre
futur, els nens i nenes d’entre 4 i 11 anys, però molt espe-
cialment als de 6 a 9, a qui cal convèncer que l’aigua és un
bé escàs, sense el
qual no podem viu-
re”. 
Un teatre amb can-
çons didàctiques i
uns personatges di-
vertits i excèntrics
—el pescador de

botes, la garsa rodamón, la granota verda i la xinxa
d’aigua— que recordaran la història del riu des dels seus
dies més alegres, quan baixava ple d’aigua, fins al moment
actual, sec i brut. Tant els contes musicals, el cicle de
l’aigua vist pel núvol que no volia ploure, l’aigua que fugia
de la contaminació i el peix mutant, com la fantàstica faula
del valent salmó, “l’últim salmó que va pujar el riu”, ens fa-
ran veure amb bon humor que l’aigua dolça ha de perdurar
en la natura, incidint en la manera en què podem contribuir
perquè no s’esgoti del tot. El riu ja no riu és un espectacle
infantil i familiar que, amb un objectiu d’entreteniment i al
mateix temps didàctic, ens mostrarà la importància de
l’aigua. El preu de l’entrada és de 2 euros i es pot comprar a
la Nau abans de l’inici de l’espectacle.

L’espectacle infantil El riu ja no riu és una

bona fórmula per prendre consciència de la

rellevància de l’aigua per a la nostra socie-

tat. 11 de maig a les 11.30 hores a la Nau.

[ ]
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Valldoreix busca originals inèdits d’una
sola narració, tema lliure i escrits en llengua
catalana. S’estableixen dues categories que
podran presentar entre 10 i 30 planes
d’extensió: juvenils, entre 12 i 17 anys, que rebrà
un premi de 1.000 euros; i adults, per a majors de
18 anys. El guanyador d’aquesta categoria rebrà un
premi de 2.000 euros. La data màxima de presentació
serà el 27 de juny del 2008 al Registre d’Entrada de
l’Entitat Municipal. Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 185,
en horari de dilluns a divendres, de 8 a 19 hores. 

El concurs de cartells per a la festa
major de Valldoreix d’aquest 2008 té
tres categories i el cartell anunciador
podrà ser de qualsevol d’elles. Es
concedirà un premi de 750 euros al
guanyador de la modalitat A, d’adults;
un premi de 450 euros per a la
modalitat B, de 14 a 17 anys; i un altre
de 450 euros per a la modalitat C,
d’edats entre 6 i 13 anys. 

Les obres presentades han de ser
originals i inèdites i cada participant

només pot
presentar una
obra com a
màxim. Les obres
no han d’anar

signades. Els originals s’han de
presentar muntats sobre base rígida i
hauran d’amidar 67 cm de llargada i 48
cm d’amplada. Amb tots els cartells
presentats, durant la festa major es farà
una exposició al Casal de Cultura. Els
treballs es podran presentar abans del
13 de juny al Casal de Cultura, de
dilluns a divendres, de 9 a 13 i de 17 a 19
hores.

No s’acceptarà cap cartell on quedin
reflectits focs d’artifici i en el cartell
caldrà que hi constin els elements
següents:
Festa Major - Valldoreix 2008
12, 13, 14, 15, 16, 20 i 21 de setembre
l’escut de l’EMD

+ info... 
www.valldoreix.cat 
Casal de Cultura – Sant Albert, 5 – Tel. 935 898 269
Valldoreix-EMD – Rbla. MJ Verdaguer, 185 – Tel. 936 742 719

+ info... 
www.valldoreix.cat 
Casal de Cultura – Sant Albert, 5 – Tel. 935 898 269
Valldoreix-EMD – Rbla. MJ Verdaguer, 185 – Tel. 936 742 719

per a la Festa Major 2008
Concurs de Cartells
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Valldoreix, el meu !

Miquel Pellicer porta més de 30 anys a Valldoreix. Ha vist
peixos a la font del Ganxet, ha caçat salamandres a un dels
brolladors que hi havia a la vila i recorda quan els carrers
estaven sense asfaltar. Aquest editor de llibres ja jubilat
troba a la nostra vila la tranquil·litat necessària per crear les
figures dels seus músics grassonets, coneguts a la vila des
què el 2003 va guanyar el concurs de cartells de la Festa
Major.

Quan vas arribar a Valldoreix?
Vàrem començar a venir els estius amb la família l’any 1939,
però realment passàvem més temps aquí que a Barcelona. Un
germà meu va morir a la ciutat i el meu pare deia que Barcelo-
na estava molt contaminada i per això quan veníem aquí està-
vem des de Setmana Santa fins al Nadal. Però no va ser fins
els anys 70 quan em vaig instal·lar definitivament a la Vila.

Com ha canviat des què ets aquí?
Uuui... Molt! Mira, tenia un veí, que ja és mort, que deia
que a la riera de Valldoreix ell hi havia anat a pescar truites!
Jo no sé si és veritat o no però recordo que hi havien alme-
nys tres brolladors anant cap a la colònia Montserrat. Hi
havia un just al costat de l’entrada del tennis on hi anava a
caçar salamandres. Caçar-les era molt divertit! I a la font
del Ganxet hi havia peixos! Però tot això ja ha desaparegut.

Tot el carrer de Sant Francesc, que
es deia aleshores Paseo de la Mon-
tanya, era un camí de terra fins a
l’estació on només hi havia un únic
fanal. De cases tan sols hi havia la
Torre Mora i un parell més.

Què t’agrada de Valldoreix?
El que més m’agrada? No sé si m’agrada alguna cosa! (riu-
res) No, el que em continua agradant és la tranquil·litat
que hi ha. S’està molt bé. El problema és que com has
d’anar en cotxe a tot arreu doncs em fa por que, com cada
vegada em faig més gran, arribarà un moment que no po-
dré conduir i no sé què faré.
També m’agrada molt l’ambient que hi ha al Casal d’avis,
hi ha molta amistat. La meva senyora hi va i s’ho passa
molt bé. L’única pena és que no hi cabem, necessitem
més espai i d’aquí a que facin el nou casal passarà temps.

I què canviaries?
Hem de demanar una gran superfície tipus Mercadona, o
unes galeries on hi hagi de tot. Perquè sinó has d’anar a
Sant Cugat o al centre comercial. El que tindrem més a
prop és el que estan fent a Mira-sol, però hi has d’anar
amb cotxe igualment.

Miquel
Pellicer

ENTREVISTA A 

Pots dibuixar la figura que vulguis dins

d’un requadre. Dibuixes un cap, unes mans

i uns peus i després ho uneixes tot. 

És divertidíssim!
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Quina era la teva dedicació laboral
abans de jubilar-te?
He estat editor de llibres infantils.
Vaig estar treballant amb l’editorial
Bruguera. Editava llibres, contes, cro-
mos, quaderns de pintar... i parlava
amb els dibuixants. He tingut la sort
de conèixer molts dibuixants famo-
sos com Escobar, Ibàñez, Peñarroya,
Xan... En jubilar-me, vaig començar
a escriure i dibuixar contes. El pri-
mer que vaig fer va ser On és el pe-
tit príncep? Vaig fer tots els textos
i la distribució i en Xan, el dibui-
xant de Super López, el va
il·lustrar.

Així doncs fa molts anys que
tens contacte amb el dibuix i la
pintura... Com neix aquesta in-
quietud?
Sempre he tingut inquietud
per la pintura. Ja pintava quan
era a l’editorial però era poca
cosa, ara em dedico molt
més. Després d’aquest pri-
mer llibre vaig començar a
fer pòsters, cartells i a
pintar. Em vaig fer soci de
Firart a Sant Cugat i ara

formo part de la Junta Directiva. Ja he
fet diverses exposicions. Ara fa 9 anys
que m’he jubilat i gaudeixo molt di-
buixant però el més difícil és vendre.

Abans però hauries rebut formació...
No, no he estudiat ni tinc formació en
art. Bé, vaig estar amb el professor La
Osa que em va ensenyar una mica l’oli,
però molt poc temps. També vaig co-
mençar un curs de dibuix amb guixos
que no vaig acabar. Sóc autodidacta.
Però amb els dibuixants que he cone-
gut  he après molt ja que, en l’època
franquista, molts es dedicaven a fer

portades de llibres ja que no els deixa-
ven fer il·lustracions. Eren pintors molt
bons però com no tenien feina es de-
dicaven a  fer cobertes per guanyar-se
la vida. I a Bruguera es va reunir un
grup de pintors fantàstics.

Quines tècniques utilitzes per a les
teves obres?
Utilitzo una tècnica mixta i barrejo
moltes coses. Últimament faig servir
molt l’ordinador. Normalment faig un
dibuix petit, l’escannejo i poso el color.
Després ho imprimeixo i pinto a sobre.
Utilitzo també molt la tinta xina de co-
lors. També faig coses d’oli i d’aquarel·la
però m’agrada anar provant tècniques
diferents i m’ho passo bomba!

Als teus quadres predomina la figura
del músic de jazz.
Sí, principalment m’inspira la música
jazz. Tinc molta documentació i foto-
grafies d’aquest gènere musical d’on
trec idees. Normalment són músics
que he vist sols i després faig el con-
junt ja que en fotografia no existeixen
músics en composició vertical.
M’agraden els músics de jazz perquè
són molt elegants i van ben vestits.

Quines són les teves referències?
M’han dit que algun quadre meu

s’assembla a Botero, perquè són figu-
res grassonetes. Tot i que m’agrada
molt aquest artista no he intentat fer
el seu estil, ha sortit de la meva forma
de dibuixar. Jo mai havia dibuixat fi-
gures, sempre havia fet paisatges fins
que em van regalar un llibre que ex-
plicava que pots dibuixar la figura que
vulguis dins d’un requadre. Dibuixes
un cap, unes mans i uns peus i des-
prés ho uneixes tot i és divertidíssim!
fent això és com van començar a sor-
tir aquestes figures.

I amb quina finalitat?
La finalitat és passar-m’ho bé. Alguna
vegada m’han encarregat retrats de ca-
res o d’algun nen, però pateixo molt.
L’Adolf això ho fa molt bé però jo no.

Per tant no busques tenir un públic
en concret.
Normalment són gent jove els que
s’interessen. Tinc clients de tot tipus
que venen per aquí perquè volen fer
un regal i no saben què fer. Però quan
exposo al carrer Santiago Rossinyol, el
primer i tercer diumenge de mes, la
gent gran passa una mica de llarg i
amb mi es queda la gent jove.
M’agrada que s’interessin i preguntin.
Jo gaudeixo explicant perquè veig que
hi ha molt d’interès.

El que m’agrada de Valldoreix és la tranquil·litat que hi ha.

S’està molt bé.

M’agraden els músics de jazz

perquè són molt elegants i

van ben vestits
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La Nau de cultura s’omplirà de la música de l’alumnat del
Centre musical de Valldoreix-EMD per celebrar els pri-
mers 10 anys d’aquesta institució valldoreixenca. 
La jornada s’iniciarà al matí, a partir de les 12.30 hores,
amb el concert dels grups de sensibilització de l’escola.
La sessió de tarda començarà a les 17.00 hores amb el
concert dels grups de cambra de l’escola. La jornada
clourà amb el concert commemoratiu del 10è aniversari a
càrrec del professorat i l’orquestra del nostre Centre mu-
sical a les 20.30 hores.

I a l’estiu… de colònies musicals 

Del 28 de juny al 5 de juliol, el Centre musical Valldoreix-
EMD torna a organitzar les colònies musicals durant el
període d’estiu. Aquest any aniran a Sant Llorenç de Mo-
runys, comarca del Solsonès. Totes les persones que es-
tiguin interessades es poden inscriure des del web
www.valldoreix.cat o a la secretaria del Centre.

El 10 de maig a la Nau de Valldoreix, 

el Centre musical de Valldoreix-EMD

celebra el desè aniversari

10 de maig, una jornada per celebrar el 
10è aniversari del Centre musical

El Centre Musical iniciarà la

matriculació per a antics alumnes i

germans del 5 al 16 de maig. El nou

alumnat es podrà matricular des del

19 de maig. Les matrícules acaben

per a tothom el 13 de juny. L’horari

de la secretaria del Centre Musical

durant l’època de matrícules és de

16.00 a 19.30 hores.
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El Club de Futbol Sala de Valldoreix va néixer ara fa
tres anys amb uns 25 nens i avui dia ja són uns 50
d’entre 4 i 8 anys. El club va començar com a escola
de futbol i ha estat aquest any quan s’han format
com a club esportiu. Actualment hi ha tres equips:
dos de prebenjamins i un de benjamí, tots tres fede-
rats, que juguen a la lliga comarcal amb resultats

molt bons ja que dos dels equips encap-
çalen la lliga. 

Dani, un dels entrenadors de
l’equip i la persona que va iniciar
el projecte de l’escola de futbol

comenta com el nombre
d’inscrits al Club ha anat en aug-

ment en aquests tres anys: “ara fa
quatre mesos que les llistes d’inscripcions estan
tancades i encara hi ha nens que es volen apuntar,
però com les instal·lacions són molt petites no en
podem acceptar més”. Dani explica l’inici de la inicia-
tiva anys enrere: “vaig parlar amb la Núria Sàbat, ge-
rent del complex esportiu, i li vaig proposar muntar
l’escola de futbol ja que no hi havia res semblant a Vall-
doreix”. El fet de ser també escola de futbol implica que
molts nens poden entrenar i aprendre l’esport sense te-
nir l’obligació de jugar els caps de setmana. Aquesta és
una molt bona opció per a molts dels pares. Tot i ser el
primer any de jugar federats, tant els entrenadors com
els pares estan molt satisfets dels resultats que estan
aconseguint amb els nens: “els pares troben molt bé la
feina que fem amb els nens. A més a més, fem activitats
amb totes les famílies. Ara, per exemple, estem organit-
zant una calçotada. Tot i ser un club la relació és molt
estreta, és com un poble.”

Actualment, la intenció del club és unificar-se amb els
tallers extraescolars de futbol del Ferran i Clua “per fer
una cosa més sòlida i més maca. En principi ens hem de
reunir per parlar i acabar de concretar.”

Els més joves s’inicien 
en el futbol sala
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Entitats i associacions

Ara fa 23 anys el senyor Orús, aleshores president de
l’EMD, va decidir reunir la gent gran de la nostra vila i
organitzar una excursió a Montserrat. En aquells mo-
ments Isabel Castells, actual presidenta de l’associació, i
Lola Rubio van contactar amb els majors de 60 anys
utilitzant el cens municipal i van aconseguir reunir unes
80 persones. “A partir d’aquesta proposta vam comen-
çar a reunir-nos i es va formar una junta gestora. Jo en
un principi només assessorava, perquè no tenia edat per
entrar a la junta” ens comenta la Isabel. I amb aquesta
iniciativa va començar la història del nostre Casal d’avis.
Els primers anys es reunien al local de Correus i més
tard se’ls va cedir la casa del senyor Segura, on són ac-
tualment. El nombre d’avis anava en augment ja que
eren l’únic casal de la zona i hi acudien els avis de la Flo-
resta i Mirasol. Més tard, arran de l’aparició d’altres ca-
sals per a la gent gran, es va reorganitzar l’estructura del
casal de Valldoreix: “Vam començar a muntar tallers,
sortides, activitats... i vam comptar amb la col·laboració
de la Carme Ferrer que gestiona i s’encarrega de
l’atenció a la gent. Actualment és molt important pel
bon funcionament del Casal”.

Organització i activitats

En aquests 23 anys, l’oferta de tallers i activitats ha anat
augmentant i fent-se més variada. Totes les tardes de di-
lluns a divendres, de 4 a 8 a l’hivern i de 5 a 8 a l’estiu, els
nostres avis poden estar al casal. A més, alguns matins
tenen activitats puntuals com gimnàstica o serveis de
podologia: “En organitzar els tallers pensem que ens hem

23 anys d’història del Casal d’avis
El nostre objectiu és sentir-nos actius, participar en societat i ajudar-nos els uns als altres.
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de formar i per això en fem de música, de català... Ens
hem de relacionar i per això fem també sortides, celebra-
cions i participem en totes les diades”. Els avis també fan
passejades cada dimarts així com una excursió mensual i
5 viatges l’any: “Tot i així, intentem que la gent tingui ini-
ciativa i ens proposi coses a fer”.
Algunes d’aquestes activitats poden estar subvenciona-
des, com les sortides culturals, però el casal funciona
amb quotes voluntàries que són, com a mínim, un euro
al mes, tot i que pot variar depenent de l’activitat que es
vulgui realitzar. Per donar a conèixer totes aquestes ini-
ciatives el casal edita mensualment l’Informatiu on apa-
reix la programació dels tallers i la gent pot participar ac-
tivament escrivint articles. També es publiquen anuncis.
El nombre d’avis que participen també ha anat en aug-
ment en aquests anys: “Hi ha aproximadament uns 300
inscrits, però que hi participin activament són prop de
100”. La mitjana d’edat al casal ronda els 75 anys i cada
any fan un homenatge als socis que compleixen 90.

Projectes 

Un dels projectes més immediats, segons la seva presi-
denta, és l’ampliació de les seves instal·lacions: “Actual-
ment el casal d’avis compta amb una sala polivalent, una
d’informàtica, una de billar i una altra per jugar a cartes,
però necessitem tenir més espai per a les nostres activi-
tats”. Per altra banda, els avis tenen un projecte solidari
entre mans amb les monges de Valldoreix que fan mis-
sions a Rwanda: “Venem postals i roba que ens porten
des de Rwanda, i tot el diner que recollim en les Carame-
lles té un destí solidari”. Entre ells també s’ajuden mú-
tuament, “s’han fet molts grups d’amistat, tothom es
coneix... és maco. Quan algú té un problema tots es fan
solidaris. Es viuen molt les coses”. I aquest aspecte és,
segurament, un dels valors més importants que
s’ensenya al casal d’avis.

ISABEL CASTELLS. Presidenta del Casal d’avis 

Isabel Castells té 72 anys, està casada i és mare de 7 fills i àvia
de 18 néts.  És assistent social i ha fet la carrera de piano a
l’acadèmia Marshall. Ha estat professora de guitarra i piano i
sempre ha format part de juntes de pares d’alumnes.
Col·labora amb la Creu Roja Valldoreix amb el seguiment del
voluntariat.

Quan fa que ets a Valldoreix?
Ja són 30 anys vivint a Valldoreix tot i que abans ja veníem a
passar l’estiu. Som molts de família i necessitàvem un lloc per
anar de vacances amb la canalla i va ser quan el meu sogre ens
va trobar una casa aquí. Amb el temps la vam arreglar i ens hi
vam quedar.

Explica’ns la teva funció com a Presidenta.
Com a presidenta coordino tota l’activitat, però no hi ha una
funció determinada a part de les relacions públiques. En gene-
ral la funció seria vetllar perquè s’acompleixin els objectius i fi-
nalitats del Casal, d’estar vius i presents en la societat. Això
dóna feina i preocupacions, però també molta satisfacció.

Quina és la funció social del Casal d’avis?
Principalment que les persones grans se sentin compreses i
tingudes en compte i al mateix temps ajudar a omplir aquesta
època de la vida en què disposem de més temps per aprendre i
relacionar-nos. Per estar presents en la societat cal reciclar-
nos, per això fem informàtica, català, tenim la Coral Esclat de
Germanor, organitzem cites culturals... I per relacionar-nos te-
nim els viatges i les tardes lúdiques amb escacs, billars, cartes...
També intentem fer amistat, donar suport a la gent i passar-ho
bé amb els aniversaris, Nadal, Carnestoltes, diades... Tot això és
el més important. Un paper important de cara al poble i per al
col·lectiu dels pensionistes és ser la veu per cobrir les necessi-
tats que no estan al nostre abast, per exemple, demanar una
gran superfície per solucionar els problemes de la gent gran
amb dificultats de desplaçament per anar a comprar.
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Bar Floretas

Adreça: Avda. Alcalde Ramon Escayola, 41
Telèfon: 935 836 866
Horari d’obertura: Dl a dv. de 07 a 20h. Dg quan hi ha futbol.
Vacances: Una setmana a l’agost.

Propietari: Juan Arroyo

Quants anys porteu a Valldoreix? Fa 25 anys que visc a
Valldoreix i 70 anys que existeix el bar. Ha passat per di-
versa gent fins que ho van agafar els meus pares en tras-
pàs i ara jo. Des de 1984 ho van portar els meus pares i fa
8 anys que el porto jo amb la meva dona.

Per què vau muntar un bar a la vila? Ens vam venir a viure
aquí perquè el meu oncle és d’aquí de tota la vida. Jo ve-
nia de molt petit i va ser quan els meus pares van agafar
el bar. Jo m’he criat al bar. Quan el vam agafar nosaltres
vam modificar tota la seva estructura. 

Especialitats: El bar Floretas és tot un clàssic a Valldoreix.
Ja són 70 anys que porta obert i ha passat per diferents
propietaris. El seu actual propietari, en Juan, comenta
com a especialitat a destacar el menjar casolà en un
menú de migdia que prepara la seva dona “com feien les
iaies”. A l’oferta gastronòmica del Floretas tenen tapes
variades, entrepans i el menú de migdia mantenint el que
feien els seus pares. Una parella jove que destaca entre
riures: “el caràcter simpàtic ens diferencia dels altres
bars”. Els seus clients són gent de fora i gent de poble de
tota la vida. Currantes,
paletes, electricistes...
que venen a menjar.

El nostre comerç

Snack-Bar Mundial

Adreça: Rbla. Mossèn J. Verdaguer, 8
Telèfon: 935 890 787
Horari d’obertura: dl a dv de 08 a 21h. Ds fins al migdia.
Vacances: Tanquem 20 dies a l’agost.

Propietària: Dolors

Quants anys porteu a Valldoreix? Vaig estar vivint 23
anys a Valldoreix i ara fa 7 anys que vaig anar a viure a
Sant Cugat. Els meus ex sogres vivien a sobre del bar
i des dels 19 anys que hi sóc al Mundial.

Per què vau muntar un bar a la vila? El bar era de la
meva ex sogra. Fa uns 45 anys que hi és aquí. Quan
em vaig casar ho vam portar junts però quan ens vam
separar em vaig quedar jo de responsable. Fa uns 12
anys que ho porto ajudada per personal contractat. 

Especialitats: El bar Mundial destaca pels seus entre-
pans i plats combinats. La Dolors va decidir no fer
menús per no haver de passar tant de temps al bar i
poder dedicar-hi més temps als seus dos fills, com
succeeix a moltes altres mares de família treballado-
ra. Els clients del bar són principalment gent jove
que, en estar situat a prop de l’estació de trens, fa
que vinguin a prendre alguna cosa quan arriben a
Valldoreix després de treballar. És un local ampli amb
un ambient juvenil. 

L’Entitat Municipal de Valldoreix vol continuar donant suport al nostre comerç local. L’InfoValldoreix i el web
www.valldoreix.cat tenen obert aquest espai per donar a conèixer aquests serveis que tenim molt a prop. Con-
tacteu amb comunicacio@valldoreix.cat i, de manera gratuïta, informarem del vostre comerç. Animeu-vos!
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El tennis es fa protagonista

El Club de Tennis va acollir aquesta
Setmana Santa el I Torneig Nike Vall-
doreix organitzat per Barcelona Total Tennis. El període de
vacances va servir per ajuntar tennistes de tot l’estat i po-
der veure algunes de les joves promeses d’aquest esport.

En categoria masculina, la final infantil va ser per a Ignacio
Gonzalez, d’Astúries per 6/1-6/2 contra el madrileny Juan
Riquelme. Pedro Domínguez va guanyar la final d’alevins
davant d’Alberto Barroso amb el resultat 6/1-6/3.  

En categoria femenina, la basca Maider Martín va guanyar
3/6-6/3-6/3 la valenciana Cynthia del Rey en la final infan-
til. La valenciana Sara Sorribes va guanyar per 6/2-7/6 la fi-
nal alleví a la catalana Virgínia Peña. 

Jordi Parés i Martí Muñoz guanyen 

el tercer campionat de pàdel

El complex esportiu de l’EMD Valldoreix va organitzar el
Tercer torneig Open de pàdel al llarg del primer cap de set-
mana del mes d’abril. L’equip Etseibers, amb Jordi Parés i
Martí Muñoz, va acabar guanyant aquest campionat.
L’equip de Sergi Giménez i Albert Boj va ser el segon classi-
ficat; Toni Navas i Eric Pérez van quedar tercers; i en quarta
posició va acabar l’equip d’Anna Salabert i José Navarro.

Passejada al Matagalls

Continuant amb les passejades que organitza el complex esportiu,
dissabte 29 de març un grup de 40 persones van pujar caminant des

de Collformic al cim del Matagalls, a la ser-
ra del Montseny. Tal i com ens van explicar
els organitzadors, el grup va sortir amb cot-
xes des del complex esportiu i a les 10 del
matí ja començaven l’excursió. Com es veu
a les fotografies vam pujar amb molta boira
que no els va deixar veure el paisatge, però
s’ho van passar d’allò més bé caminant i
comentant properes excursions. I com tota
bona excursió, la caminada va cloure dinant
al restaurant “Can Besa” amb molt bones
amanides i carn a la brasa amb allioli. La
propera sortida ja s’està preparant. Aniran
de passeig pel Collserola i la data està per
determinar.

Esports

Carlos Boluda, doble campió del món sub-14, campió del mon sub-16 i actualment el número 242 del rànquing 
de l’ATP, va dirigir un clínic amb alguns dels participants del torneig.

Montserrat Turu, Presidenta-alcaldessa de Valldoreix-EMD; Ángela Bleda, 
Vocal-regidora d’esports de Valldoreix-EMD; i el President del CE Valldoreix, senyor

Canaleta van presidir les finals d’aquest torneig de tennis
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Amanida de notícies

El passat 26 de març, una gran quanti-
tat de veïns de la nostra vila es van reu-
nir a la Nau de cultura per crear la Co-
missió veïnal sobre el mosquit tigre.
Aquesta ha estat una proposta de la
vocalia de Salut de l’Entitat Municipal
que ha comptat amb una alta partici-
pació dels veïns. La portaveu d’aquesta
nova comissió, Teresa Totosaus, va
destacar la necessitat de tenir repre-
sentació a tots els barris de Valldoreix
per poder recollir informació de tot el
territori i poder incidir amb més eficà-
cia en la difusió de les accions que es
considerin oportunes per dur a terme.
Per a aquesta primera trobada es va or-
ganitzar una taula de debat que també
va comptar amb la participació de Gi-

sela Chebabi, de l’Ajuntament de Sant
Cugat; i Jordi Jiménez, Director del
CAP Valldoreix.
Na Gisela va explicar les característi-
ques del mosquit: el cicle reproduc-
tor; que ponen els ous en la superfície
de l’aigua, en aigües estancades no
contaminades...; va explicar que no es
poden desplaçar més de 500 metres;
o que les solucions funcionen en la
prevenció de la posta, o que mai s’ha
de fumigar amb productes químics.
També va explicar com funciona
l’equip d’informadors de
l’Ajuntament de Sant Cugat.
En Jordi Jiménez va explicar les mesu-
res per evitar les picades: portar el
cos cobert, vestir amb colors clars,
utilitzar repel·lents o fregues amb
plantes aromàtiques... També va co-
mentar que per tractar les zones
afectades s’ha de rentar la zona sense
rascar-se i que es poden aplicar po-
mades per calmar el dolor. En cas de
febre o reacció important va recoma-
nar anar al CAP.

Amb les entrades exhaurides, Javier
Krahe va cantar a la Nau de cultura i
sembla que va fer gaudir a tothom.
Krahe canta, i parla, i parla, i canta, i
parla... i explica històries plenes de fic-
ció, i de realitat, i de ficció, i de ficció...
plenes d’amants imaginàries, o no; de
clàssics de les tragèdies gregues; dels

assajos dels filòsofs del 68; de Kafka...
recreant-se amb lletres iròniques, rima
impossible i una música senzilla però
ben tocada pels seus acompanyants a
la guitarra, el contrabaix i els instru-
ments de vent. 
Des del Valle de làgrimas, disc que va
publicar el 1980, i fins a Querencias y

estravios, disc que ha enregistrat
en viu l’any 2007, Krahe es carac-
teritza per l’humor negre i la fina
ironia per tractar els temes més
durs amb unes formes i un llen-
guatge directe. Així que Krahe ja
en porta quasi 30 anys des que
enregistrés La hoguera o Marieta
i de les seves actuacions a La
Mandràgora amb Joaquín Sabina
i Alberto Pérez. 

Un Krahe xerraire i divertit omple la Nau

Conèixer el mosquit tigre per mirar d’evitar-lo

La psicòloga Mariona Masferrer va
fer el passat 12 de març una confe-
rència organitzada per l’AMPA de
l’escola bressol de Valldoreix-EMD.
L’AMPA va agrair l’excel·lent aporta-
ció que va servir els pares i mares
assistents per aclarir molts dubtes
sobre les pors dels infants. 
Tots hem sentit por alguna vegada a
la vida, perquè tenir por és una
emoció innata en l’ésser humà des
de ben petit. Però, què demana un
infant quan crida: Mamaaaaaa…
por!? Amb aquestes dues paraules
tan bàsiques, els nostres fills i filles
ens transmeten una informació im-
portant sobre el seu neguit i estat
emocional. Una de les tasques que
hem de fer els pares i les mares amb
infants menors de 3 anys és enten-
dre tot allò que ens volen dir, trobar
solucions o, si més no, pal·liatius
per superar aquestes pors. A mida
que creixen i les pors canvien, tam-
bé canvia la manera en què ens ho
fan saber ja que tenen més recursos
verbals per transmetre’ns més in-
formació. 

Mamaaaa... por!
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Araujo i Pentagrama estan de celebració

Teatre de reflexió amb 

Marta Angelat

Una estona amb vostès ha estat el co-
llage de textos, poetes i personatges
teatrals amb què Eduard Araujo va ce-
lebrar el seu 65è aniversari i el desè
aniversari de la creació de l’associació
Pentagrama, en el marc de la sisena
edició del cicle Les veus de la paraula.
L’acte va ser presentat per Josep Casa-
dellà, vocal regidor de Valldoreix-EMD,
qui va lloar l’extensa i intensa trajectò-

ria de l’artista valldoreixenc amb un
poema propi. La vocal regidora de Cul-
tura i Joventut de Valldoreix-EMD, Su-
sana Herrada, li va lliurar una medalla
per agrair la seva tasca en el món de la
cultura de la nostra vila. Com va recollir
Cugat.cat, Eduard Araujo explicava
com “he procurat vincular els textos
amb la meva relació amb Valldoreix,
amb coses de la meva vida, pensa-

ment, el país i la problemàtica de Vall-
doreix”. I així podrem continuar gau-
dint de Palau i Fabre, Salvador Espriu,
Antoni Sala, Shakespeare...

També gaudim de musicals!

Stand by, de la companyia +boixos, ha
estat el primer musical programat pel
grup de teatre Espiral en el marc del
seu cicle Programació continuada a la
nostra vila. Una proposta que va om-
plir el Casal de cultura per gaudir d’una
proposta teatral i musical que destaca
pel tractament intens de continguts

socials pocs habituals en uns musicals
que acostumen a ser molt superficials.
Trini Escrihuela, directora del grup de
teatre destacava el nivell de professio-
nalitat d’aquesta companyia i la seva
bona interpretació.

Marta Angelat va omplir la Nau de
Valldoreix amb el monòleg de l’Any del
Pensament màgic. L’actriu
valldoreixenca va representar una dura
visió i sentiment del dolor i la pèrdua
en aquesta obra de separació després
de quaranta anys de matrimoni i de
col·laboració professional. Marta
Angelat, premiada amb el premi
Metropol 2007 per la seva magnífica
interpretació a “La cabra”, estrenarà
aquesta obra a Barcelona el proper mes
de setembre.
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Sant Jordi

Un Sant Jordi  

Associacions, artesans, contes, sarda-
nes... i llibres i roses

El matí de Sant Jordi a Valldoreix va començar amb
una xocolatada amb què vam poder escalfar el pas-
seig per les diverses paradetes. A la llibreria Mythos
ens van ajudar a escollir els
llibres d’aquest any. Les
roses les vam comprar al
Vall d’Or i vam poder gaudir
amb la feina que realitzen
les múltiples associacions
socials i culturals de la vila i
les paradetes dels nostres
artesans. 

Al llarg del matí, l’escriptora
valldoreixenca Mariona
Masferrer va signar un munt
d’exemplars dels seus lli-
bres; l’escriptora i conte-
contes Monika Klose va fer
gaudir els més petits amb
històries d’animalets; i els
grans s’ho van passar d’allò
més bé amb les sardanes de
la cobla que no podien fal-
tar per a aquesta celebració.  

Taller d’ex-libris al Casal

Dissabte 19 d’abril, com a activitat avançada de Sant Jordi, Adolf va
realitzar al Casal de Valldoreix un Taller d’introducció a l’ex-libris.
L’artista valldoreixenc va explicar què i com són aquestes petites
marques de propietat dels llibres, va fer un breu repàs històric a la
seva evolució, va mostrar uns quants ex-libris modernistes i d’altres
de més recents de diversos autors. Adolf també va explicar el ventall
de tècniques en què es poden fer: el gravat, el dibuix o l’art digital.
Després, els assistents al taller van crear el seu propi ex-libris
amb llapis i retoladors.
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  per a tothom!

Una tarda amb Rodoreda i Sant Jordi

Els marxosos van fer reviure Mercè Rodoreda
per dialogar amb la Mort, Aloma i altres dels
seus personatges literaris. Així ens van ajudar a
interpretar una obra que va voler reflectir tota
una època de la nostra societat i que va ser
fruït, també, d’una vida dura de la mateixa
escriptora. 
Eduard Araujo ens va regalar una visió d’un Sant
Jordi poc habitual davant d’un drac vegetarià i
una princesa estudiosa i enamorada d’aquests
animalots. En acabar, un record d’agraïment a
l’EMD, les associacions i persones que el van
fer l’homenatge a l’última edició de Les veus de
la paraula. 
També en record del centenari de Mercè
Rodoreda, el grup de teatre Espiral va fer una
lectura d’una història creada a partir dels contes
La mainadera i Viure el dia amb què ens situa-
ven a la saleta d’una casa barcelonina el 18 de
juliol de 1936.
La cloenda d’aquest Sant Jordi va arribar amb
les cançons que van interpretar el gran grup de
la coral l’Harmonia. Després, Montserrat Turu,
Presidenta-alcaldessa de l’Entitat Municipal de
Valldoreix, i la Vocal-regidora de Cultura i
Joventut, Susana Herrada van agrair la partici-
pación de totes les persones i associacions que
van col·laborar i assistir als actes de Sant Jordi i
els van lliurar unes grans roses vermelles.
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Agenda de Maig +info... www.valldoreix.cat i al telèfon del Casal de cultura: 935 898 269

3 dissabte
de 10.00 a 14.00h. Mercat de les petites coses, per
col·laborar amb una ONG per a una escola de Bolívia.
Org: APV colònia Montserrat. Plaça de l’hortet Solé.

4 diumenge
19.00h. Teatre. Programació continuada. El grup Teatre
Breu 07 representarà les obres: La Nina, de Montserrat
Cornet; L’home pacífic, de Rudolf Sirera; i Es nus es vuit,
de Carme Riera Org: Teatre Espiral. Sala Casal Cultura.

9 divendres
de 10.00 a 12.00h. Jornada de portes obertes de l’Escola
bressol de Valldoreix-EMD. Carrer Tibidabo al darrere
del Casal de cultura.

21.30h. Cicle cinema europeu. On connait la chanson, d’Alain
Resnais. Amb André Dussollier i Agnés Jaoui. Comèdia fran-
cesa de l’any 1997 que narra l’atípic i arriscat relat de la vida
quotidiana de sis personatges relacionats d’alguna manera
entre sí. Participació ciutadana. Nau de cultura.

10 dissabte
10.00h. Visita matinal al Laberint d’Horta, a càrrec de
Juanjo Cortés, historiador. Org: Valldaurex. Informació i
reserves 936 743 811.

de 16.00 a 21.00h. Concert del Xè Aniversari del Centre
Musical de Valldoreix-EMD. Nau de cultura.

11 diumenge
11.30h. Espectacle familiar, El riu ja no riu. Org:

Valldoreix-EMD. Plaça Casal Cultura.

12.30h. Ballada de sardanes, a càrrec de
la cobla Contemporània. Org: Valldo-
reix-EMD. Plaça Casal Cultura.

12 dilluns
19.30h. Grup de lectura. Cometas en el cielo, de Khaled
Hosseini. Llegim i comentem mensualment un llibre.
Obert a tothom. Hostal d’entitats.

18 diumenge
19.00h. VI Cicle Les Veus de la Paraula. Policromia o la Galeria
dels Miralls d’Albert Ràfols Casamada. Poema coral amb el re-
corregut per les quatre estacions, amb la representació de dot-
ze números, dotze mesos, dotze colors, dotze pintors i dotze
reflexions recreades per tretze actors. Org: Pentagrama. 10è
Aniversari. Sala Casal Cultura.

21 dimecres
19.00h. Concert de
l‘alumnat del conserva-
tori del Liceu. Org:
Centre musical de
Valldoreix-EMD.

23 divendres
21.30h. Cicle cinema d’entitats. El reino de los
cielos, de Ridley Scott, amb Orlando Bloom,
Eva Green, Liam Neeson, Jeremy Irons. Drama
històric amb acció i èpica per narrar la història
d’en Godofredo d’Ibelin. Aquest cavaller, reco-
negut pel rei de Jerusalem, busca el seu fill Ba-
lian, per tal de portar-lo a la seva terra i un cop a
Jerusalem, convertir-lo en un honorable cavaller. A proposta
de l’associació Amics d’Unesco. Cinefòrum posterior amb
Martí Roqué, crític de cinema. Participació ciutadana amb
entitats culturals, associacions veïnals i Valldoreix-EMD. Nau
de cultura.

24 dissabte
09.00h. Trekking de Collbató al monestir de Montserrat.
Des del Complex esportiu organitzen aquesta passejada
que pujarà pel camí de les bateries i baixarà pel de la
Santa Cova, passant per les Coves del Salnitre.

25 diumenge
09.00h. Passejades per Valldoreix: recorregut guiat pel
Torrent d’en Nonell, a càrrec de Miquel Batet, Josep Ma.
Pujols, Paco Sanjust i Fèlix Mestres. Places limitades!
Inscripcions a: info@avvcelm.cat o al Casal de Cultura de
Valldoreix. Org: AV ca n’Enric-la Miranda. Plaça mas
Roig.

Maig
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Vols guanyar el premi literari de Valldoreix?
Valldoreix busca originals inèdits d’una sola narració, tema
lliure i escrits en llengua catalana. S’estableixen dues catego-
ries que podran presentar entre 10 i 30 planes d’extensió: ju-
venils, entre 12 i 17 anys, que rebrà un premi de 1.000 euros; i
adults, per a majors de 18 anys. El guanyador d’aquesta cate-
goria rebrà un premi de 2.000 euros. La data màxima de pre-
sentació serà el 27 de juny del 2008 al Registre d’Entrada de
l’Entitat Municipal. Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 185, en ho-
rari de dilluns a divendres, de 8 a 19 hores. 

+ info... 
www.valldoreix.cat 
Casal de Cultura – Sant Albert, 5 – Tel. 935 898 269
Valldoreix-EMD – Rbla. MJ Verdaguer, 185 – Tel. 936 742 719
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