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Història viva

El dissabte 24 de març de 1984 van
tenir lloc els actes de celebració dels 25
anys de la creació de l’Entitat Local
Menor, administració precedent de
l’actual Entitat Municipal
Descentralitzada. Al llarg de tot el dia
van desenvolupar-se diferents
activitats amb una gran participació, es
van iniciar amb la  ballada de sardanes,
amb la Cobla Tibidabo. Per la tarda
l’espectacle ‘Bufaplanetes’ de Pep Bou i
un concert coral amb la Coral L’Espiga
de Les Corts i ja de nit un ball popular
amb l’Orquestrina Vallesana. 

A més a més, va celebrar-se un sopar
institucional, al qual van assistir
diverses personalitats del món polític i
associatiu. Entre els presents es va
comptar amb la presència del Sr. Oriol
Nicolau, alcalde de l’ajuntament de
Sant Cugat, el Sr. Manel Nonó, director
general d’administració local de la
Generalitat de Catalunya, el Sr.
Salvador Pelfort, diputat de
Cooperació Municipal de la Diputació

de Barcelona, el Sr. Jordi Parpal,
vicepresident de la Corporació
Metropolitana de Barcelona, i l’alcalde
pedani de Valldoreix Sr. Francesc Orús
com a amfitrió.  
En els parlaments, el Sr. Nonó va
destacar la singularitat de Valldoreix: 
“Aquesta Entitat Local és un cas únic a
Espanya; té una potencialitat econòmica i
de gestió superior a la de la majoria de
municipis de Catalunya. És una cosa molt
singular. La seva estructuració jurídica és
l'única diferenciació respecte a un
ajuntament. La realitat és que molts
ajuntaments no tenen la capacitat que té
aquesta Entitat Local Menor”. El Sr. Parpal
digué: “Les
experiències
d’apropar el govern
als ciutadans
sempre són bones.
Ara, això no hauria
d’anar mai en
contra de la
solidaritat. És a dir,
autonomia sí, però

solidaritat entre barris, pedanies,
ajuntaments, corporacions també”. Pelfort
va remarcar que la Diputació “A nivell de
subvencions i ajuts tractem a l’ELM quasi
com un ajuntament”. L’alcalde de Sant
Cugat, Oriol Nicolau va parlar del paper de
l’ELM dins el conjunt del municipi: “Estic
absolutament convençut que serem
capaços tots plegats, per sobre de
consideracions singulars, d’harmonitzar els
interessos de Valldoreix, amb els de la resta
del municipi”.  L’acte el va tancar l’alcalde-
pedani Sr. Francesc Orús que va valorar la
importància d’una administració pròpia
per a Valldoreix i de la importància de les
celebracions: “Valoro l’acte, aquest sopar
institucional, d’una manera molt profunda
perquè tenim aquí a personalitats de la
vida política catalana, que ens poden
ajudar en la nostra tasca de desenvolupar
l’Entitat Local Menor de Valldoreix.”

Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 130
Tel. 93 674 94 36 - Fax 93 583 60 55
jardinerssl@yahoo.es
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Les celebracions dels 25 anys de 
l’Entitat Local Menor 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

Bona Festa Major de Valldoreix

Benvolguts veïns de Valldoreix,

Valldoreix es caracteritza per ser un
poble actiu, participatiu, amb bona
convivència i una vida pròpia
important. L’existència de l’EMD al
llarg de cinquanta anys ha servit,
entre d’altres coses, per dinamitzar
l’activitat social, cultural i esportiva,
donant resposta a les inquietuds dels
valldoreixencs.

Valldoreix, com a poble amb administració pròpia fa aquest
2008 cinquanta anys, mig segle amb una administració
propera al ciutadà amb l’única finalitat de servir millor als
valldoreixencs i valldoreixenques.

La Festa Major serveix per augmentar la consciència de
col·lectivitat, donat que a més de ser uns dies d’alegria i
d’esbarjo en un espai comú de relació entre tots, és una
manifestació d’identitat pròpia i una expressió de la manera
de ser de cada poble. 

La Festa l’hem de viure i vull fer una crida especial a la
participació activa dels nostres joves i de les persones que fa
poc han vingut a viure a Valldoreix, perquè se sentin com un
valldoreixenc més. La Festa Major és un dels moments més
indicats per entrar a formar part de la societat on es viu i un
bon motiu per integrar-se a Valldoreix.

Valldoreixencs i valldoreixenques, sortiu al carrer a gaudir de
la nostra Festa Major, compartim una vegada més l’espai
comú i sentir-nos membres d’un mateix poble amb la il·lusió
de tenir un bon futur amb la participació i col·laboració de
tots.

Bona Festa Major.

Montserrat Turu i Rosell
Presidenta-alcaldessa de Valldoreix-EMD
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Salutació Festa Major

Bona Festa Major de Valldoreix

Benvolguts veïns i veïnes de
Valldoreix, 

Aquest és el primer cop que he
assumit la responsabilitat de
l’organització dels actes de Festa
Major. L’objectiu de l’àrea de
Cultura a l’hora de programar els
actes de Festa Major ha estat que
tots els valldoreixencs puguin
trobar al programa una activitat
acord al seu gust, amb la qual

poder gaudir amb la família, els amics i els veïns. En
conclusió, la idea de la Festa Major ha de ser fer poble.
Considero que és del que es tracta en unes dates tan
assenyalades. El que sí puc assegurar és que com a vocal
responsable l’àrea de Cultura de l’EMD he posat totes
les ganes i la il·lusió per tal que la celebració de la Festa
Major esdevinguin dies de germanor i diversió per a tots.

Des de Cultura hem volgut fer un treball de continuïtat
amb el programa que es venia fent. Les activitats que han
funcionat els darrers anys les hem mantingut, al temps
que s’han introduït petits canvis com ja veureu al
programa. Cal tenir en compte que enguany s’ha
disposat d’un pressupost més restringit que el darrer any,
ja que com tots sabeu estem en crisis i s’ha de parar
compte a la butxaca. 

Com a responsable de Cultura vull donar les gràcies a tot
el personal de l’EMD que fa possible aquesta celebració,
i molt especialment als membres de l’àrea de Cultura per
la seva dedicació.

L’equip de govern de l’EMD de Valldoreix us espera a tots
a la Festa Major!

Susana Herrada Cortés, 
vocal de Cultura i Joventut de l’EMD de Valldoreix.
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Serveis Urbans

Valldoreix continua treballant
per posar al dia els seus serveis urbans

La vocalia d’Obres i Serveis Urbans de l’EMD de Valldoreix continua treballant per millorar, dia a dia, els car-
rers i places de Valldoreix, per tal de donar un millor servei a tots els seus ciutadans. En aquest sentit, aquí
podeu conèixer quines han estat les darreres actuacions de millora endegades per l’EMD.

La creació de 80 aparcaments per a motocicletes
permetrà als veïns de l’estació i als usuaris habituals
dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, un

millor trànsit per les voreres.

80 aparcaments per a motocicletes a l’estació: 

Tot i haver sacrificat 18 places d’aparcament de cotxes en
una zona tant congestionada com és l’estació, la creació
de 80 aparcaments per a motocicletes permetrà als veïns
de l’estació i als usuaris habituals dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, un millor trànsit per les vore-
res. Aquesta actuació millora igualment el trànsit per la
vorera, de les persones amb mobilitat reduïda, que ara
podran moure’s amb la tranquil·litat de no trobar-se cap
obstacle ni impediment. 

DesprésAbans

5 infoValldoreix

Obres de millora del pont del Torrent de Can Barba: 

Al camí de la Salut, en el
pont que travessa el
Torrent de Can Barba i
que va a parar a la rotonda
d’entrada a l’autopista
AP-7, s’han posat guarda-
rails protectors a banda i

banda del pont. Aquesta actuació al pont del Torrent de Can
Barba s’ha fet per evitar que algun dels cotxes que accedeixen
a l’autopista pel camí de la Salut, des de la rotonda d’accés a
Can Monmany, pogués tenir un accident precipitant-se al
torrent, com ha succeït darrerament.

Nova parada de bus escolar a l’avinguda Mas Fuster: 

L’avinguda Mas Fuster, a tocar de
la plaça de Can Cadena, disposa
des de fa pocs dies, d’una nova
zona d’estacionament
d’autobusos escolars. La nova
parada permetrà als autobusos

escolars, que transporten els nens i nenes de Valldoreix que
estudien fora del territori, carregar i descarregar els escolars
amb tota tranquil·litat, en una zona tan cèntrica com és la
plaça de Can Cadena. L’actuació millora igualment la mobilitat
a la rotonda central de Valldoreix, ja que els autobusos no han
de descarregar els escolars en les vies d’accés a la rotonda de
Can Cadena.

10 noves places d’aparcament per als usuaris
del CAP Valldoreix:

L’ampliació de l’aparcament del
CAP Valldoreix és una de les
actuacions més reclamades pels
veïns de Valldoreix i els usuaris
de l’equipament sanitari. Les 10
noves places d’aparcament
amplien la capacitat del segon
aparcament més sol·licitat de
Valldoreix.
En l’afany de millorar Valldoreix, la vocalia d’Obres i Serveis
Urbans de l’EMD de Valldoreix ja està treballant en nous pro-
jectes d’adequació i millora. 
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Presidència

Lidera les entitats descentralitzades de Catalunya
L'EMD de Valldoreix

La presidenta-alcaldessa de l’EMD de Valldoreix i presi-
denta de l’Agrupació d’EMD de Catalunya (AEMDEC),
Montserrat Turu, encapçalarà la representació de les
EMD catalanes, a la comissió de treball entre les dife-
rents EMD de Catalunya i el Departament de Governació
de la Generalitat de Catalunya. Aquesta comissió ha de
servir per posar de relleu el paper de les EMD davant la
reforma de les lleis territorials i electorals.  Un altre dels
aspectes a resoldre en la comissió són les lleis sobre
organització, que en aquests moments tenen buits legals
que dificulten la presa de decisions per part de les EMD.
També es tractarà la qüestió del finançament de les
EMD, que no pot dependre de l’estat puntual de les
relacions entre l’Ajuntament del municipi i l’EMD.  La
comissió també estudiarà com ha d’afectar el desenvo-
lupament del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya a
les EMD.

Els altres tres membres que formaran part de la comissió
de treball, juntament amb Montserrat Turu, són el presi-
dent de l’EMD de Jesús, Pere Panisello; el president de
l’EMD del Pla de la Font, Antonio Miguel Pardos i la pre-
sidenta de l’EMD de Tornafort, Núria Garcia. Els repre-
sentants suplents de la comissió de treball seran el pre-
sident de l’EMD Vila i Vall de Castellbò, Antoni Navines,
i el representant de l’EMD de Gerb, Miquel Guiu.

L’elecció dels representants a la comissió de treball es va
fer en el marc de  l’assemblea de l’Agrupació d’EMD de
Catalunya que va ser convocada per la seva presidenta,
Montserrat Turu. L’assemblea es va celebrar el  17 de
maig al Monestir de les Avellanes. El monestir està ubi-
cat al municipi d’Os de Balaguer (La Noguera).

A l’assemblea van assistir 23 representants de 17 EMD del
total de 58 entitats municipals descentralitzades d’arreu
de Catalunya que formen part d’AEMDEC. En total van
estar representades 10 de les 16 comarques catalanes
que tenen EMD en el seu territori. 

Montserrat Turu serà un dels membres de la Comissió de Treball entre
l'Agrupació d'EMD de Catalunya i la Generalitat
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Seguretat Ciutadana i Salut

Una ambulància del Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM 061) de la Generalitat de
Catalunya té, des del 8 d’agost, seu al CAP de
Valldoreix. El nou servei permetrà una millor i
més immediata resposta mèdica en cas
d’emergència al territori de Valldoreix. L’arribada
de l’ambulància al CAP de Valldoreix és fruït del
treball transversal entre les vocalies de Seguretat
Ciutadana i Salut, encapçalades per Josep Puig i
Teresa Veciana, respectivament.  

La presentació del nou servei d’ambulància pròpia
al CAP de Valldoreix va comptar amb la presència
del president accidental de l’EMD de Valldoreix,
Josep Puig, l’alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder,
la tinenta d’alcalde de Serveis a la Ciutadania,
Carmela Fortuny i el director del Sector Sanitari
del Vallès Occidental del Servei Català de la Salut,
Joan Parellada. 

La nova ambulància oferirà servei des del CAP
Valldoreix als veïns en horari diürn, de vuit del matí a

vuit del vespre, i era una de les demandes històriques
de l’EMD de Valldoreix. En aquest sentit va expres-
sar-se Josep Puig que es va mostrar satisfet que final-
ment Valldoreix disposi d’un servei d’ambulàncies per
donar reposta a qualsevol emergència. Josep Puig va
destacar que “les condicions del territori de Valldoreix
fan que sigui necessari tenir una ambulància per
donar una resposta més ràpida en cas d’accident, fet
que pot salvar una vida”.

Lluís Recoder, també va remarcar els beneficis de la
descentralització d’una de les ambulàncies del CAP
La Mina de Sant Cugat al CAP Valldoreix. Per
Recoder el nou servei d’ambulància al CAP de
Valldoreix “és beneficiós pels veïns perquè ofereix
un servei d’immediatesa mèdica i una millor cober-
tura de tot el territori”.

El doctor Joan Parellada, per la seva banda, va afegir que
el fet que el CAP Valldoreix sigui la seu d’una de les
ambulàncies del SEM 061, “dona seguretat als veïns i
assegura una millora en el temps de resposta”.

El CAP Valldoreix ja disposa de servei
d’ambulància per a emergències
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Territori

La Comissió d’Urbanisme de Catalunya va aprovar defi-
nivament, el passat 25 de juliol, la modificació del Pla
General Metropolità (PGM) de Can Monmany. Un cop
finalitzat aquest tràmit administratiu, prop d’un centenar
d’habitatges dels àmbits de Valldoreix, La Floresta i Can
Cortés, que havien quedat en zona verda en el PGM de
l’any 1976, passen a ser totalment legals.

Amb la legalitza-
ció de les cases
fora d’ordenació
del territori vall-
doreixenc es posa
fi a més de 30
anys de greuges
dels veïns afec-
tats. Amb els
habitatges legalit-
zats, ara els veïns
podran demanar
llicències d’obres
per a reformar les
seves vivendes i
veuran revalora-
des les seves pro-
pietats, entre
d’altres beneficis
que fins a la data
no gaudien.

L’aprovació definitiva de la modificació del PGM de Can
Monmany també contempla la reserva del 30% dels
terrenys requalificats per a habitatge públic. Aquest sòl
per a vivenda protegida permetrà a l’EMD de Valldoreix
endegar el primer projecte d’habitatge públic al territori,
amb una ubicació encara per determinar. 

Amb la requalificació, l’EMD de Valldoreix passa a ser
copropietària al 50% indivís, juntament amb
l’Ajuntament de Sant Cugat, de la masia de Can
Monmany i dels terrenys que conformen l’heretat
Monmany. Aquests terrenys suposen un total de 84,5
hectàrees que passen a ser de titularitat pública. Ara cal
que l’EMD-Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat
determinin quin serà l’equipament que acollirà la Masia
de Can Monmany.

Amb la requalificació, l’EMD de Valldoreix passa a
ser copropietària al 50% indivís, juntament amb
l’Ajuntament de Sant Cugat, de la masia de Can

Monmany i dels terrenys que conformen l’heretat
Monmany.

Les cases fora d’ordenació de Valldoreix 
ja són legals!!Amb els habitatges

legalitzats, ara els veïns
podran demanar

llicències d’obres per a
reformar les seves
vivendes i veuran

revalorades les seves
propietats, entre
d’altres beneficis.
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Medi Ambient
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Reduint residus orgànics!

El passat mes de maig es va fer un petit seminari a la Nau
de Cultura, adreçat als ciutadans i ciutadanes que van
sol·licitar un compostador a l’EMD de Valldoreix. Amb el
compostador els assistents al seminari van aprendre de
manera molt senzilla com es pot processar bona part de
la matèria orgànica sobrera a la cuina o al jardí en un
excel·lent adob: el compostatge.
Si esteu interessats, us podem facilitar compostadors o
aconsellar com fer compostatge a un racó del jardí.

Estudi de pous públics

L’EMD ha emprès l’anàlisi de l’aforament de pous de
propietat pública. Una vegada disposem dels resultats
s’estudiarà l’ús més adequat d’aquesta aigua del subsòl.

Compostadors de
matèria orgànica

Iniciatives ambientals

Portulaca Mesembriantenum

Sistema anti erosió Lantana

EscalloniaClematis VillalbaBambú

Disseny de xerojardins

Seguint amb iniciatives d’estalvi d’aigua en el disseny dels
jardins, els xerojardins, presentem una col·lecció de plantes
ornamentals compatibles amb el nostre clima, poc plujós.
Les regions de la Terra que presenten interès per a nosaltres
són la zona de Xile Central, la regió del Cap a Sudàfrica, el
sud i sud-oest d’Austràlia i de gran part de Califòrnia, en
essència. 

Gran part de la vegetació pròpia de climes mediterranis i
d’altres zones àrides similars comparteixen caràcters comuns
com l’abundància d’espècies arbustives de fulla perenne i de
plantes anuals de fulles reduïdes, cutícules aèries, presència de
toment o escames, etc., i en casos extrems presencia
d’espines, òrgans reservoris d’aigua, absència o transformació
de les fulles, sistemes radiculars molt potents, etc. Totes
aquestes característiques responen a una finalitat,
l’aprofitament  de l’aigua.

Callistemon

Trachelospermo
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Gent Gran

Els Serveis Socials es traslladen a
la nova seu de l’EMD de Valldoreix

L’equip professional de Serveis
Socials atén des del 2 de setembre
les necessitats i mancances socials
dels veïns de Valldoreix, al nou edifi-
ci de l’Entitat Municipal
Descentralitzada. Amb el trasllat,
l’Oficina d’Atenció dels Serveis
Socials deixa d’estar ubicada a
l’Hostal d’Entitats.

L’Equip està format per la
Diplomada en Treball Social Virgínia
Cortés i la Diplomada en Educació
Social Lola Lacuna.

La treballadora social Virgínia Cortés
s’encarrega de l’atenció, orientació i
suport en relació amb aspectes
com, el tràmit de la Llei de depen-
dència, la prestació de serveis
d’atenció a domicili, dificultats deri-
vades de situacions de dificultat
econòmica, situacions d’aïllament
social, dificultats d’habitatge i accés
a les prestacions econòmiques del
sistema públic de serveis socials,
entre d’altres.

L’educadora social Lola Lacuna
assessora, orienta i dona suport en
temes relacionats amb la criança i
l’educació dels fills com dificultats
per establir pautes educatives, acti-
tuds i comportaments de risc, crisis
en l’adolescència, escolaritat inaca-
bada, accés a serveis i prestacions
específiques, etc.

L’atenció es realitzarà a les depen-
dències del nou edifici de l’Entitat
Municipal Descentralitzada de
Valldoreix, els dimarts de 10 a 13
hores.

Per accedir als serveis cal concertar
cita prèvia trucant a l’Ajuntament
de Sant Cugat (Tel. 93.565.70.00) de
dilluns a divendres de 9 a 14 hores i
ara també mitjançant el Servei
d’Atenció Ciutadana de l’EMD de
Valldoreix (Tel. 93.674.27.19) de
dilluns a divendres de 9 a 19 hores.

El directori de geriàtrics de Valldoreix ha estat promogut per la vocal de Gent Gran i Serveis Socials de l’EMD de Valldoreix,
Teresa Veciana, amb la voluntat de posar de relleu la gran feina que fan aquestes institucions amb la gent gran del territori.

Nom: Residència Díaz
Adreça: Carrer Tórtora 11, 08197 Valldoreix
Telèfon/Mòbil: 93.674.20.16/675.692.371
a/e: ctisgsl2006@yahoo.es
Instal·lacions: La residència té una capacitat
de 24 places. Disposa de places privades i de
concertades per l’ICASS. La seva ubicació és
ideal per passejar i respirar aire pur.
Serveis: Bugaderia, neteja, càtering, perru-
queria, podologia i tots els serveis dels pro-

fessionals  procedents de diferents àmbits: metge, infermera, psicòleg, fisioterapeu-
ta, treballadora social, animadora sociocultural i un ampli ventall de gerocultores.

Nom: Residència El Rossinyol
Adreça: Pg. Rossinyol 6-8, 08197 Valldoreix
Telèfon: 93.674.44.54 
a/e: info@elrossinyol.com
web: www.elrossinyol.com
Instal·lacions: Residència assistida de
caràcter privat, ubicada al nucli residencial
de Valldoreix. Disposa de 24 places distri-
buïdes en habitacions dobles, alguna amb
bany privat i balcó. També disposa d’un

ampli jardí amb piscina. Atenció de persones vàlides, dependents i amb demències.
Serveis: Metge, infermera, fisioterapeuta, animació sociocultural, servei de perru-
queria, podologia, etc...

Nom: Residència Vil·la Valldoreix
Adreça: Avda. Joan Borràs 64, 08197 Valldoreix 
Telèfon: 93.589.62.58
a/e: valldoreix@geriatrica.com
web: www.geriatrica.com
Instal·lacions: Habitacions individuals i
dobles amb bany, cuina pròpia, gimnas, dos
salons amb televisió, sala d’activitats, sala de
lectura, gran jardí i ampli menjador. 3.055
metres quadrats. 
Serveis: Psicologia, fisioterapia, servei

mèdic, infermeria, treballadora social, educadora social, terapies ocupacionals,
perruqueria i podologia.

Nom: Residència Virgen de la Puerta
Adreça: Avda. Joan Borràs 12 torre, 08197
Valldoreix 
Telèfon: 93.674.75.39
a/e: residenciavirgendelapuerta@yahoo.com
Instal·lacions: Espai residencial de 350
metres quadrats distribuït en dues plantes,
amb un total de 9 habitacions i tres banys.
Les habitacions són individuals, dobles o tri-
ples. El centre té una capacitat per a 22 resi-
dents. Ampli jardí.

Serveis: Bugaderia, cuina, podologia, perruqueria, fisioteràpia, logopeda, metge,
infermeria, psicologia, servei d’acompanyament i monitora sociocultural.

Directori de geriàtrics
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Educació i Solidaritat

El CEIP Ferran Clua ha dedicat els mesos d’estiu, quan el
centre no té la febril activitat docent habitual dels mesos
lectius, a finalitzar la tercera i última fase d’adequació de
les instal·lacions elèctriques, per tal de posar-les al dia.
Les actuacions estivals a l’escola es completaran amb la
segona fase de la substitució de la fusteria interior.

Tot i que els treballs van començar el mes de juny i van conti-
nuar al juliol, el gruix de les obres s’ha dut a terme al llarg del
mes d’agost, quan l’escola ja no acull els casals d’estiu. Les
actuacions previstes al centre tenen un pressupost de poc més
de 90.000 euros, dels quals 60.000 els aporta la Generalitat
de Catalunya, a través del Departament d’Educació. Les obres
d’adequació de les instal·lacions elèctriques permetran a
l’escola acollir-se al projecte Heura de la Generalitat de
Catalunya. El projecte persegueix l’objectiu de dotar
d’infraestructures de cablatge de xarxa d'àrea local i conexió a

internet sense fils WiFi, per tal de
donar accés a la banda ampla als
espais docents dels centres edu-
catius dependents del
Departament d’Educació. El pro-
jecte HEURA completa la dispo-
sició de les infraestructures de
cablatge estructurat i WiFi a tots els centres docents i serveis
educatius dependents de la Generalitat. Aquesta actuació es
durà a terme a través de la col·laboració entre el Departament
d’Educació i el CTTI (Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya).

El projecte Heura té l’objectiu de dotar d’infraestructures de
cablatge de xarxa d’àrea local i conexió a internet sense fils
WiFi, per tal de donar accés a la banda ampla als espais
docents del centre educatiu.

Vacances en Pau 2008

Aquestes són les reflexions d’en Salek, un dels molts nens
sahrauís que aquest estiu han visitat Catalunya en el marc del
programa Vacances en Pau 2008. La iniciativa pretén donar a
aquests infants la possibilitat de veure moltes coses que fins
ara només coneixen en els llibres escolars (rius, muntanyes, el
mar, etc). El projecte Vacances en Pau també dóna
l’oportunitat als nens sahrauís de conviure amb nens catalans,
per arribar a tenir una altra imatge del món, diferent a la que
els hi mostra la realitat quotidiana dels campaments de refu-
giats on viuen, a la regió algeriana de Tindouf.

Valldoreix acull la commemoració
del XXXV aniversari de l’inici de la
lluita contra l’ocupació militar al
Sàhara Occidental

Una jaima muntada a l’esplanada de
la Nau de Cultura, música tradicional,
te i cuscús per a tothom, van servir el
passat mes de maig, perquè AISAC

(Associació d’Immigrants Sahrauís a Catalunya) comme-
morés el XXXV aniversari de l’inici de la lluita contra
l‘ocupació militar marroquina del Sàhara Occidental.

Un centenar d’immigrants sahrauís es van donar cita a
Valldoreix per reivindicar el dret a l’autodeterminació del seu
territori i per denunciar les violacions dels drets humans i
l’espoli de les seves riqueses naturals.

L’acte va comptar amb la presència de la presidenta-alcal-
dessa de l’EMD Valldoreix, Montserrat Turu, del vicepresi-
dent, Josep Puig, i de les vocals regidores, Teresa Veciana i
Susana Herrada. Montserrat Turu va voler agrair la visita dels
immigrants sahrauís a Valldoreix i els va mostrar el suport de
l’EMD a la seva causa.

Per part sahrauí van estar a Valldoreix el president d’AISAC,
Mohammed Larosi, i el representant de la delegació del
Front Polisari, Ualad Musa, que van llegir un manifest de
suport a l’autodeterminació del poble sahrauí. El manifest
també va servir per agrair el suport de la societat civil catala-
na a la causa sahrauí.

La festa va rebre el suport i la participació 
de l’associació local, Sant Cugat amb el Poble Sahrauí (SCAPS).

“... Si, us escric a vosaltres la gent de Catalunya
perquè d’aquí a molt poc
vindré de vacances i m’estaré a casa d’una família que
no conec.
Els nens petits, fins als dotze anys, sortim dels
campaments de refugiats i anem tot l’estiu a d’altres
llocs on no hi fa tanta calor. He vist fotos del vostre
país. La gent va polida i neta, les cases són altes, hi
ha molts cotxes i el mar!...”

“... La mare, quan té un moment, cus una bandera
sahrauí
Per a qui és?- li vaig preguntar
És un regal per a la teva família nova, em va respondre
mentre retallava l’estrella de cinc puntes.
Saps Salek? Ens han de conèixer i tu hi vas per això.
Per a que ens coneguin i per a explicar-los la nostra
història...” 

Per a més informació sobre el programa Vacances en Pau 2008, podeu trucar a
l’associació Sant Cugat amb el Poble Sahrauí (SCAPS), al telèfon 616.385.107.

El CEIP Ferran i Clua renova la seva xarxa elèctrica 
i s’apunta a les noves tecnologies 
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Cultura.

Els actes de la Festa Major 2008 començaran divendres 11 de setembre amb la tadicional
celebració de la Diada Nacional de Catalunya. El Cant dels Segadors i l’Himne de
Valldoreix, interpretats per la Coral Harmonia, donaran el tret de sortida a les activitats de
la diada. El programa continuarà amb més propostes tradicionals catalanes com la Ballada
de Sardanes amb la Cobla Amoga, en la qual s’estrenarà la peça “Poble de Valldoreix” una
sardana dedicada al nostre territori. El darrer acte de la celebració serà l’obra de teatre
“Història del cine” a càrrec dels Marxosos del Vallès.  

Gerard Quintana i La Puerta de los
Sueños, plats forts del programa cultural

de la Festa Major

La Festa Jove serà l’espai cultural i musical que acapararà
el gruix de l’oferta musical de la festa grossa valldorei-
xenca, amb les actuacions estelars de l’excomponent del
famós grup de rock-català “Sopa de Cabra”, Gerard
Quintana i “La Puerta de los Sueños”. 

Gerard Quintana presentarà a Valldoreix el seu
darrer disc “Treu Banya”, el quart treball en solitari
de l’artista, després de l’edició de “Per un tros de
cel”, “Claus de mar” i “Senyals de fum”. “Treu banya”
és el disc més elaborat de Quintana, un disc cuidat
fins al darrer detall en què es recupera la base rítmi-
ca però amb nous patrons.

La Diada Nacional de Catalunya,
inici de la Festa Major de Valldoreix

Gerard Quintana presentarà a Valldoreix el seu darrer disc “Treu Banya”,
el quart treball en solitari de l’artista, després de l’edició de “Per un tros

de cel”, “Claus de mar” i “Senyals de fum”.
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“Tres” és el darrer disc de, “La Puerta de los sueños”, i
Valldoreix serà una de les moltes parades de la gira 2008
de la formació, que portarà les noves cançons arreu de
Catalunya i Andorra.

La resta d’activitats musicals adreçades al jovent del
territori seran Cajonmania, Cheetos Magazine,
Des+karadas i Txillum, formacions que desfilaran durant
les dues nits de la Festa Jove a l’escenari de la Pista Verda. 

La programació musical de la Festa Major de Valldoreix
ha reservat també un lloc i un moment per a propostes
més tranquiles, amb les actuacions del grup de jazz The
Big Jamboree i el concert de góspel organitzat per
l’Esglèsia Protestant de Valldoreix.

Les altres grans cites de la festa seran la Fira de
Comerç al Carrer de Valldoreix (més informació a la

plana de comerç d’aquest InfoValldoreix), i la Festa
de la Bicicleta.

Entre les propostes artístiques es podran veure activitats
amb més tradició com la XXVI Mostra d’Art, la Mostra
d’Art de Firart i la visita al Centre de Restauració de Bens
Mobles, i també propostes actuals i trencadores com el
Concurs de Grafitti.

La història del territori també es farà un lloc a la
Festa Major de Valldoreix amb la celebració del XV
Curs d’Història de Valldoreix. Entre els temes que es
tractaran destaquen les conferències “Memòria
gràfica d’un poble”, “L’antic municipi de Canals,
l’ajuntament perdut” i “1858-1958. Cent anys sense
govern local”, entre d’altres. Els ponents del curs
seran Irene Brugués, Juanjo Cortés, Pol Meseguer i
Gustau Roca.

Els actes de la Festa Major 2008 començaran divendres 11 de setembre 
amb la tadicional celebració de la Diada Nacional de Catalunya.

La història del territori també es farà un lloc a la Festa Major 
amb la celebració del XV Curs d’Història de Valldoreix.
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La nova seu de l’EMD de Valldoreix ja
està plena de treball i de vida. Va ser
el 19 de maig, quan els operaris de la
mudança van començar a fer el tras-
llat des de la seu provisional fins al
nou edifici propietat de l’EMD
Valldoreix. Són pocs els metres que
separen les antigues dependències,
de la nova i moderna seu, però el
trasllat no va ser, en cap aspecte, fàcil. 

Van ser tres dies en els quals els tre-
balladors de l’EMD de Valldoreix van
tenir feina extra a endreçar tots els
documents i arxius, traslladats des de
les antigues dependències. Calia
posar-ho tot en els nous armaris i

calaixos, habituar-se als nous
espais de treball i esperar

amb paciència a

que el departament informàtic fes la
seva màgia i tornés a donar vida als
ordinadors.
En aquests moments la situació ja
està totalment normalitzada i tots els
veïns de Valldoreix ja poden venir a fer
els seus tràmits i solucionar qualsevol
aspecte a la nova seu de l’EMD . De
ben segur que els valldoreixencs es
trobaran molt a gust en el nou edifici.
Un dels objectius del govern de
l’EMD de Valldoreix, en adquirir i
reformar la nova seu, era dignificar
l’entitat i donar-li una imatge institu-
cional sòlida. Amb l’estrena del nou

edifici també es vol donar un millor
servei a la ciutadania. Creiem
que la fita s’ha

aconseguit i que ara els valldoreixencs
poden identificar-se amb la nova seu
i sentir-se orgullosos del nou edifici.

L’EMD de Valldoreix ja treballa a la nova seu

Un dels objectius del govern

de l’EMD de Valldoreix, en

adquirir i reformar la nova

seu, era dignificar l’entitat i

donar-li una imatge

institucional sòlida.

14 infoValldoreix

Serveis a la ciutadania

Antonio Ciruela és el mestre que ha
esgrafiat la paret d’entrada de
l’Entitat Municipal, a partir de la
proposta artística de l’artista valldo-
reixenca Josefina “Pepi” Torres de
Funes. Ha estat preparador de fres-
cos i esgrafiats de La Llotja i de
l’Escola de Belles Arts de Sant Jordi i té
un ampli ventall de treballs per tota
Catalunya. Antonio utilitza la tècni-
ca clàssica de l’estucat català: dos

primeres capes de pasta de calç amb sorra de marbre. Una vegada

seca, es fan dos capes més del
mateix material i una capa fi-
nal, més fina, de calç amarada.
Sobre aquesta capa final es fan
les marques del dibuix i s’inicia
el treball de raspall per aconse-
guir els relleus profunds que
caracteritzen aquesta tècnica artística pròpia del nostre país.

El treball d’Antonio Ciruela ha estat en tot moment super-
visat per la creadora de l’esgrafiat, Pepi Torres, tot i la seva
avançada edat, de més de 80 anys.

L’esgrafiat “Natura en blanc” de l’artista valldoreixenca Pepi Torres
decora la paret d’entrada del nou edifici de l’EMD Valldoreix
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La Festa Major de Valldoreix 2008 reeditarà un any
més la Fira de Comerç al Carrer de Valldoreix, que
enguany presenta com a novetat una mostra dels
oficis tradicionals catalans. La fira serà una exhibició
d’articles, venda de productes i mostra treballs arte-
sanals que es desenvoluparà en un ambient lúdic i
d’inspiració medieval. En aquest àmbit, tots els que
s’acostin a la Fira de Comerç al Carrer de Valldoreix
tindran l’oportunitat de conèixer i gaudir amb esce-
nes ja oblidades de les tradicions antigues.

El ferrer, el vidrier, el cisteller, el terrissaire, el boter i
el picapedrer són les propostes d’oficis ancestrals
que es podran veure durant la fira, que se celebrarà
diumenge 14 de setembre a la Rambla Mn. Jacint
Verdaguer, en el tram comprès entre les cruïlles del
carrer Sant Albert i el carrer Costaner. L’horari de la
Fira de Comerç al Carrer de Valldoreix serà de 10.00
a 14.00 hores i de 17.00 a 21.00 hores.

Durant el matí, el recinte de la fira compatibilitzarà
les activitats de la Fira de Comerciants de
Valldoreix, amb la mostra dels oficis tradicionals i
l’espectacle de ball del ventre i tamborers medie-
vals. Per la tarda la fira continuarà amb les parades
de la fira.

La Fira de Comerç al Carrer de Valldoreix comptarà
amb la col·laboració de l’Associació d’Artesans de
l’Hospitalet de Llobregat que també prendran part
de la fira valldoreixenca.

Les activitats de la Fira de Comerç al Carrer seran
compatibles amb la resta d’activitats que l’EMD de
Valldoreix ha programat a les ubicacions properes a la
Rambla de Mn. Jacint Verdaguer. Entre aquests desta-
quen els actes que es faran a la plaça de Casal de
Cultura com són la xocolatada amb xurros, els jocs
familiars, la tobada castellera i les sardanes. Altres
activitats properes seran el concert de La Puerta de los
Sueños i la representació de l’obra de teatre “Càsting”
de Roger Justafré, a la Sala del Casal de Cultura.  

Les activitats de la Fira de Comerç al Carrer
seran compatibles amb la resta d’activitats que

l’EMD de Valldoreix ha programat a les
ubicacions properes a la Rambla de Mn. Jacint

Verdaguer.
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Comerç 

Fira de Comerç al Carrer de Valldoreix: 
Vine a conèixer els oficis tradicionals de la nostra terra!

El ferrer, el vidrier, el
cisteller, el terrissaire, el

boter i el picapedrer són les
propostes d’oficis ancestrals
que es podran veure durant

la fira, que se celebrarà
diumenge 14 de setembre a

la Rambla Mn. Jacint
Verdaguer.
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Entitats i associacions

Corria l’any 1996 quan una colla d’amics de Valldoreix, La
Floresta, Sant Cugat, Mira-sol i Les Planes va decidir conver-
tir-se en “una colla d’amics dels animals”. Amb aquesta idea
es van constituir com l’Associació Protectora d’Animals Cau
Amic. Ja han passat 12 anys des que Cau Amic va començar a
caminar a Valldoreix i des d’aquest inici han estat molts els
episodis que s’han viscut en el si de l’associació.

Cau Amic, la idea inicial

El logotip del Cau Amic ja ens dóna una clara idea de quin és
l’esperit d’aquesta associació. Un animal híbrid amb cos de
gos, cap de gat i ales, ens pot donar la imatge d’un ésser
mitològic. Res més lluny de la realitat. És un clar símbol que
demostra que al Cau Amic són amants de tots els animals.
Rosa Maria Marquès, la Rosa Mari com ella vol que li diguem,
és una de les sòcies fundadores de l’associació i ens explica
que al manifest de l’associació protectora d’animals es pot
llegir “la voluntat del Cau Amic és presentar un servei als ani-
mals, companys de l’home, que ens donen de franc el seu
afecte”. Una bona declaració d’intencions. En aquests
moments el Cau Amic dóna acollida temporal i primers auxi-
lis a prop d’una setantena d’animals abandonats o perduts. 

El voluntariat és el cor i el cap del Cau Amic

El volum de mascotes que gestiona el Cau Amic fa necessari
poder disposar d’unes instal·lacions adequades, que en
aquest cas estan ubicades a Valldoreix. El refugi de
l’associació té un total de 3.500 metres quadrats de terreny
envoltats de natura i condicionat per aconseguir que els ani-

mals estiguin el més confortables possible. Una de les nor-
mes de la “casa” és no tenir cap dels animals en gàbies.
“Aquests propòsits no serien possibles sense l’ajuda dels
voluntaris que col·laboren en les tasques de manteniment
del refugi, treuen a passejar els gossos i els netegen”, ens
explica la Rosa Mari. L’altra pota que sustenta  el Cau Amic
és el treball dels veterinaris de la zona, que ajuden en les tas-
ques de primers auxilis dels animals perduts o abandonats.
Però, tot i l’esforç dels membres del Cau Amic i dels volunta-
ris, la missió no és gens fàcil. Les atencions que demanen els
animals abandonats suposen unes despeses al Cau Amic de
més de 10.000 euros l’any, uns fons dels quals no seria pos-
sible disposar si no fos per les aportacions desinteressades
dels socis i de les empreses i entitats col·laboradores com el
Grup de Teatre Espiral i el Casal d’Avis de Valldoreix.

El problema de l’abandonament d’animals

A banda de la crueltat que suposa abandonar una mascota,
des del Cau Amic adverteixen que un animal sense control
suposa un problema per a la societat. La Rosa Mari ens diu
que “els animals sense control poden ser portadors de

El Cau Amic
“A la meva furgoneta sempre porto algun animal abandonat”

“Els animals sense control

poden ser portadors de

malalties que es poden

contagiar-se a altres

animals que tinguin

contacte amb ells o fins hi

tot a les persones”
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malalties que es poden contagiar-se a altres animals que tin-
guin contacte amb ells o fins i tot a les persones”. Un altre
dels problemes que genera el gran nombre d’animals aban-
donats és que no es poden tractar de manera correcta.
Segons Rosa Maria Marquès “hi ha tants gats abandonats a
les colònies que no es poden fer campanyes d’esterilització.
Són massa cares”.

Per aquests motius, des de l’associació volen conscienciar la
ciutadania que  “un animal no és una joguina i que cal tenir
responsabilitat a l’hora de comprar un gos o un gat s’ha de
pensar les feines que comporta tenir una mascota”. En
aquest sentit la Rosa Mari adverteix que hi ha molta gent que
“compra un gos perquè l’estampa de tenir un gos a casa
queda molt bé. Quan s’adonen dels sacrificis que comporta,
l’abandonen”.

Les solucions

El primer que ens diu la Rosa
Mari quan li preguntem per
on passa la solució a aquest
problema és que “cal cons-
truir amb urgència un refugi
d’animals a Sant Cugat. No
pot ser que en una ciutat tant
moderna i avançada com
Sant Cugat no es disposi
d’un refugi d’animals en con-
dicions”. Per la Rosa l’altre

gran problema és la classe política, de la qual diu que “són
hipòcrites perquè fan lleis de defensa dels animals, però no
posen els mitjans perquè aquestes es puguin portar a terme”. 

Per posar fi a aquesta situació des del Cau amic recomanen
que abans de comprar un animal de companyia es valori la
possibilitat de l’adopció. “Adoptar un gos abandonat pot ser
una bona solució per poder tenir un gos o un gat a casa” ens
diu la Rosa Mari. L’altra opció que ofereix el Cau Amic és el
servei de tutela de gossos que està adreçat a persones grans
que no poden, per motius de salut o econòmics, fer-se càr-
rec del manteniment i cura d’un animal. En aquest cas el Cau
Amic dóna un dels seus animals en adopció, però es fa càr-
rec de les despeses de l’animal.

“Un animal no és una joguina. Cal tenir
responsabilitat a l’hora de comprar un gos o

un gat s’ha de pensar les feines que comporta
tenir una mascota”.
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Valldoreix, el meu !

Mercé Diòge

Mercè Diògene té 85 anys i, des de fa un any, té una
besneta que es diu Lola. En poc temps, la besàvia li
podrà explicar milers d’històries de la seva pintura,
dels gravats o el tapís; de les personalitats que va
conèixer: Picasso, Dalí, Miró... o de Valldoreix, on va
arribar, per primer cop, amb cinc anys. 

Com arriba a Valldoreix?
L’avi era amic dels Gassó i venia a caçar; tenia la vinya... Li
agradava, va trobar aquesta casa… i ens vam quedar.

Segur que pot explicar moltes històries...
Recordo el moment de la guerra, l’any 36. Nosaltres érem
molt petites i ho vivíem com una aventura. Cada dia pujaven a
la torre de Can Monmany a veure si venien els milicians. El
meu pare era francès i va omplir tots els terrenys amb bande-
res de França per mirar d’evitar que entressin amb violència. I
un dia van arribar. 

Molta tensió...
Van venir dos cops. El primer es van emportar tots els animals
de granja i tot el que hi havia als fruiters, a l’hort... Venien amb
les baionetes cal·lades però no ens van fer res. Quan els tre-
balladors van dir als milicians que no era just, els milicians van
fer un “vale” per tot el que portaven.“Després de la victòria tot
us serà retornat”. 

Ara seria un document històric.
El meu pare va tenir por que tornéssin i vam marxar a Barcelo-
na. Recordo els camins de fang fins a l’estació. Només hi havia
cinc o sis masies en tot el camí. Recordo la Torre del "barco",
que encara se semblava a un vaixell abans de l’ampliació. 
Sens dubte va tenir molts records de la nostra vila
Amb 17 anys recordo les meves primeres festes al Casino Ros-
sinyol, que ara és el geriàtric. Agafàvem les bicicletes amb el
millor vestit. Ens posàvem les faldilles a sobre el cap i les sa-
bates de taló al coll i pedalejàvem amb espardenyes. Ens ho
passàvem d'allò més bé.

Aquesta casa té una vista preciosa de la masia de Can
Monmany
Nosaltres passavem tota la vida a Can Monmany. Imagina 6 o
7 famílies, totes amb molts fills, allunyats del món enmig de la
muntanya. Era famós el nostre teatre de Can Monmany on
participàvem els avis, pares, néts... Vaig començar a pintar
fent els decorats del teatre. 

Una autodidacta?
Mai no vaig anar a escoles d’art, però vaig treballar amb mes-
tres diversos. El primer va ser Josep Basté, un pintor i
il·lustrador de llibres. Era un clàssic i només em deixava dibui-
xar mans, peus, plecs... hores i hores. I ni una gota de pintura!
Em vaig comprar pintures per poder pintar a casa.

S’havia de canviar de mestre per poder pintar
Després vaig començar amb el retratista valencià Víctor Moya,
de l’escola espanyola. Un altre clàssic amb qui vaig treballar uns
cinc anys. En arribar a França la meva vida artística va fer un gir. 

Mercè
ENTREVISTA A Recordo el moment de la

guerra, l’any 36. Nosaltres

érem molt petites i ho

vivíem com una aventura.

Cada dia pujaven a la torre

de can Monmany a veure si

venien els milicians.Diògene
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gene

Però no va poder anar en el primer
intent...
Amb 17 anys vaig aconseguir una beca
per anar a París. Era la mateixa beca
amb què Tàpies va anar a França. Però
no em van deixar els meus pares. 

Sempre ens quedarà París...
Més tard, a París, vaig poder treballar
amb Pau Roig, un impressionista
català que vivia exiliat i tenia molta
influència de Picasso, Miró, Toulou-
se l’Autrec... Amb ell, la meva obra
creativa va entrar en la modernitat.
Em va ensenyar la nova pintura, a fugir
dels clàssics i trencar amb la perspecti-
va, la llum... Per pintar ja no havia
d'estar cada dia a una hora determina-
da per observar la mateixa llum des del
mateix lloc. Vaig aprendre a mirar, a re-
cordar i transmetre la nova imatge que
jo creava. 

I a França va conèixer molts artistes!
Vaig conèixer Dalí. Realment era una
persona normal que, en veure un pe-
riodista o algú estrany, es transformava
en el seu personatge. I vaig conèixer
Gal·la, un personatge molt peculiar. Re-
cordo Dalí quan va visitar el despatx del
meu marit per comprar una pistola que
clavava claus amb molta força. Ell la vo-
lia per projectar pintura sobre la porta-
da d’una Bíblia gegantina que volia fa-
bricar. També vaig coincidir amb Picas-
so a Valloris, i vaig quedar admirada de
la seva escultura: la cabra. I va estar
molt amable animant-me a continuar
pintant.

També va conèixer Miró?
Va ser al taller Dutroix quan feia gravat.
Després, en trobar-nos a Mallorca li
vaig proposar de col·laborar amb una
fundació que es va crear per ajudar jo-
ves artistes en el desenvolupament de
la seva carrera.  

I l’any 1969 torna a Valldoreix!
Valldoreix és el meu espai. Vaig tornar

el 1969 ja amb la família per viure-hi.
Aquí amb trobo molt bé, tinc el meu
taller i trobo la meva inspiració. Ara es-
tic treballant l’estil de Chagall. Mira!
Aquesta és una dona despullada amb
flors, vinyes, un can Monmany distor-
sionat al fons... És la meva visió
al·legòrica de Valldoreix. 

Ara ha deixat el tapís, un art al qual li ha
dedicat molts anys
No puc estirar bé els braços i per això treballo
molt el gravat. I continuo amb la pintura, és
clar. El tapís de Sant Jordi que has vist a
l’entrada és un dels primers que vaig fer. La
Generalitat em va demanar fer un tapís de 55
metres quadrats que està instal·lat als estudis
de Catalunya Ràdio. 

La Generalitat li va donar la Creu de Sant
Jordi l’any 1998
Em va sorprendre molt i em va fer molta
il·lusió ja que era el reconeixement a tota una

trajectòria artística. Quan em van trucar vaig
dir... “Però si jo no l’he demanada!” 

Sembla que a Llançà també ha trobat un
espai de descans 
L’any 1985 va morir el meu marit, vam tenir la sort
de trobar una casa a la vora del mar a Llançà. Em
dóna molta tranquil·litat. Allà em passo les hores
pintant. La meva filla volia aprofitar per tocar el
piano, però un dia es va decidir a fer dibuixos i
pintar. Ens va agradar molt el que feia i vàrem
decidir exposar conjuntament a una sala de
Cadaqués. I va vendre més que jo! Això li va ani-
mar i ara exposem cada any. 

Vaig conèixer Dalí. Realment era una persona normal que, en

veure un periodista o algú estrany, es transformava en el seu

personatge. I vaig conèixer Gal·la, un personatge molt peculiar.
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Esports

L’esport és un dels pilars de la Festa
Major de Valldoreix amb la celebra-
ció, un any més, de la Festa Major de
l’Esport 2008. La principal novetat
d’aquesta edició de la festa esportiva
és que quedarà emmarcada en el
gruix d’actes de Festa Major. En
anteriors edicions la Festa Major de
l’Esport s’adelantava al cap de set-
mana anterior a la setmana festiva
de Valldoreix. Enguany s’ha decidit
unificar totes les activitats festives
per fomentar que més valldoreixencs
puguin gaudir de les iniciatives
esportives, preparades des de
l’EMD-Valldoreix i les diferents enti-
tats ciutadanes.

L’activitat esportiva s’inicia divendres 12
amb la Competició Eliminatòria de
Petanca organitzada pel Casal d’Avis de
Valldoreix i que està adreçada als majors
de 60 anys. Altres propostes esportives
per als més grans seran les competi-
cions d’escacs i billar.

El ritme esportiu no fa més que incre-
mentar-se el dissabte 13 amb la cele-
bració del XI Concurs de Tir, organitzat
per l’Associació de Propietaris i Veïns de
Valldoreix. També aquest dia se cele-
bren, durant tot el dia, les activitats de
l’Esport d’Entitats (Tennis al carrer, pas-
sejada en poni i jocs de gran format) i de
l’Aventura de l’Esport (Rocòdroms, tiro-
lines, taller de construcció de fletxes,

etc.) organitzats per l’EMD-
Valldoreix. També dissabte hi haurà
els Trofeus de Festa Major de
Voleibol i Handbol així com la pre-
sentació dels equips federats de
Valldoreix.

Diumenge 14 serà el torn de la Festa
de la Bicicleta a Valldoreix amb la
celebració de la XVI Trobada de
Mountain Bike i la primera Pedalada
Popular per Valldoreix. La segona
jornada de l’Aventura de l’Esport i
l’Esport d’Entitats, i la Pujada en
Globus, són la resta de cites espor-
tives per aquest dia.
L’activitat esportiva té el seu colofó
el dissabte 20 amb la disputa dels
Trofeus de Festa Major de bàsquet,
futbol sala, tennis i pàdel i el
Concurs d’Hípica, activitat que

posarà punt i final als actes esportius.

La natació sincronitzada valldoreixenca està d’enhorabona des del passat mes
de juny, quan les noies de l’equip de natació sincronitzada de la categoria
majors de 12 anys del C.N. Valldoreix es van proclamar Campiones de
Catalunya. La prova en què les valldoreixenques es van coronar es va celebrar
a les Piscines Bernat Picornell de Barcelona i va acollir un total de 271 neda-
dores de 14 equips vinguts d’arreu de Catalunya i Andorra. Les valldoreixen-
ques es van imposar al grup I per davant del Club Natació Joan Pelegrí, de
l’Associació Amics de Riudoms i del Club Natació Xirivella.

Festa Major de l’Esport 2008

L’equip de sincronitzada del C.N. Valldoreix 
es proclama Campió de Catalunya

La principal novetat d’aquesta
edició de la Festa Major de

l’Esport és que quedarà
emmarcada en el gruix d’actes

de Festa Major.
Enguany s’ha decidit unificar

totes les activitats festives per
fomentar que més

valldoreixencs puguin gaudir
de les iniciatives esportives,
preparades des de l’EMD-
Valldoreix i les diferents

entitats ciutadanes.
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Amanida de notícies

La primera edició de la Nit de Música a la Fresca
aplega prop de 250 espectadors a la plaça del Casal
de Cultura de Valldoreix

El flamenco-jazz de ‘La Matutera’ i el rock balcànic klezmer de
‘Carolina Chicken’ van servir per donar el tret de sortida a la
primera Nit de Música a la Fresca, celebrada dissabte 5 de juliol
a la plaça del Casal de Cultura. L’acte estava organitzat per
l’Associació de Veïns de Can Enric- La Miranda, amb la
col·laboració de l’EMD de Valldoreix.

El teló de la nit musical el van aixecar els integrants de ‘La
Matutera’, que van saltar a l’escenari de la plaça del Casal de
Cultura quan passaven pocs minuts de les deu de la nit. Durant
l’actuació, que es va allargar per espai d’una hora, ‘La Matutera’
va interpretar diferents temes propis, entre els quals van desta-
car; el tema homònim al nom del grup, “La Matutera” i “Garam

masala”. La formació de jazz-flamenc també va fer diferents versions d’artistes coneguts
com Paco de Lucia i Benavent. Del clima intimista i tranquil de la música de ‘La Matutera’ es
va passar a la proposta més contundent de la nit, amb l’aparició dels ‘Carolina Chicken’
sobre l’escenari. El grup de rock balcànic va incrementar els decibels de la vetllada i va posar
a ballar als prop de 250 espectadors que es van donar cita a la plaça del Casal de Cultura.
Entre els temes, amb els quals els ‘Carolina Chicken’ van fer gaudir els espectadors, es van
poder sentir; “Música para muñecos”, “Feromonas y morfina”, “Delito flagrante” i “Una pierna
en mi comedor”. Els ‘Carolina Chicken’ van estar damunt de l’escenari durant prop d’una
hora i quart. El punt i final de la primera Nit de música a la Fresca es va posar quan faltaven
pocs minuts per la una de la matinada.

Valldoreix millorarà la participació ciutadana amb la creació del
Consell de la Vila de Valldoreix

El darrer ple municipal celebrat
dijous 17 de juliol va acordar per
unanimitat prendre el compromís
de crear el Consell de la Vila, com
a òrgan de participació ciutadana
en l’administració pública. La crea-
ció del Consell de la Vila es farà el
proper del present mes de setem-
bre. El Consell de la Vila de Valldoreix debatrà i establirà el Reglament de Participació
Ciutadana definitiu, establint la seva composició, els règims jurídic i de funcionament. La
voluntat de l’EMD de Valldoreix amb la creació del Consell de la Vila és dotar-se d’un orga-
nisme principal de participació ciutadana pel que fa al seu territori, per al tractament de
temes estratègics d’interès general de la vila.

Una festa infantil i un sopar a la fresca
posen el punt i final al curs 2007-2008 de
l’Escola Bressol de Valldoreix

L’espectacle ‘Trenet Xumet’ a càrrec del pallasso
Ruskus Patruskus i un berenar per a tots els assis-
tents van ser els plats forts de la festa infantil
celebrada el divendres 11 de juliol a les sis de la
tarda. Per acabar la celebració, l’AMPA de l’escola i
la mateixa Escola Bressol van organitzar un sopar
amb els pares dels alumnes. L’actuació del pallas-
so Ruskus Patruskus va aplegar prop d’un cente-
nar de nens i pares al pati de l’escola, on van gau-
dir amb els jocs de mans, les titelles i les cançons
de l’espectacle ‘Trenet Xumet’. Tot seguit es va
oferir el berenar de xocolata amb pastes, que es
va allargar fins a quarts de nou del vespre.  El
sopar va començar a les 21.30h al mateix pati de
l’escola i va consistir en plats fets a casa per cada
una de les famílies assistents. L’AMPA i l’escola
van convidar a tots els assistents a la beguda i el
cafè. El sopar va servir també com a comiat dels
pares dels alumnes del darrer curs.

L’EMD de Valldoreix s’encarrega de les
obres d’adequació i millora de la pista
poliesportiva de l’IES Arnau Cadell

Tot i que la competència de millora de la ins-
tal·lació educativa correspon a la Generalitat de
Catalunya, les vocalies d’Obres i Serveis i
Educació, encapçalades per Josep Puig i Teresa
Veciana, respectivament, van decidir fer l’actuació,
atès el risc que suposava per als usuaris. Les obres
s’emmarquen també en l’objectiu fixat per les
dues vocalies, de mantenir els centres educatius
valldoreixencs en estat òptim.   El gruix
d’actuacions es van dur a terme a la tanca
metàl·lica que envolta el perímetre de la pista
poliesportiva, que presentava importants defi-
ciències. En primer lloc es va procedir a actuar
sobre la base de formigó armat que suporta
l’estructura de la tanca metàl·lica de perímetre. 
El mur de suport es trobava descarnat i amb les
armadures interiors de ferro al descobert, fet que
suposava un alt risc de lesió greu als usuaris de la
instal·lació. L’actuació de millora en aquest punt va
consistir en el sanejament de la base de formigó i el
re-encofrat del mur. També a la tanca metàl·lica es
va procedir al rascat de les planxes de ferro que con-
formen la tanca de la pista, que presentaven molta
oxidació en algunes zones, i el posterior pintat a pis-
tola. Per últim també es van desbrossar les herbes
properes a la tanca de la pista i es van obrir les sorti-
des d’aigua obturades. Les obres de millora fetes
la primera quinzena de juliol han tingut un
pressupost de poc més de 3.000 euros.

La Colònia de Montserrat va celebrar la seva festa grossa el darrer cap de setmana d’agost

El barri valldoreixenc de la Colònia de Montserrat va celebrar el darrer cap de setmana d’agost, els
actes de la seva Festa Major. Entre les activitats, programades pels dies 29, 30 i 31 d’agost, van desta-
car el sopar de germanor i el concert del grup “Los Desaparitados”. El sopar de germanor va ser l’acte
d’inici de la festivitat i es va fer divendres 29 d’agost. Un cop acabat el sopar, el grup d’havaneres
“Altamar” es va encarregar d’amenitzar el fi de festa amb les tradicionals cançons marineres.
Dissabte 30 l’activitat es va iniciar a les deu del matí amb la visita al Castell de Canals i va continuar a
les set de la tarda amb una sardinada/botifarrada popular. Ja a la nit es va fer el Bingo de Festa Major,

a partir de dos quarts de deu, i l’actuació de “Los
Desaparitados”, més enllà de la mitja nit. El darrer dia de la
Festa Major va ser el torn del Campionat de dards i de billar
que va començar a dos quarts de dotze del matí. Els darrers
actes de festa van ser el Concurs Gastronòmic de Pastissos,
a les cinc de la tarda, i la festa infantil a dos quarts de sis,
amb l’actuació a càrrec del grup “Merche & Koko”, que es
va acabar amb una xocolatada per a tothom. A les vuit del
vespre es va fer l’acomiadament de Festa Major. Totes les
activitats, menys la sortida al Castell de Canals, es van des-
envolupar al Casal de la Colònia de Montserrat.
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DIJOUS DIA 11

Celebració de la Diada Nacional de Catalunya

18.30h – Plaça Casal Cultura
Cant dels Segadors i de l’Himne de Valldoreix 
a càrrec de la Coral l’Harmonia de Valldoreix
Organitza: Coral l’Harmonia i EMD-Valldoreix

19.00h - Plaça Casal Cultura
Ballada de Sardanes amb la 
Cobla Amoga (de Girona)
Amb l’estrena de “Poble de Valldoreix” una sarda-
na dedicada a Valldoreix, original de Joaquim
Soms  (agraïm la col·laboració d’Eugeni Pont)
Organitza: EMD-Valldoreix

20.30h – Nau Cultura
“Història del cine”
A càrrec dels Marxosos del Vallès
Organitza: Marxosos Vallès

DIVENDRES DIA 12

10.00h – Pista de Petanca (zona Casal Cultura)
Competició eliminatòria de Petanca
Adreçat a majors de 60 anys de Valldoreix i roda-
lies
Data límit d’inscripció: 10 de setembre
Informació al 93 589 86 89 de dilluns a divendres
de 17 a 20h
Organitza: Casal d’Avis de Valldoreix

16.00h – Casal d’Avis Valldoreix
Competició eliminatòria d’Escacs i Billar
Adreçat a majors de 60 anys de Valldoreix i rodalies
Data límit d’inscripció:10 de setembre
Informació al 93 589 86 89 de dilluns a divendres
de 17 a 20h 
Organitza: Casal d’Avis de Valldoreix

16.00h – Centre Restauració (c. Arnau Cadell, 30)
Visita Guiada al Centre de Restauració de Béns
Mobles de la Generalitat de Catalunya
Inscripcions fins el dia 10 de setembre al Casal de
Cultura de Valldoreix, de 9 a 13 hores. Telèfon 935
898 269
PLACES LIMITADES
Organitza: CR Béns Mobles Generalitat Catalunya
i EMD-Valldoreix

18.30h – Plaça Casal Cultura
Pin Palú Cabaret Circ
Combinat de circ (números aeris, malabars,
acròbates...)
Organitza: EMD-Valldoreix

19.00h – Seu associació APVV
Inauguració de la XXVI Mostra d’Art
(Exposició de 12 de setembre al 5 d’octubre)
Informació a la Seu de l’APV de Valldoreix
Telèfon: 936 742 197
Organitza: APV Valldoreix

21.30h – Plaça Casal Cultura
Concert de Jazz ambThe Big Jamboree
Organitza: EMD-Valldoreix
22.00h – Plaça Casal Cultura
Pregó de Festa Major
Organitza: EMD Valldoreix

22.30h – Plaça Casal Cultura
Concert de Jazz amb
The Big Jamboree
Organitza: EMD-Valldoreix

24.00h – Pista Verda (zona piscines)
Festa Jove amb
“Cajonmania” (fusió flamenc)
“Cheetos Magazine” (rock progressiu)
“Des+karadas” (flamenc i punk)
Organitza: EMD-Valldoreix

DISSABTE DIA 13

10.00h – Zona Casal Cultura
Mostra d’Art de FIRART
Organitza: FIRART associació d’art

Trobada d’Associacions Veïnals i Entitats
Culturals
Organitza: Associacions, Entitats i EMD-
Valldoreix

Diverticathlon
Organitza: APV Colònia Montserrat 

Fins a 20h - Fira d’Artesans de Valldoreix
Organitza: Col·lectiu Artesans Valldoreix

A partir 10.30h – Zona  Casal Cultura
Eduard Araujo diu Poemes a la carta
Organitza: Pentagrama

10.30h – Arxiu Gavín (Av. Mas Fuster, 57)
Visita Guiada a l’Arxiu Gavín
Es prega puntualitat (a les 13h aperitiu)
Organitza: Arxiu Gavín

10,30h – Sala Casal Cultura
Exposició dels cartells presentats al 
Concurs de Cartells de Festa Major
Organitza: EMD-Valldoreix

11.00h – Seu associació APVV
XI Concurs de Tir
Tres categories:
A .- nascuts entres 2000-1995
B .- nascuts entre 1994-1990
C .- nascuts abans del 1989
Informació: Seu de l’APV de Valldoreix
Tel. 936 742 197
Organitza: APV Valldoreix

11 a 14h i de 17 a 20.30h – Zona La Rambla 
Esport d’Entitats. No cal inscripció prèvia.
Esport d’entitats: 
Tennis al carrer  (a càrrec del Club Esportiu
Valldoreix).
Passejada en Pony (a càrrec d’Hípica Valldoreix
“Yeguada del Trebol”)
Jocs de gran format  per a totes les edats
(Diputació de Barcelona)

Activitats d’oci i lleure:
Bicliclot, circuit de bicicletes i obstacles Organitza:
EMD-Valldoreix)11 a 14h i de 17 a 20.30h – Zona
Pl. Pompeu Fabra . L’Aventura de l’esport

Esports d’aventura i activitats per a infants i joves
No cal inscripció prèvia.

Rocòdroms, tirolines, llits elàstics, i la Wii (esports
virtuals). (Organitza: EMD-Valldoreix)
Taller de construcció de fletxes i pràctica de punteria
amb arc (a càrrec del Club d’arquers del Vent Oreig).

Zona Esportiva (Pavelló de Valldoreix)
10 a 13h – Trofeu de Festa Major de Voleibol
(Org: Club Voleibol Valldoreix)
13 a 13.30h – Presentació dels equips federats
de Valldoreix
17 a 20h - Trofeu de Festa Major d’Handbol
(Org: Club Handbol Valldoreix)

18.00h – Plaça Maria Sabater
Cercavila de Gegants fins arribar a la Plaça del
Casal de Cultura on Hi haurà la Ballada de Gegants
(XXè Aniversari)
Organitza: Creu Roja Valldoreix

19.00h – Plaça Casal Cultura
Animació i Ball amb “Farsa de Farsants”
La Cia. Els Farsants
Organitza: EMD-Valldoreix

20.00h – Església Protestant Valldoreix
Concert de Música Gospel amb Gospel Dream
de Paris. Organitza: Església Protestant Valldoreix

21.00h – Sala Casal Cultura
Teatre - “Càsting” 
De Roger Justafré
Organitza: Grup Teatre Espiral

22.00h – Zona Casal Cultura
Sardinada Popular Ecològica
Es prega a tothom que porti el seu plat de casa (no
de plàstic), evitem deixalles!
Organitza: AV Can Majó

23.00h – Plaça Casal Cultura Ball de Festa
Major amb La Tribu de Santi Arisa
Organitza: EMD-Valldoreix

24.00h – Pista Verda (zona piscines)
Festa Jove amb “Gerard Quintana”
Organitza: EMD-Valldoreix

DIUMENGE DIA 14

9.00h – sortida: Seu APVV
XVI Trobada de Mountain Bike
(Dins la Festa de la Bicicleta a Valldoreix)
Circuit per Collserola 
Informació i inscripcions a la Seu de l’APV
Valldoreix de 18 a 20h (936 742 197)
Organitza: APV de Valldoreix

10.00h – Plaça Casal Cultura. Xocolatada amb
Xurros. Per a tothom. Organitza: Xurerria Ana
Mari i EMD-Valldoreix

fins les 14.00h – Rbla. M. Jacint Verdaguer -
Zona Casal Cultura. 
Fira de Comerç al Carrer.
Organitza: ACEV i EMD-Valldoreix

Fins les 13.00h - Plaça Casal Cultura
Tradijocs. (Més de 30 jocs que els nostres pares i
avis practicaven al carrer anys enrera)
Organitza: EMD-Valldoreix
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Club Esportiu Valldoreix (c. Pintor Goya,s/n).
Pujada en Globus. Organitza: Caixa de
Terrassa i EMD-Valldoreix / Col. Club Esportiu
Valldoreix

10.30h – Zona Casal Cultura.“El vianant”
Un personatge singular de Valldoreix estarà pre-
sent a la Festa. Organitza: Pentagrama

11.00h – Plaça Casal Cultura
Ballada de Sardanes amb La Cobla Sabadell
Organitza: EMD-Valldoreix

11 a 14h i de 17 a 20.30h – Zona Pl. Pompeu
Fabra. L’Aventura de l’esport. Esports
d’aventura i activitats per a infants i joves
No cal inscripció prèvia.
Activitats d’oci I lleure:
Rocòdroms, tirolines, llits elàstics, i la Wii
(esports virtuals) (Org. EMD-Valldoreix).

11.30h – sortida: Pl. Maria Sabater (Creu Roja)
I Pedalada Popular per Valldoreix
(Dins la Festa de la Bicicleta a Valldoreix)
Passejada pels carrers de Valldoreix
Informació: EMD de Valldoreix. No cal inscrip-
ció prèvia.Organitza: EMD-Valldoreix amb la
col·laboració de Clinicbikes, bicicletes i mes...

13.00h – Plaça Casal Cultura
Trobada Castellera amb els Castellers de Sant
Cugat i els Nyerros de la Plana (Vic)
Organitza: EMD Valldoreix

14.00 – CEIP J. Ferran i Clua 
XVIIè Concurs Paelles
Data límit d’inscripció:10 de setembre Informacióal
93 589 86 89, de dilluns a divendres de 17 a 20h.
Organitza: Casal d’Avis Valldoreix

16.00h – CEIP J. Ferran i Clua
Lliurament de Premis del Concurs de Paelles i 
de les competicions de Billar, Escacs i Petanca
Ball Arrossejat amb Xavier Criado
Organitza:Casal d’Avis Valldoreix

17 a 20.30h – Zona La Rambla 
No cal inscripció prèvia. Esport d’entitats:
Tamborí al carrer  (a càrrec del Club Esportiu
INEFC). Passejada en Pony (a càrrec d’Hípica
Valldoreix “Yeguada del Trebol”)
Tennis al carrer  (a càrrec del Club Esportiu
Valldoreix).
Activitats d’oci i lleure:
Jocs de Gran format (Diputació de Barcelona).

19.15h – Sala Casal Cultura
Teatre - “Càsting” 
de Roger Justafré. Organitza:Grup Teatre Espiral

22.00h – Plaça Casal Cultura
Fi de Festa amb La Puerta de los Sueños
Organitza: EMD Valldoreix

DIMARTS DIA 16

9.00h-17.00h – Zona Casal Cultura
Festa Major Infantil :
9-10h – Xocolatada
10-17h – Una volta al món a través del joc
(14-15h – Dinar)
Organitza:Col: EMD Valldoreix

12.00h – Parròquia Sant Cebrià. Missa
Major
Amb l’acompanyament de la Coral
l’Harmonia de Valldoreix. Organitza:
Parròquia St Cebrià / Col: Coral l’Harmonia
Valldoreix i EMD Valldoreix.

13.00h – Plaça de l’Era . Aperitiu Popular
Organitza: EMD Valldoreix

DEL 15 AL 19 DE SETEMBRE

19.30.h – Convent Missioneres S. C. Jesús i
Maria (c. Mestre Casanoves, 8)
XV Curs d’Història de Valldoreix
Curs commemoratiu del 50 aniversari de la recu-
peració del govern local a Valldoreix

DILLUNS 15 - Inauguració a càrrec de la Il·ltre.
Montserrat Turu i Rosell. Presidenta de
l’EMD de Valldoreix
Memòria gràfica d’un poble (projecció filma-
cions de la Segona República a Valldoreix)
amb Irene Brugués, Llic. i màster Hist. Medieval

DIMARTS 16 - L’antic municipi de Canals,
l’ajuntament perdut  amb Pol Meseguer, Llic. i
màster  Hist. Moderna

DIMECRES 17 - 1858-1958. Cent anys sense
govern local  amb Juanjo Cortés i Pol Meseguer,
Llic. i màsters Hist.

DIJOUS 18 - 1953-1963. La creació de l’EMD
i el primer intent d’independència  amb Juanjo
Cortés, Llic. i màster Hist. Medieval

DIVENDRES 19 - ELM/EMD, cinquanta
anys d’autonomia local amb Gustau Roca,
Llic. dret i dipl. gestió d’administració pública.

Cloenda del curs a càrrec de Juanjo Cortés,
president de Valldaurex. Centre d’Estudis de
Valldoreix. S’oferirà una copa de cava per a
celebrar el XV aniversari del Curs d’Història
de Valldoreix.
Import del curs:
Socis
curs sencer – 10€ · conferència – 3€ 
No socis
curs sencer – 15€ · conferència – 5€ 
Informació 93 674 38 11
a/e valldaurex@vdx.cat

DISSABTE DIA 20

9.00h-21.00h Trofeu de Festa Major de Futbol Sala
12 hores de Futbol Sala 2008. Pista Verda i
Pavelló de Valldoreix. Organitza: EMD-
Valldoreix amb la col·laboració del Complex
Esportiu EMD- Eventing Sports Cinc
Informació i inscripcions: EMD-Valldoreix 
*Cal omplir la butlleta d’inscripció i lliurar-la a l’
EMD-Valldoreix

9.00h-21.00h Trofeu de Festa Major de Bàsquet
12 hores de Bàsquet 3X3
Pista Ferran Clua i Església Protestant de
Valldoreix. Organitza:Església Protestant de
Valldoreix amb la col·laboració de l’EMD-
Valldoreix. Informació i inscripcions: Església
Protestant de Valldoreix. 
web:www.esglesiavalldoreix.org
a/e : esglesiavalldoreix@mac.com

*Cal omplir la butlleta d’inscripció i lliurar-la a
qualsevol dels dos punts.

9.00h Trofeu de Festa Major de Tennis i Pàdel
Organitza: Club Esportiu Valldoreix. Instal·lacions del
Club. Informació i inscripcions: Club Esportiu
Valldoreix  Tel: 936741117 / EMD-
ValldoreixInscripcions fins el 17 de setembre
El quadre de competició s’exposarà el divendres
19 de setembre al Club Esportiu Valldoreix i a l’
EMD-Valldoreix*Cal omplir la butlleta
d’inscripció i lliurar-la a qualsevol dels dos punts

11.00h Concurs de Grafittis de Festa Major
Instal·lacions de l’Escola Ferran Clua
Organitza: Esglèsia Protestant de Valldoreix
Col·labora: EMD-Valldoreix
Informació i inscripcions: Església Protestant de
Valldoreix (www.esglesiavalldoreix.org). Mail:
esglesiavalldoreix@mac.com

11.00h Concurs d’Hípica de Festa Major
Concurs de salts . Organitza: Hípica
Valldoreix “Yeguada del Trebol” amb la
col·laboració de l’ EMD-Valldoreix.
Instal·lacions de l’hípica
Informació i inscripcions: Hípica Valldoreix
“Yeguada del Trebol”. Tel 629 792 853 /
EMD-Valldoreix*Cal omplir la butlleta
d’inscripció i lliurar-la a qualsevol dels dos
punts

18.00h – ADOLF taller d’art (c. Pere Mas, 17)
VIII Grup de Gravat. Realització d’un
aiguafort per part dels visitants al taller.
Place limitades. Reserves al 93 674 60 28.
Activitat gratuïta
Organitza: ADOLF taller d’art

Plaça Casal de Cultura. El Cau Amic amb la
Festa !Organitza: Cau Amic

20.30h – Pl. de les Ones. X Sopar degustació
de l’Associació de Veïns la Serreta
20,30h –parar la taula i exposició de plats
col·locació del buffet de plats i postres fets a
casa per cadascú, no és necessari portar begu-
da, cada plat tindrà un número que participa-
rà en un sorteig
21.00h –sopar degustació(obert a tothom que
porti un plat fet a casa i coberts)
22.00h –espectacle de poesia, música i màgia
per a nens i grans. sorteig dels plats i entrega
dels premisOrganitza: AV Serreta Bosc d’en
Saladrigues

21.00h – Sant Cebrià. Presentació de
l’any del Sant. Lectura musicada de la
carta de Cebrià a Donat
A càrrec de Pentagrama
(Emotiva carta de Cebrià que relata morbositats
la societat pagana i els sentiments de Cebrià)
Organitza: Parròquia St Cebrià

DIUMENGE DIA 21

10.30h-19.00h – Zona Parròquia Sant Cebrià
Obertura de l’any del Sant 
10.30h – Tallers artístics Familiars a càrrec de Rilour
12.00h – Missa Solemne
13.00h – Ball dels Gegants de Valldoreix Cebrià
i Assumpta
13.15h – Exposicions, Fira i Visita guiada al
museu (servei de bar)
14.30h – Dinar de Germanor (inscripció abans
del 18 de setembre anysantce-
bria@renodrac.com o a la Parròquia 93 674 05
69) (amanida, paella i pastís. Preu : 10€ / infants
i joves 7€)
15.30h – Música ambiental en directe amb el
Grup Xaragalls i “Xoves dl pq”
16.30h – “Sorpresa dinàmica” amb el Grup Rilour
17.15h – Repartiment de Premis del concurs de
fotografia i dels tallers artístics
17.30h – “El secret de tots els somriures” amb
Grup Xaragalls
18.30h - Xocolatada i berenar
19.00h – Titelles “Contes Faules i Paràboles”
amb el Grup Valivan
Tots els actes són gratuïts excepte el dinar, el ser-
vei de bar i la compra de la fira
Organitza: Parròquia St Cebrià / Col: EMD-
Valldoreix
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