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Història viva

Durant la primera meitat dels anys 50
es recuperà l’aspiració de 1926
d’aconseguir l’autonomia municipal
amb la conversió de Valldoreix en una
Entitat Local Menor. L’any 1953
l’Associació de Propietaris, sota  la
presidència del Sr. Carles Camps
reprengué “l’estudi per a la formació
de Valldoreix en un ajuntament inde-
pendent de Sant Cugat del Vallès o be
el reconeixement de carta
municipal...” tal com s’havia deixat
l’any 1934. 

El 30 d’agost de 1956 es presentà ofi-
cialment la petició d’autonomia admi-
nistrativa amb la signatura de 217 caps
de casa, als que s’afegiren 37 signatures
més el 17 de gener de 1957. El 18 de
febrer l’Ajuntament de Sant  Cugat
nomenà una comissió que dictes un
informe sobre la sol·licitud de
Valldoreix. La comissió la formaren el
primer tinent d’alcalde Sr. Pau Muñoz
Castañer, els regidors Miguel Maronda
Rosell,  i Emili Sabaté i el secretari
Francesc Torrents. S’escollí com a lle-
trat redactor de l’informe al Dr. Josep

Mª Pi i Sunyer, catedràtic de Dret
Administratiu de la Universitat de
Barcelona. L’informe desestimava la
petició dels valldoreixencs. Al ple del
22 de febrer l’alcalde Josep Mª Martí
i Gras es va pronunciar a favor de la
creació de l’ELM de Valldoreix, com
a instrument de progrés i generador
d’urbanisme. Martí i Gras manifestà
que: 

“Sant Cugat persiste sumido en el
antiguo sistema administrativo de
los pueblos rurales, cuando la reali-
dad se coloca como núcleo
ambiental de la gran urbe, (...) que
la transformación no  se produce
nunca de dentro a fuera, porque no
se tiene valentía suficiente para
desprenderse del lastre de prejui-
cios sentimentales y económicos (...)
sólo cabe dejar paso a las influencia
externas, a los hombres nuevos con
ideas nuevas, que traigan a nuestro
municipio el espíritu renovador a
ejemplo de otras agrupaciones satéli-
tes modernas existentes, que son
prueba de la eficacia del sistema”

Així mateix manifestà que no volia
influir o coaccionar la redacció del
dictamen, tot i que va dir que la
comissió s’havia excedit en la
redacció d’una proposta desfavora-
ble i facilità dades que no constaven
a l’expedient. El tinent d’alcalde
Muñoz Castañer manifestà el seu

Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 130
Tel. 93 674 94 36 - Fax 93 583 60 55
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1958 La Creació de l’ELM de Valldoreix
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3 infoValldoreix

disgust per les paraules de l’alcalde Martí i Gras i presen-
tà la seva dimissió. De la mateixa manera actuaren els
regidors Maronda (de la Falange)  i Sabaté. El dictamen es
votà i va ser aprovat pels vuit regidors i amb l’abstenció
de l’alcalde, i per tant “denegar en todas sus partes la
petición a que se refieren los antecedentes de este
acuerdo”. Al següent ple celebrat l’1 de març, l’alcalde va
haver de rectificar la seva abstenció per imperatiu legal i
votà favorablement el dictamen. El dia 21 de març
l’expedient va ser enviat al Ministerio de la Gobernación.
L’expedient comptava amb informes favorables de la
Diputació de Barcelona, de la Comissió  d’Urbanisme i
del Servei Provincial d’Inspecció i Assessorament de les
Corporacions Locals.

El 5 de setembre de 1958 en Consell de Ministres, reunit al
Pazo de Meiràs, autoritzava la constitució de l’Entitat Local
Menor de Valldoreix, dins el terme municipal de Sant Cugat
del Vallès. 

“Por estimar con características peculiares dentro del
municipio a que pertenece el lugar de Valldoreix
(Barcelona), con arreglo al artículo 23 de la vigente Ley de
Régimen Local, de conformidad con los dictámenes emiti-
dos por la Dirección General de Administración Local y la
comisión permanente del Consejo de Estado, a propuesta
del Ministro de la Gobernación y previa deliberación del
Consejo de Ministros,

Dispongo:

Artículo 1º- Se autoriza la constitución de la Entidad Local
Menor de Valldoreix, perteneciente al término municipal
de san Cugat del Vallés, de la provincia de Barcelona.

Artículo 2º- Queda facultado el Ministerio de la
Gobernación para disponer lo pertinente en orden a la eje-
cución de este Decreto.

Francisco Franco.”

El 16 de novembre es constituïa la Junta Veïnal sota la presi-
dència del Batlle-Pedani Sr. Ramon Escayola Villaró i els
vocals Joan Fuster Montardit i Mateo Navarro Millán. La seu
provisional va ser la seu de l’Associació de Propietaris a la
Rambla Verdaguer, núm. 12, fins el trasllat a la nova seu  de la
Rambla Verdaguer, núm. 140 el març de 1962. 
Al llarg d’aquest 50 anys Valldoreix ha tingut 11 alcaldes o pre-
sidents (el càrrec de president s’estableix des de l’any 1991) i
44 vocals.

BATLLES i PRESIDENTS DE VALLDOREIX

Batlles Pedanis Any

Ramón Escayola Villaró 1958 - 1965 

Jesús Rosàs Hevia 1965 - 1968

José María Coll Médico 1968 - 1978

Juan Ferrer Navarro 1978 - 1979

Josep Ll. Martínez Fernández (PSC-PSUC) 1979 - 1983

Francesc Orús Segura (Independent) 1983- 1987

Miquel Massanés Meseguer (CiU) 1987 - 1995

Jaume Sanmartí i Argelich (CiU) 1995 - 1999

Miquel Paraira i Canals (CiU) 1999 - 2002

Francesc Cardorner i Puig (CiU) 2002 - 2003

Montserrat Turu i Rosell (CPCV) 2003- Actualitat
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4 infoValldoreix

Salutació Festa Major

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

Benvolguts veïns i veïnes,

Hem celebrat la nostra Festa Major,
un moment en el que els
valldoreixencs i valldoreixenques ens
hem trobat compartint i gaudint dels
nostres espais públics amb la resta
de conciutadans.

La Festa va començar d’una manera brillant, amb l’emotiu
pregó de la Coco Comín, un pregó que ens va arribarà tots
al cor.

Ha estat una festa amb una gran qualitat de les actuacions,
tant de la Festa Jove com en el ball de dissabte o el concert
final, tot i la contenció pressupostària que hem aplicat des
del govern de l’EMD. 

Els més petits han gaudit de valent dels espectacles i dels
diferents espais lúdics que hi ha hagut tant a la plaça
Pompeu Fabra, com al Casal de cultura o a la Rambla
Verdaguer. Aquest any, tenint en compte les mesures contra
la sequera, no hem pogut tenir la Festa de l’escuma, activitat
que esperem programar la propera Festa Major.

La Festa Major l’hem fet entre tots i voldria destacar l’alta
implicació i participació de totes les entitats culturals,
associacions i clubs esportius  de  Valldoreix, mostrant la
diversitat i pluralitat de la gent de Valldoreix. També cal
destacar la feina del personal de l’EMD i dels voluntaris de
l’ADF.

Ara, aquest mes d’octubre celebrem una altra festa, molt
popular i participativa que ens uneix amb les tradicions i les
nostres arrels, l’Aplec de la Salut, voldria convidar-vos a tots
a participar de les diferents activitats de l’Aplec de la Salut i a
compartir amb els amics i conciutadans un dia de festa al
voltant de l’ermita de la Salut.

Josep Puig i Belman
Vicepresident de Valldoreix-EMD
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Serveis Urbans

5 infoValldoreix

Valldoreix no és un abocador. 
Llença la brossa al contenidor!
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Serveis Urbans

En els darrers temps l’àrea de
Serveis Urbans de l’EMD de
Valldoreix ha constatat que al
territori valldoreixenc es fan
multitud d’abocaments incon-
trolats de brossa i deixalles al
carrer i als boscos. Entre les
moltes coses que qualsevol veí
pot veure passejant pels carrers
i places valldoreixenques hi ha
residus de jardineria i poda
d’arbres, runa, electrodomès-
tics, mobles vells, joguines
infantils, mobiliari de jardí,
roba, paper i cartró, residus de
la construcció i vehicles aban-
donats.

Una de les singularitats de
Valldoreix i que aporta valor
afegit a la qualitat de vida dels
veïns és, sense dubte, el seu
entorn natural. Per aquest
motiu des de l’EMD de
Valldoreix volem fer pedagogia
per evitar que aquests aboca-
ments incontrolats malmetin
l’estètica del nucli urbà valldo-
reixenc i el seu entorn natural.

Les solucions per evitar que
molts d’aquests residus acabin
disseminats pels carrers de
Valldoreix passen moltes vegades
per fer el senzill gest d’allargar
una mica més el braç i deixar la
bossa dins el contenidor i no al
costat. Altres alternatives passen
per trucar a l’EMD-Valldoreix
(telèfon 93.674.19.27) si trobeu un
contenidor ple a vessar o acos-
tar-vos fins a la deixalleria (ubi-
cada al polígon industrial de Can
Calopa al quilòmetre 6.5 de la
carretera C-1413) a portar la bros-
sa. Per últim, en el cas que
hagueu de desfer-vos de mobles,
electrodomèstics, roba, llibres,
etc, truqueu a la Fundació
Engrunes al telèfon 902.360.387.  
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Diada de Catalunya

Actes Diada 11 setembre

Mestre Soms

Coral Harmonia

Montse Turu i Josep Puig durant els Actes de la diada

L’onze de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, commemora
el final d’una guerra en què Catalunya perdé la seva sobirania com
a país. La celebració de la Diada ens ofereix l’oportunitat de refle-
xionar sobre qüestions que són importants per al nostre present i
futur com a poble. La funció de l’EMD de Valldoreix, com a admi-
nistració més propera, és donar-vos resposta i buscar solucions a
la problemàtica amb la que ens trobem el dia a dia. Això vol dir en
l’urbanisme, la mobilitat, l’educació, el medi ambient, i d’altres
aspectes en els que necessitem solucions ben concretes. Enguany
commemorem el cinquantanari de la creació de la nostra adminis-
tració local, hem fet un llarg camí que va de la reivindicació d’un
govern local propi durant els anys cinquanta del segle XX,  a un
assentament sòlid de la nostra institució ara a principis del segle
XXI. Aquests cinquanta anys de continuïtat institucional és la que
ens ha permès preservar la nostra identitat, la que ens permet
governar els nostres interessos comuns en una perspectiva de llarg
abast, la que ens estimula a pensar conjuntament en un projecte
per al nostre futur col·lectiu. La continuïtat institucional és la que
ens fa completar allò que els meus predecessors en el càrrec van
iniciar amb orgull i alhora, encetar, amb idèntic orgull, camins que
sabem que no completarem nosaltres. El futur de Valldoreix, a
l’igual que el de Catalunya, no està escrit, serà el futur que els vall-
doreixencs i valldoreixenques vulguem i siguem capaços de fer.
Valldoreix, en aquests cinquanta anys, ha anat sempre endavant. i
ara, sabrà trobar, també, el camí del seu futur. Sobretot si els que
tenim la responsabilitat de dirigir-lo políticament sabem entendre
que cal unió en els grans objectius del nostre poble, tant en el des-
plegament normatiu i legislatiu derivat del nou Estatut de
Catalunya, com en els reptes que el creixement de Catalunya i de
l’àrea metropolitana ens imposen. Però és bo, també, que no per-
dem la visió de conjunt. Vull destacar que aquesta Diada és la ter-
cera que es celebra després de l’entrada en vigor del nou Estatut de
Catalunya. Aquest nou marc legal ens apoprta el reconeixement de
les EMD dins el conjunt d’administracions que han de construir la
Catalunya del segle XXI i reflecteix el paper de les nostres institu-
cions, amb el reconeixement de la nostra capacitat d’autogovern.
Estic molt satisfeta de participar i col·laborar amb tots vosaltres en
treballar per fer un Valldoreix i una Catalunya millor.
Us vull convidar a cantar, juntament amb la Coral l’Harmonia de
Valldoreix l’himne nacional de Catalunya, el Cant dels Segadors i
l’Himne del nostre poble, L’Himne de Valldoreix.

Visca Catalunya i Visca Valldoreix!

Actes Diada 11 setembre
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El director general d’Administració local del Departament
de Governació i Administracions Públiques, Carles
Bassaganya, va presidir el 10 de setembre a la seu del
Departament de Governació i Administracions Públiques,
la primera reunió del grup de treball per a l’estudi del règim
jurídic de les entitats municipals descentralitzades. El grup,
format per l’agrupació de les EMD de Catalunya, encapçe-
lat per la presidenta de l’Agrupació d’Entitats Municipals
Descentralitzades de Catalunya (AEMDEC) i presidenta de
l’EMD de Valldoreix, Montserrat Turu, i la Direcció General
d’Administració Local, s’ha constituït amb l’objectiu de
conèixer les millores que, sobretot des del punt de vista
legislatiu, de finançament i de sistema electoral, entre

d’altres, s’han de contemplar en un moment en el qual hi
ha projectes normatius en l’àmbit local. 
Els assistents per part de la Direcció General
d’Administració Local van ser estat el subdirector general
d’Assistència Jurídica i Règim Local, Josep Martínez, el
cap de Servei d’Estudis de Règim Local, Josep-Ramon
Morera, el cap de Servei de Demarcacions Territorials,
Marc Salvador i Josefina Vidal, cap de Servei de Règim
Jurídic i de Relacions amb les Entitats Locals. Per part de
l’AEMDEC també van assistir el president de l’EMD de
Jesús, Pere Panisello, el president de l’EMD del Pla de la
Font, Antoni Pardos i la presidenta de l’EMD de
Tornafort, Núria García.

Primera reunió del grup de treball per a l’estudi del règim
jurídic de les entitats municipals descentralitzades

Fita Històrica per les EMD’s de Catalunya:

L'EMD de Valldoreix ha entrat a formar
part del Consell Comarcal de Vallès
Occidental i una de les primeres millo-
res que això suposa és l'adhesió al
conveni que molts Ajuntaments i Ens
locals han signat amb Localret a través
del Consell Comarcal per a
l'optimització de l'ús dels serveis de
telecomunicacions als Ajuntament de
la comarca. La facturació dels Ens
Locals adherits puja globalment a més
de 1.300.000 € considerant conjunta-
ment la telefonia fixa, mòbil i els ser-
veis de dades. L'estalvi que s'obtingui,

que ha arribat en alguns concursos de
quantia semblant a un descompte de
més del 80%, es reinvertirà en millora
de les telecomunicacions per l'ús dels
ciutadans. Els costos anuals de telefo-
nia de l'EMD són al voltant del 27.000
€ Amb l'adhesió al conveni, l'EMD
obtindrà uns beneficis que no podria
obtenir per si sola, amb una total
transparència en tot el procés de
negociació evitant-se la negociació
directa amb els operadors malgrat que
l'EMD seguirà sent titular dels con-
tractes finals.

Conveni amb el Consell Comarcal i Localret per estalviar en telefonia
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Festa Major 2008

Concert de Big Jamboree

Els castellers de Sant Cugat

Concurs de Paelles

Cercavila de Gegants

Obra de Teatre
Casting 

Inaguració XV Curs d’Història
de Valldoreix 2008

L’Aventura de l’Esport
La presidenta i el Vicepresident de la EMD

de Valldoreix

Festa Major 2008 en imatges    
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Festa Major Infantil

Farsa de Farsants

Trobada d’Entitats

Gerard Quintana en concert

Cajónmania

Concurs de cartells de la Festa Major

Concert de Gospel

Esport al Carrer

Marxosos del Vallès
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Festa Major 2008

Misa Major

Sardinada

La Tribu de Santi Arisa

Pin Palu

Pedalada Popular

Presentació de els equips de Valldoreix

Xocolatada Popular

La Puerta de los Sueños
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Sopar Associacio de Veïns la Serreta-Bosc
d’en Saladrigues

Tradijocs

Torneig Basquet 3x3

Guanyadores Padel Femeni

Torneig de fútbol

XXVI Mostra d’Art
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Valldoreix, el meu !

Com arribes a Valldoreix?
Arrossegada pel meu marit. Ell ja havia viscut en època
d’estudiant i ho tenia idealitzat. Jo tenia pànic de no adaptar-
me, ja que em pensava que em complicaria la vida viure lluny
de la feina, els teatres, les escoles...

Pel que vàrem poder sentir durant el pregó, ets una
enamorada de Valldoreix...
Absolutament. Valldoreix m’encisa, m’hi trobo feliç. Estic
atrapada per la qualitat de vida que proporciona, on els luxes
son innecessaris.

Com es passa de ser una urbanita barcelonina a una veïna
enamorada de la tranquil·litat valldoreixenca?
L’entrada va resultar fàcil. El dia següent d’haver fet el trasllat,
ja em vaig sentir còmoda. De cop, ho vaig veure clar. Viure a
Barcelona és una trampa. Els nens no tenen espai, els avis
pateixen el trànsit, els animals de companyia malviuen, es
respira verí. I només ens separen 12 quilòmetres!.

Com és el canvi?
Gratificant. Em sento propietària de tot el que la vista pot
abastar. Des de  l’horitzó, de nord a sud, d’est a oest. Els
arbres dels veïns són els meus arbres, els seus problemes són
els meus. I dormo com els àngels.

Que trobes a Valldoreix que no hagis trobat a altres
llocs on pugis haver residit?
De fet només he residit a Barcelona i també he passat
llargues temporades Madrid, sempre per feina. No hi ha
comparació possible amb aquestes dues capitals. El meu
treball es desenvolupa a les ciutats per força. Però, un cop
finalitzat aquest, el retrobament amb un mateix, amb la
família, el veïns (fantàstics els meus), amb la reflexió, la pau,
es produeix a Valldoreix. És l’hospital de l’ànima, et sents
més a prop del cel.

Què li manca a Valldoreix?
Li manquen restaurants populars, familiars, de carn a la brasa,
de pa amb tomàquet... Poder anar-hi tot passejant, no haver

de marxar a Sant Cugat. Dotar a cada barri de contenidors de
reciclatge d’ampolles i paper. També trobo a faltar un parc
gran i frondós, amb bancs, mimoses, liles, amb estanys; un
parc on no faci calor a l’estiu. I per acabar-ho d’arrodonir un
camí de ronda protegit per a vianants o bicicletes, al costat
de la carretera, per poder arribar caminant fins a la Floresta.

Recomanes als teus amics que vinguin a viure a Valldoreix?
Només a les persones que estimo. Els explico amb
entusiasme el que significa viure aquí. Als altres em faig la
desmenjada i procuro desviar-los cap altres llocs.

Amb 15 anys d’experiència valldoreixenca i desprès del
teu pas per Operación Triunfo, què o a qui nominaries
per abandonar Valldoreix?
A tots aquells cotxes conduïts per conductors que es creuen
immortals i que circulen sense normes arriscant la vida dels
tranquils ciutadans. També a tots aquells que no els agraden
els gossos. I per últim, els qui embruten els carrers.

Ara des de la vessant positiva. Què o qui passa la
passarel·la a Valldoreix?
Els responsables de la neteja del poble i de parcs i jardins, els
botiguers de la Plaça Mas Roig i l’Estació. És preciosa.

Fem una mica el tafaner amb el fenomen OT. Després
d’una dilatada carrera com a coreògrafa, com arribes al
jurat de Operación Triunfo?

Coco
ENTREVISTA A LA PREGONERA 

Comín
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Quan vaig rebre l’oferta de Gestmusic
(no era el primer intent de
col·laboració) d’entrar com a membre
del jurat, em vaig fer vàries reflexions:
en primer lloc, l’interès inicial per viure
un programa d’aquestes
característiques des de dintre i conèixer
el medi televisiu, tant llunyà del meu.
En segon lloc, estava convençuda que
podia aportar al programa seriositat
seguint les meves pautes ètiques de
conducta; i en tercer lloc creia que
podria ajudar als concursants amb uns
veredictes incidint realment en els seus
problemes tècnics. També hi tinc molts
amics allà dintre (Manu Guix, Àngel
Llacer, molts membres del professorat,
els ballarins). Només hi faltava jo!
També molts dels concursants que han
passat per OT han estat alumnes meus
(Beth Rodergas, Gisela Lladó, Ivan
Santos).  D’altres han treballat en
musicals on he participat com a
coreògrafa: Elena Gadel o la Edurne, per
exemple.

OT t’ha canviat la vida?
Del tot.

En quin sentit?.
Hi ha molta gent que em reconeix pel
carrer. Si bé, la majoria son
respectuosos, m’he trobat amb
circumstàncies de vegades
desagradables. He rebut amenaces,
crítiques, insults. No m’havia passat
mai. D’altra banda, també rebo
felicitacions i gent que em demostra el
seu suport a la meva labor. També
m’arriben cartes demanant ajuda o
consell. Els mitjans de comunicació
també reclamen més la meva
presència i vaig una mica de bòlit per
satisfer a tothom i no faltar a la meva
autèntica professió que és la docència,
a més de fer el seguiment diari de les
obres que tinc en cartellera (Mortadelo
y Filemón, Fama, Grease).

Quins aspectes de la interpretació
dels concursants ets l’encarregada de
valorar?
El meu paper en el  concurs és
bàsicament d’aspecte tècnic, tant de
veu com de posada en escena,
col·locació de cos, desenvolupament
de la coreografia, mals hàbits. Gairebé

els faig una tutoria. Haig de dir que mai
he rebut cap instrucció específica per
part de la  direcció del programa, però
poc a poc, dins del jurat cada membre
hem anat conduint les nostres
intervencions segons la nostra
professió. Però tots fem el que creiem
millor sense cap manipulació. Jo sóc jo
mateixa.

Tindrà Valldoreix una veïna seva
jurat de la propera edició de
Operación Triunfo.
És molt possible, encara que és una
mica prematur poder-ho avançar. De
fet  no sabem si es produirà una propera
edició i quan serà. Ara que ja tinc
assumit i assimilat el risc i l’impacte que
significa emetre públicament un
veredicte en un programa de tantíssima
audiència, m’agradaria seguir executant
aquesta labor.

Moltes gràcies Coco i molta sort!

Il·lustres membres del Consistori i habitants de
Valldoreix:
Em vaig emocionar quan em varen proposar fer
el pregó del meu poble per a la Festa Major
d’enguany. En primer lloc, perquè no imaginaba
que la meva persona podia aixecar interès com a
candidat per assumir aquesta tasca i en segon
lloc, perquè gaudir de l’oportunitat d’expressar el
que sento per Valldoreix és per a mi un honor.
La meva família i jo, com d’altres, ens vàrem
establir aquí en el barri del Mas Roig fa quinze
anys, fugint de la ciutat. El que, en principi, creia
que seria una complicació a l’hora d’anar a la
feina, de portar fills -llavors encara adolescents-
a l’Escola, de subministrar la intendència de la
casa, de cop es va convertir en un autèntic plaer.
Llevar-se al matí a Valldoreix t’omple de
serenitat cada dia. Veure una posta de sol es
converteix en un acte únic. Dormir en silenci
renova l’esperit. Comprar en els petits
establiments productes de qualitat i amb un
tracte personal exquisit és un luxe. Tinc la
certesa que a Valldoreix tots nosaltres hem
descobert el tresor més preuat de l’ésser humà:

trobar un lloc -el teu lloc-  en el món.
És per això que m’he convertit en una gelosa del
meu poble. Sovint quan gent de Barcelona em
pregunta “ Com si està a Valldoreix?” sempre
contesto “l’hivern és fred i fa molta, molta
humitat”. Egoistament no vull que vingui ningú
més al nostre paradís, no vull que embrutin el
poble -ara netíssim- , no vull que es
construeixin més cases, no vull que més cotxes
“tot-terreny” recorrin el nostre passeig de
Mossèn Cinto com si fos un circuit de carreres,
no vull compartir Valldoreix amb persones que
no entenguin l’essència autèntica i natural del
que significa viure aquí i el seu romanticisme.
Aquí estimem la natura i els arbres (en Pere
Cabassa és un gran mestre i entusiasta. Ens
ensenya molt a tots). Ara coneixem els arbres
que son propis de la terra argilosa, tant ferma, a
veure’ls créixer increïblement, a escoltar-los
quan estan malalts, a tenir cura d’ells, a valorar-
los. I a conviure amb animals dels nostres
jardins, des de la petita aranya, les sargantanes,
els rats penats... Tinc una rara predilecció per
ratolí de bosc autòcton. És simpàtic, atrevit, llest
i familiar.
Per a tots aquells que no em coneixeu, us

explicaré que m’he dedicat tota la vida a 
l’ensenyament de les arts escèniques que
compagino amb la coreografia de Teatre
Musical. Molt sovint des del jardí de casa les
vistes em suggereixen termes teatrals: el cel i les
estrelles conformen el “ciclorama”. Montserrat, al
fons, es converteix en un decorat corpori pintat,
els arbres són els “rompiments”, el sol a la posta
es comporta com un canó de seguiment, el cant
dels ocells recorda l’orquestra afinant, i tota la
natura marca el “tempo” pausat de la funció.  I
ara comença l’espectacle, un gran musical per a
tota la família: comença la Festa Major, on tots
els actors valldoreixencs petits, joves, grans i
més grans, participarem, cantarem, farem gresca
i ballarem.
Permeteu-me que m’acomiadi amb una petita
llicència que prové de l’argot emprat en un
conegut programa de Televisió en el qual he
participat:
“Valldoreix, mai estaràs “nominat”. Pel teu
encant, la teva personalitat i la teva
professionalitat com a poble: creues la
passarel·la amb tots els honors!!
Bona Festa Major i moltes gràcies.

Coco Comín.

El Pregó:
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La voluntat de l’EMD de Valldoreix
amb l’ajuda atorgada al Fons Social
Sant Cugat-Valldoreix (FSSV) és
col·laborar amb aquesta entitat solidà-
ria a promocionar els fons solidaris.
Actualment, amb l’aplicació de la Llei
d’Estrangeria, la demanda d’ajudes al
FSSV, per part d’estrangers que volen
anar a buscar els seus visats al país
d’origen, s’ha precipitat. Per aquest
motiu l’EMD de Valldoreix ha volgut
aportar el seu gra de sorra per resoldre
una situació tan problemàtica.

El Fons Social Sant Cugat-Valldoreix,
que es nodreix d’aportacions de par-
ticulars o d’entitats, com la feta per
l’EMD de Valldoreix, ha donat ja un
milió d’euros en concepte de micro-
crèdits sense interès a immigrants. En
els 8 anys que porta treballant
l’entitat, s’han concedit 766 préstecs,
amb un percentatge d’impagats infe-
rior al 3%. Actualment, els respons-
ables del projecte estudien la possi-
bilitat d’iniciar aquesta proposta a
Rubí.

Les aportacions representen un fons
d’uns 135.000 euros que permeten
anar donant microcrèdits d’un màxim
de 1.500 euros i que, habitualment, es
retornen amb 4 mesos. Tot i que ini-
cialment aquestes ajudes eren sobre-
tot per anar a buscar el visat, el nou
procés de regularització ha modificat
aquesta situació i ara els diners es des-
tinen sobretot a pagar el viatge per
anar a veure els fills, a pagar la sanitat a
les famílies que s’han quedat al país
d’origen o facilitar l’accés a l’habitatge.

L’EMD de Valldoreix ajuda amb 6.000 euros el Fons Social Sant Cugat-Valldoreix

16 infoValldoreix
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L’EMD Valldoreix signa el primer
conveni de col·laboració amb el Casal
d’Avis de Valldoreix

L’EMD de Valldoreix i el Casal d’Avis del territori van signar el
passat dijous 28 d’agost un conveni de col·laboració que
regularà les relacions de les dues entitats. Finalment després
d’anys de relació, les dues entitats han formalitzat un conveni
de col·laboració. El document té vigència anual i s’aplica des
del passat 1 de gener i fins el 31 de desembre de l’any en curs,
prorrogable anualment, amb un import total de 5.600 euros.
Aquesta subvenció està destinada a finançar les tasques prò-
pies del Casal d’Avis de Valldoreix, referides, entre d’altres, a
les activitats culturals i recreatives.  Per aquest conveni el
casal es compromet a lliurar a l’EMD de Valldoreix, durant el
primer trimestre de l’any, la programació d’activitats a realit-
zar durant l’any, així com un pressupost orientatiu de
l’esmentada programació d’activitats. El conveni contempla
també que al llarg dels darrers tres mesos de l’any el Casal
d’Avis lliurarà a l’EMD el pressupost definitiu de les activitats
realitzades, ajuts i subvencions rebudes; les factures originals
pendents fins a l’import atorgat i la memòria de les activitats
realitzades. Les despeses de manteniment i consums del
Casal d’Avis no s’inclouen dins d’aquesta subvenció econò-
mica i se seguiran abonant per l’EMD Valldoreix.

Els Serveis Socials es traslladen a la nova
seu de l’EMD de Valldoreix
L’equip professional de Serveis Socials es trasllada el proper 2
de setembre al nou edifici de l’EMD des d’on continuarà ate-
nent les necessitats i mancances socials dels veïns de
Valldoreix. Amb el trasllat, l’Oficina d’Atenció dels Serveis
Socials deixa l’Hostal d’Entitats, ubicat a les instal·lacions del
Casal de Cultura. L’Equip està format per la Diplomada en
Treball Social Virgínia Cortés i la Diplomada en Educació Social
Lola Lacuna, que afrontaran les problemàtiques dels valldorei-
xencs des d’una perspectiva comunitària i preventiva, fomen-
tant l’autonomia i la inclusió social. La treballadora social
Virgínia Cortés s’encarrega de l’atenció, orientació i suport en
relació amb aspectes com, el tràmit de la Llei de dependència,
la prestació de serveis d’atenció a domicili, dificultats derivades
de situacions de dificultat econòmica (ingressos econòmics
insuficients, atur...), 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: dificultats per establir pau-
tes educatives, socialització conflictiva, actituds i comporta-
ments de risc, lleure educatiu, adaptació al sistema educatiu,
crisis en l’adolescència, escolaritat inacabada, accés a serveis i
prestacions específiques, etc. L’atenció es realitzarà a les
dependències 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.
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El passat dia 15 de setembre els centres educatius de
Valldoreix varen obrir de nou les seves portes per iniciar
el nou curs 2008-2009.

CEIP Jaume Ferran i Clua
Al CEIP Jaume Ferran i Clua les classes es varen iniciar sense
incidències, amb un total de 9 alumnes nous d’Educació
Primària i els 50 de P3. Aquests darrers han fet una adaptació
progressiva a l’escola. En total ara hi ha 453 alumnes, 23
monitors, 5 de l’equip de cuina i 37 de l’equip de professorat
que treballen per què l’escola funcioni a ple rendiment. 
El 19 de setembre els alumnes de P3 ja varen començar la
jornada sencera, alguns amb plors que segur aniran
desapareixent a mida que facin seva l’escola.
Pel que fa a les novetats, podem dir-vos que el CEIP Ferran
Clua ja té pissarres digitals (PDI) a totes les aules de Primària,
a més d’una a P4 i una altra a P5.
Poc a poc les noves tecnologies van entrant al Ferran Clua.
D’altra banda, aquest estiu, i gràcies a l’ajuda de l’EMD de

Valldoreix i la Generalitat, s’han fet millores en la instal·lació
elèctrica. També s’han  condicionat els patis, i s’ha fet  la
construcció  d’un magatzem a educació infantil.

Escola Bressol de l’EMD-Valldoreix
L’escola  bressol va obrir les seves portes a un total d’una sei-
xantena d’infants: nadons, caminants i grans . Per als més
petits també comença un nou curs i l’afronten plens
d’il·lusions renovades, acollint amb respecte i tendresa a tots
els nens i nenes  i les seves famílies del nostre poble.

Centre Musical de l’EMD-Valldoreix
Pel que fa al Centre Musical de l’EMD de Valldoreix va iniciar
el curs el 17 de setembre amb 200 inscrits, encara que de
forma parcial. Les obres de millora de la insonorització de les
aules només varen permetre l’inici de les classes particulars i
van posposar el començament de les classes col·lectives. Tot
i l’inconvenient del retard que han suposat les obres de
millora, els treballs d’ insonorització han permès un salt qua-
litatiu molt important en l’activitat docent del centre.

IES Arnau Cadell 
Per últim també va encetar el curs 2008-2009 l’IES Arnau
Cadell amb moltes novetats. L’Arnau Cadell acull durant
aquest curs un total de 526 alumnes, 28 dels quals estan en
aula d’acollida per un període de 24 mesos. La xifra de l’aula
d’acollida suposa un increment de 6 alumnes respecte al curs
passat. Altres novetats són l’ampliació de l’horari de biblio-
teca, que ofereix els seus serveis els migdies i les tardes fins a
les 17.00h, així com servei de connexió a internet. L’IES vall-
doreixenc també incorpora enguany el programa Pla Entorn,
una iniciativa conjunta del Ministerio de Educación, el De-
partament d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament
de Sant Cugat, que ofereix estudi assistit a alumnes que ne-
cessiten suport. Les novetats a l’Arnau Cadell arriben també
al menjador amb una ampliació de l’espai que permet oferir
dinar a 120 persones de manera simultània. En l’àmbit espor-
tiu cal destacar que l’EMD de Valldoreix està gestionant amb
l’institut la utilització de les instal·lacions del centre per po-
der ampliar l’activitat esportiva valldoreixenca, tant a l’àmbit
escolar com en el ciutadà. El projecte educatiu de Valldoreix
es va ampliant i enriquint any darrere any, gràcies a l’esforç de
l’EMD de Valldoreix, al de les direccions dels centres docents
del territori i als equips de mestres de les escoles.

17 infoValldoreix

Els centres educatius de Valldoreix
inicien el curs amb moltes novetats
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Tallers de Valldoreix
OCTUBRE – NOVEMBRE – DESEMBRE 2008

CASAL DE CULTURA DE VALLDOREIX

Inscripció Oberta • Places limitades !

TALLER GRAFFITI 

Adreçat a nois i noies interessats en posar-
se en contacte amb el món del graffiti de
manera artística i cívica. S’utilitzarà la tèc-
nica de l’aerosol i tindran l’oportunitat de
pintar els seus dibuixos a gran escala. 
Dia_Hora : dissabtes d’11 a 14 hores
Cobrament trimestral : 90 €

BOLLYWOOD i DANSA DEL
VENTRE 

Per a  totes les edats, a qui
els agradi la dansa oriental i
tinguin ganes de passar-
s’ho bé ballant un ritme
animat, fusió de movi-
ments sensuals amb
d’altres més energètics i
divertits.
Dia_Hora : 
dimarts de 10 a 11,30
hores
Cobrament trimestral :
96,30 euros 

CATALÀ PRÀCTIC novetat!

Taller per a elevar el nivell
d’expressió oral i escrit del
català, adaptat a diversos
àmbits.
Dia_Hora : dilluns 19:30h a 21hores
Cobrament trimestral : 48 €

INICIACIÓ AL CATALÀ 

Dirigit als que voleu aprendre a parlar i
entendre la llengua catalana (nivell bàsic)
Dia_Hora : dimecres de 19,30 a 21 hores
Cobrament trimestral : 48 € 

TALLER DE SARDANES

Adreçat a totes aquestes persones que
voleu aprendre aquesta dansa tan nostra.
Volem donar un nou impuls a la recupera-
ció de la sardana.
Dia_Hora :
(de 10 a 15 anys)
dilluns de 17,30 a 18,30 hores
(a partir de 16 anys)
dilluns de 19 a 20 hores
Cobrament trimestral : 48 €

GRAFOLOGIA DE LA
SIGNATURA (monogràfic)
novetat!

Us servirà per obtenir les pautes bàsiques
per aprendre a analitzar i interpretar la sig-
natura tan en si mateixa com en compara-
ció a la resta de l’escriptura. Durant les ses-
sions analitzarem també personatges des-
tacats de la història literària, l’art...
Dia_Hora : dimarts de 18 a 20h
Cobrament trimestral : 111,60 €

GRAFOLOGIA (inici gener 2009)

A través de l’anàlisi de l’escriptura i de les
pautes  podrem conèixer totes les facetes
de la personalitat. La metodologia del
curs és àgil i amena, ja que des de la pri-
mera classe i progressivament, de forma
assolible i participativa es van analitzant
escriptures.
Dia_Hora : dijous de 18 a 20 hores
Cobrament trimestral : 111,60 €

TALLER D’ESCRIPTURA 
L’escriptura és una eina necessària. Aquest
taller està pensat per a millorar la qualitat dels
textos, fent servir l’experiència de transmetre
idees a una pàgina en blanc, servirà per adquirir
tècniques i corregir defectes.
Dia_Hora : dimecres de 18 a 20,30 hores
(quinzenal). 
octubre dies 1 i 15, novembre dies 5 i 19, i 
desembre dies 3 i 17 del 2008
Cobrament trimestral : 124,30 €

TALLER DE LECTURA 
(dinamitzem el biblio@ccés) 

Llegim i comentem mensulament un llibre. 
Octubre dia 13 “ Ébano” de Ryszard
Kapucinski
Novembre dia 10 “ l’elegància de l’eriçóp”
de Muriel Barbery
Desembre dia 15 “ K.L. Reich” de Joaquim
Amat-Piniella
Hora : 19:30h a 21:30h
Cobrament trimestral : 36 € ( inscrip-
cions al Casal de Cultura)

DIBUIX I PINTURA PER A
JOVES I ADULTS INICIACIÓ 

Nivell inicial, està pensat per a persones
que no han dibuixat mai, que estan comen-
çant, o que tenen un nivell que volen millo-
rar, sobretot en la base de dibuix i la pintura
a l’oli
Dia_Hora : dimecres de 9,15 a 12,15 hores
Cobrament trimestral : 166 €
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AVANÇAT 

Tècniques de dibuix a llapis, carbó, ceres...
per acabar utilitzant l’oli.
Quan el temps ho permeti, dibuix i pintura
a l’aire lliure
Dia_Hora: dilluns de 9,15 a 12,15 hores
Cobrament trimestral : 166 €

CURS DE MODEL AL NATURAL

Adreçat tant per a persones que tinguin
una base de dibuix, com per a persones que
volen aprofunditzar en el dibuix del cos
humà, i que vulguin reforçar els seus conei-
xements d’anatomía humana . Cada alumne
utilitzarà la tècnica que desitgi (carbonet,
oli, aquarel·la, tintes...). 
Les classes inclouran poses llargues, esbos-
sos curts, dibuix de parts concretes del
cos...depenent de les necessitats del grup.
Dia_Hora : un divendres al mes, dies 3
d’octubre, 7 de novembre i 5 de desem-
bre, de 9:30h a 12:30h
Cobrament trimestral : 60 €

INTRODUCCIÓ A LA
FOTOGRAFIA  

Està adreçat a tots
aquells afeccionats
que es trobin en un
nivell bàsic-mitjà
que disposin d’una
càmera (sigui del
tipus que sigui), i
que els agradaria
descobrir altres pos-
sibilitats en el món
de la fotografia,
sempre dins l’àmbit
quotidià. Evitarem el
sofisticat aparellatge
que s’utilitza en els

medis professionals.
Aquest taller es basa en sessions teòriques,
i es combinarà de tant en tant amb classes
pràctiques tan en plató com a l’exterior.
Dia_Hora : dijous de 19,15 a 20,45 hores
Cobrament trimestral : 96,30 €

IOGA

Activitat física per a totes les edats.
Treballareu i millorareu la flexibilitat i el to
muscular, la respiració, la relaxació i la con-
centració. Treballareu de manera global tot
el cos, i la mobilitat articular. Us aconse-
llem portar roba còmoda, mitjons, una
manta individual i un coixí.
Dia_Hora :dilluns de 19 a 20,30 hores i/o 
dimecres de 19,30 a 21 hores i/o 
dijous de 9,15 a 10,45 hores
Cobrament trimestral : un dia : 96,30 €
dos dies : 137,00 €

TREBALLS  ENERGÈTICS
novetat!

És un treball que té una visió global del cos.
Ens ajuda a connectar amb les tensions
acumulades i treballa de manera precisa
sobre les contractures musculars.
A través de determinats exercicis de cons-
ciència corporal anirem experimentant com
els nostres músculs es van flexibilitzant i les
nostres tensions es van afluixant permetent
recuperar la nostra harmonia i el nostre cir-
cuit energètic.
Dia_Hora : dimarts de 19,30 a 21 hores •
Cobrament trimestral : 96,30 €

ESMALTS  (monogràfic)  inici
octubre 2008

Diferents tècni-
ques d’esmalts
(sota relleu, fines-
trat, alveolat i
campejat) Podreu
efectuar els vos-
tres propis dis-
senys (arracades,
anells, polseres,
quadres...)

Dia_Hora : dijous de 18 a 20 hores
Cobrament trimestral : 111,60 €

VITRALLS DECORATIUS
(monogràfic)

Aprendreu les
tècniques
necessàries per a
tallar els dife-
rents tipus de
vidre. Podreu fer
projectes propis. 
Aquest taller va
adreçat a alum-
nes amb o sense
experiència.
Dia_Hora :
dimecres de
10,30 a 12 hores
Cobrament trimestral : 96,30 €

EXPRESSIÓ PLÀSTICA PER A NENS 

El curs d’expressió plàstica està enfocat
principalment a potenciar i ajudar a desen-
volupar la capacitat i sensibilitat creativa.
Durant el curs, es treballaran diferents tèc-
niques com dibuix, pintura, fang, collage,
treballs de volum, composicions... treballa-
ran en diferents vies d’expressió per a donar
les màximes eines possibles de cara a enfo-
car la creativitat.
Edats : de 5 a 11 anys
Dia_Hora : dimecres de 17,30 a 19 hores
Cobrament trimestral : 88 €

TEATRE

Exercicis de vocalització,
col·locació del cos,
expressió facial i corporal,
impostació de la veu,
domini dels moviments,
ritme, improvisacions,
canvi del personatge, rela-
xació,
col·lectivitat...Prepararan una obra de fi de
curs
Edats : de 6 a 10 anys
Dia_Hora : dijous de 17,30 a 19 hores
Edats : d’11 a 15 anys

Dia_Hora : dijous de 18,30 a 20 hores
Cobrament trimestral : 88 €

ART FLORAL NADALENC
(monogràfic novembre i
desembre) 

composicions nadalenques a través de
matèries que ens ofereix la natura.
S’oferiran els coneixements necessaris per a
poder fer aquest tipus de treballs amb
autonomia. Aquest monogràfic anirà dedi-
cat a la decoració nadalenca. Els alumnes
s’enduran a casa els treballs realitzats al
taller.
Dia_Hora : dimarts de 10,30 a 12,30
hores
Cobrament trimestral : 74,40 €

XEROJARDINERIA I
HORTICULTURA

Aprendreu tècniques de jardineria (tras-
plantats, poda, sembra...), malalties de les
plantes, bibliografia, identificació
d’espècies ornamentals i horticultura.
Disposem d’un terreny on realitzareu les
pràctiques de jardineria i hort. Aquest curs
està adreçat a tots aquells que tineu jardí i
voleu treure profit dels espais. La
Xerojardineria és una forma d’optimitzar la
jardineria adaptada als recursos de zones
amb sequeres.  Es marquen unes pautes
d’estalvi d’aigua, recursos humans, recursos
materials i consum mínim de productes
fitosanitaris.
Dia_Hora: dijous de 9,30 a 11,30 hores
Cobrament trimestral : 111,60 €
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Medi Ambient

L’EMD de Valldoreix ha contractat l’empresa La Vola per a
la realització d’un estudi diagnòstic de la situació medi
ambiental del territori valldoreixenc. El treball serà un punt
de partida per saber on som en aquesta matèria i on volem
arribar. L’objectiu de l’estudi és valorar la incorporació de
valors ambientals en el funcionament de l’organització i en
l’actitud de les persones implicades. La diagnosi vol també
planificar i estructurar el conjunt d’accions que s’han de
portar a terme per tal d’introduir satisfactòriament els
temes reaccionats amb el medi ambient. 

Per tal que l’estudi reflecteixi totes les particularitats del
territori de Valldoreix, es donarà a conèixer a la ciutada-
nia i s’obrirà un procés participatiu on tothom pugui fer
valoracions i aportacions, culminant en un pla d’actuació
en matèria de medi ambient. Valldoreix té en molta esti-
ma el contacte amb la natura, però segurament té aspec-
tes millorables. És d’esperar que tot el nostre potencial
en temes de sostenibilitat aflori i ens permeti afrontar les
crisis ambientals del futur immediat com poden ser la
sequera i els límits en la producció d’energia basada en el
petroli, principalment. 

L’experiència acumulada l’àrea d’enginyeria han servit per
què La Vola s’hagi construït la nova seu de l’empresa a
Manlleu, l’Ecoedifici, més de 1.000 metres quadrats
d’oficines concebudes segons criteris de sostenibilitat.
Alfons Nòria, de l’àrea d’enginyeria de La Vola, va estar
premiat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics i Industrials de
Barcelona, amb el Premi a la Sostenibilitat per a Projectes
Professionals 2004 pel conjunt de projectes
d’instal·lacions de l’Ecoedifici.

L’EMD de Valldoreix farà una
diagnosi ambiental del territori

La Vola: 25 anys d’experiència en sostenibilitat
La Vola és una empresa nascuda l’any 1989 que ofereix

una gran diversitat de serveis per a la sostenibilitat,
agrupats en quatre àrees: Àrea d’educació, on s’apleguen
els serveis de gestió de programes d’educació ambiental.

Àrea de comunicació, que agrupa tots els serveis
d’agència de comunicació. Àrea de consultoria, que
treballa per un territori sostenible i per una empresa

responsable i l’Àrea d’enginyeria. 
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Esports

Natació, atletisme i tir són les tres
modalitats atlètiques que composen la
disciplina del pentatló modern que es
podrà viure aquest diumenge 11
d’octubre a la zona del Complex
Esportiu de l’EMD de Valldoreix, el
pavelló poliesportiu i el carrer
Brollador. La prova, que començarà a
les 11.00h i finalitzarà a les 18.00h, està
adreçada a infants de les categories
benjamí, aleví, infantil i cadet. La Final
de la Lliga Catalana de Pentatló comp-
tarà entre d’altres amb la participació
d’equips arribats des de la Catalunya
Nord. 

La següent cita serà la celebració de
la IX edició de la Milla de Valldoreix
el dissabte 25 d’octubre. En la
darrera edició va destacar l’alt èxit
de participació en tenir 243 perso-
nes inscrites, superant els 150 de
l’edició del 2006. 

L’èxit de participació de la VIII edi-
ció va ser gràcies als més joves, ja
que dels 243 inscrits, 215 eren nens
d’entre 6 i 18 anys. Una edició més
Ester Ramos, corredora de l’equip
Blanc i Blau es va endur la victòria
en categoria femenina. Pel que fa a

la categoria masculina, el guanyador
va ser el medallista de plata I bronze
paralímpic en 1.500 i 800 metres,
respectivament, enguany a Pekín,
Abderrahman Ait Khamouch. La
participació de Khamouch demostra
l’alt nivell de la prova valldoreixenca.

La IX Milla de Valldoreix és
d’inscripció oberta i que hi pot
participar tothom que ho vulgui.
Per a informació i inscripcions:
Complex Esportiu de l’EMD de
Valldoreix, C/ Brollador s/n.
Telèfon: 93.675.40.55.

Som al mes d’octubre i ja no recordem on queden les
vacances. Fa tot just un mes que van començar les escoles i
amb elles s’enceta la tornada majoritària a les rutines set-
manals per a tots aquells que tenen infants. El setembre és
igualment l’època de reprendre l’activitat física després
dels relaxats mesos d’estiu i per tant és també el moment
de la tornada al gimnàs. Per aquest motiu el Complex
Esportiu de l’EMD de Valldoreix ja té preparat el nou curs
2008-2009 que amplia l’ofereix esportiva amb noves acti-
vitats i nous horaris. Enguany activitats que ja es venien
fent al complex, com són l’aquagym, tonificació, ioga, tai-
txi, body pump, tonificació, spinbike i pilates, entre
d’altres, es veuran complementades amb noves activitats.
Com a novetats d’enguany el Complex Esportiu de l’EMD
de Valldoreix presenta activitats tan diferents com dansa
del ventre, gimstep i ritme obert (combinació de balls lla-
tins). També és novetat l’ampliació de l’horari de les classes
de Kung-Fu, tant per a nens com per a adults. El complex
seguirà amb l’oferta, un any més, dels cursets de natació, la

natació sincronitzada d’esbarjo, l’escola de futbol sala i el
servei d’entrenador personal.

Nou curs i noves propostes al Complex Esportiu de l’EMD Valldoreix

La final de la Lliga Catalana de Pentatló Modern i la IX Milla de Valldoreix són
les cites atlètiques de Valldoreix del mes d’octubre
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Imatges de la Festa Major de la Colònia Montserrat

L’EMD-Valldoreix retorna l’edifici de l’antiga seu del govern
als seus propietaris

L’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix ha retornat, aquest mes de
setembre, l’edifici de l’antiga seu de l’EMD als seus propietaris. Des del març
de 1962 aquest edifici va ser la seu de l’antiga ELM, fins el trasllat de les ofici-
nes a la planta superior de l’edifici Vall d’Or. L’any 1995 va acollir un nou con-
sultori del CAP a Valldoreix i aquests darrers anys ha estat seu del Centre
Musical Valldoreix.

Mossèn Salvador Cristau és
el nou administrador parro-
quial de Valldoreix 

Salvador Cristau substitueix provisio-
nalment en el càrrec al Pare  Conrad,
rector de la parròquia valldoreixenca
els últims 16 anys i que es va jubilar el
passat mes de juny. El comiat del Pare
Conrad va consistir en una missa
solemne oficiada pel bisbe de
Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, el
substitut del Pare Conrad, Salvador
Cristau i el mateix Pare Conrad. La
cerimònia va comptar amb la partici-
pació de més de 300 valldoreixencs
que van voler agrair al Pare Conrad el
seu treball al capdavant de la parrò-
quia de Valldoreix. L’EMD de
Valldoreix va estar present a la ceri-
mònia, representada per la vocal de
Cultura, Joventut i Esports, Àngela
Bleda. La membre del govern valldo-
reixenc, en representació de la presi-
denta de l’entitat, Montserrat Turu,
va traslladar al Pare Conrad
l’agraïment de l’EMD pel seu treball
en favor dels valldoreixencs i per la
seva dedicació a la parròquia durant
els darrers 16 anys.  L’última incorpo-
ració a la parròquia valldoreixenca és
Manuel Garcia Doncel, que exerceix
les funcions de nou adscrit. Doncel
forma part de l’ordre dels jesuïtes i
resideix al Centre Borja. El nou adscrit
és també Catedràtic Emèrit de la
Universitat Autònoma de Barcelona
(Física Teòrica de Partícules
Elementals i Història de les Ciències) i
de l’Institut de Teologia Fonamental
(Seminari de Teologia i Ciències).
Aquesta reestructuració de la parrò-
quia de Valldoreix, motivada per la
jubilació del Pare Conrad, coincideix
amb la celebració de l’Any Sant
Cebrià amb motiu dels 1750 anys del
Testimoni de Sant Cebrià, patró de la
parròquia valldoreixenca. 

Valldoreix lliure de foc durant l’estiu per primer cop en 30 anys

Valldoreix està d’enhorabona per què, per primer cop en els darrers 30 anys,
no s’ha produït cap incendi durant el període estival. La manca de focs durant
aquest estiu ha estat motivat pel bon treball fet des de l’EMD de Valldoreix i
l’ADF, amb iniciatives com el ramat de xais i cabres que pasturen pel sotabosc
valldoreixenc, la realització de 11 hectàrees (8 localitzades a la Colònia de
Montserrat) de franges de seguretat contra incendis i la neteja de les rieres. 
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Festa Major 2008 +info... www.valldoreix.cat i al telèfon del Casal de cultura: 935 898 269

3 divendres
21,30h – Nau de Cultura
V Cicle Cinema Europeu
“Made in L.A.”
documental · majors 13 anys · 87 min
Dir: Almudena Carracedo (USA)
Int: Guadalupe Hernandez, Maura
Colorado, María Pineda, Joann Lo, Kimi
Lee, Julie Su 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA · Org.: EMD Valldoreix

4 dissabte
22h - Nau de Cultura
Dins la celebració de l’Any Rodoreda 
(el 10 d’octubre - 100 anys de Mercè
Rodoreda) en motiu de la celebra-
ció dels 50 anys EMD de
Valldoreix
Lectura dramatitzada de l’obra
“Un dia de Mercè Rodoreda”  a

càrrec de Amics de Pedra i Sang i diri-
gida per Dolors Vilarasau
Org.: EMD Valldoreix

5 diumenge
19h – Sala Casal de Cultura
Recital de Música de Cambra i Cant 
Dedicat a Fanny i Felix Mendelssohn
en motiu de la celebració dels 50 anys EMD de
Valldoreix
Org.: Joana i Carles per als seus amics / EMD de
Valldoreix

13 dilluns
19.30h – Biblio@ccés (Rbla. M. Jacint Verdaguer,

185). Grup de Lectura “Ébano” de Ryszard Kapucinski,
Llegim i comentem mensualment un llibre. Inscripció al
Casal de Cultura de Valldoreix – tel. 935 898 269
Org.: EMD Valldoreix

16 dijous
21.30h – Parròquia de Sant Cebrià
Conferència “L’origen de l’Univers; coneixements actu-
als i conseqüències”a càrrec d’Emili Elizalde, professor
d’Investigació i Cap de Divisió de Física Teòrica i
Cosmologia de l’Inst. d’Estudis Espacials de Catalunya
(IEEC) · Org.: Parròquia St. Cebrià

17 divendres
21,30h – Nau de Cultura. V Cicle Cinema Entitats
PARTICIPACIÓ CIUTADANA · Org.: Entitats, Associacions i
EMD Valldoreix

18 Dissabte 19 Diumenge
Sortida de cap de setmana
“La Catalunya Central, El Berguedà” 
Informació i reserves al 93 674 38 11 · Inscripcions fins el 10
d’octubre · Org.: Valldaurex, Centre d’Estudis de Valldoreix

18 Dissabte
diss. 22h / dium.19h – Sala Casal de Cultura
Inici XV Mostra de Teatre a Valldoreix
Teatre Breu’08
“Entre aigua i anís”
“Jo vinc d’un altre temps” de Ricard Creus
Org.: Grup Teatre Espiral
Col.: EMD Valldoreix

25 dissabte
Visita Llocs emblematics de Valldoreix. 10h- Lloc:
Estació de Valldoreix
Juanjo Cortes, Historiador · Org:ERC Sant Cugat

26 diumenge
19h – Sala Casal de Cultura
XV Mostra de Teatre a Valldoreix
Org.: Grup Teatre Espiral
Col.: EMD Valldoreix

Octubre
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

12 diumenge
Aplec de la Salut
Jocs Infantils - Familiar · Concurs de Bitlles · Recital de Cant
Coral · Santa Missa · Ballada de Sardanes “Cobla Iluro” ·
Visita comentada · XIII Concurs de Paelles
Org.: Entitats Culturals, Associacions Veïnals i EMD Valldoreix
Col.: Creu Roja i Agrupació Defensa Forestal
(s’editarà un díptic, n hi constarà tota la informació)

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

Aquet mes destaquem ...
L’Aplec de la Salut
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