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Trencament del pacte de
Govern de l’EMD de

Valldoreix
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Història viva

Des de que es va constituir l’agrupació
local de Creu Roja, l’any 1963, aquesta
entitat s’ha encarregat, juntament amb
l’EMD (ELM en aquells moments)
d’organitzar la cavalcada de reis. Creu
Roja Valldoreix,  ha tingut des dels seus
inicis,  una forta implantació a
Valldoreix, especialment entre la
població resident. Els primers anys es
crearen diverses seccions i grups, que
feren de Creu Roja Valldoreix l’entitat
amb més participació, dinamisme i
implicació. Així es crearen la secció de
sanitaris, que uniformats a l’estil mili-
tar, prestaven serveis al llarg de tot
l’any en diferents punts de la localitat,
entre ells en la caseta  de socors de la
carretera d’El Papiol. També es creà la
banda de tambors i cornetes, formada
per nois i joves que assajaven tots els
dissabtes per la tarda a la seva seu de la
Rambla primer i anys més tard a la
plaça Maria Sabater. La seva música se
sentia per tot Valldoreix i es convertí
en una autèntica banda sonora dels
dissabtes valldoreixencs. Com a com-

plement es fundà el grup de majorets.
Els reis d’orient sortien de l’església de
Sant Cebrià, els primers anys en luxo-
sos cotxes i més tard a cavall.
Recorrien la Rambla Verdaguer, la Plaça
Mas Roig i després finalitzaven el seu
recorregut a la seu. Els primers anys a
la seu de la Rambla del Jardí, després a
la de la Rambla Verdaguer i finalment a
la de sota de l’església de l’Assumpció.
Els reis muntats a cavall estaven
acompanyats de la banda de cornetes i
tambors, de les majorets i de la desfi-
lada dels sanitaris.  La cavalcada de
Valldoreix era especial, es feia al llarg
del matí del dia de reis i al finalitzar els
nens podien anar a seure amb els reis i
rebien una joguina. Als anys 80 la
cavalcada canvià el seu format i es
traslladà al dia 5 per la tarda, a més a
més els reis d’orient canviaren els
cavalls per carrosses, la banda de cor-
netes i tambors desaparegué, les enti-
tats valldoreixenques muntaren car-
rosses d’acompanyament i el Colmado
Víctor oferia la xocolatada popular.

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

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 Ca N’Enric-La Miranda ....93 589 49 21
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
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En memòria de Josep
Casadellà

El passat 26 de desembre Valldoreix
va patir la pèrdua del vocal de l’EMD,
Josep Casadellà i Reig.

Nascut a la població de
la Serra de Daró (Baix
Empordà) el 1948,
Casadellà va arribar a
Valldoreix a la dècada
dels anys 70. Des d’un
bon principi va mostrar
el seu compromís amb
Valldoreix participant
del moviment veïnal
des de l’Associació de
Can Majó, on ocupà

diversos càrrecs i col·laborà al seu mitjà
de comunicació ‘El Sol de Valldoreix’.  A
les eleccions municipals de 2003 formà
part de la Candidatura Catalanista i de
Progrés de Valldoreix. Com a resultat de
les eleccions Casadellà va entrar a l’equip
de govern de l’EMD de Valldoreix en ser
nomenat vocal independent en
representació d’Iniciativa per Catalunya-
Verds (IC-V), càrrec que va repetir
després de les eleccions de 2007.

Al llarg de la seva trajectòria com a vocal
de l’EMD, Casadellà va encapçalar l’Àrea
de Serveis Personals, Participació
Ciutadana i Comunicació durant la
legislatura 2003-2007, des de desembre
de 2007 ocupà l’Àrea de Medi Ambient i
Sostenibilitat..
Sota les seves responsabilitats
s’impulsaren equipaments culturals de
gran importància per a Valldoreix com la
Nau de Cultura i l’Hostal d’Entitats.
També es crearen els Consells de
Participació d’Art i Patrimoni i el de
Cinema, entre d’altres. 

Des de l’EMD de Valldoreix lamentem
molt la pèrdua d’una de les figures de la
vida política, associativa i cultural de
Valldoreix, al temps que volem donar el
condol a els familiars i persones properes
a en Josep Casadellà.

EMD de Valldoreix

Al llarg d’aquest any que ara ha acabat, els ser-
veis centrals de l’EMD hem estrenat les noves
oficines a l’edifici de la Casa de la Vila, on s’ha
prioritzat l’accessibilitat per a persones amb
problemes de mobilitat i s’ha millorat les con-
dicions de treballs del personal de l’EMD. Així
mateix en la primera fase s’han estrenat les
noves dependències del Centre Musical, millo-
rant considerablement les condicions de les
aules, hem traslladat els serveis socials  i hem

posat en servei el biblioaccès, un espai de nova creació que millora
l’oferta cultural de la nostra vila. Ara estem treballant ja en la segona
fase que abordarà la Sala de Plens, la sala polivalent l’arxiu municipal
i la plaça 11 de setembre, espais que completaran els serveis que des
de l’edifici de la Casa de la Vila s’ofereixen als ciutadans de
Valldoreix.

Una de les prioritats que més ens han preocupat i que ha tingut uns
resultats  excel·lents ha estat  la prevenció d’incendis amb la neteja
de les franges de seguretat i el permanent manteniment del sota-
bosc amb el ramat de Valldoreix, accions, que han tingut la
col·laboració inestimable de l’ADF i que ens han permès no tenir
incendis a Valldoreix, per primer cop en trenta anys. 

Estem treballant en temes com l’aparcament de l’estació o la plaça
de la centralitat, el Pla especial de la Colònia Montserrat, el Fòrum
de la Gent Gran i hem iniciat les primeres passes per tal de consti-
tuir el Consell de la Vila, una fórmula novedosa que millora i amplia
la participació dels veïns en els assumptes del poble.

Donar a conèixer la realitat de les EMD catalanes ha estat també
una de les nostres prioritats, tenint en compte que Valldoreix
ostenta la presidència de l’Agrupació d’EMD de Catalunya. Hem
treballat per la reforma legislativa dels nostres governs locals i ja
hem mantingut diverses reunions amb la Generalitat per tal de fer
propostes per modificar les lleis que regulen els nostres governs
locals, entre les quals hi ha la modificació de la llei electoral.

Deixeu-me expressar-vos la nostra satisfacció davant les fites asso-
lides, i per damunt de tot, deixeu-me expressar, també en nom del
govern local, que a pesar de les convulsions polítiques, mantenim
amb més ilusió que mai la voluntat de prioritzar Valldoreix per
davant d’interesos personals. També aprofito per traslladar-vos els
nostres desitjos per a un Valldoreix millor aquest any 2009 que ara
comencem.

Bon any i molta felicitat per a tothom.

Montserrat Turu i Rosell.
Presidenta.

3 infoValldoreix
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Obres i Serveis

Els veïns de Valldoreix ja gaudèixen
del nou reasfaltat de l’avinguda de
Can Monmany després de les obres
realitzades darrerament en aquesta
via. El tram sobre el qual s’han dut a
terme les actuacions ocupa una lon-
gitud lineal de poc més de 450
metres i 6 metres d’amplada, entre la
plaça Mas Roig i la plaça de les
Oliveres.

Les tasques de readeqüació de la via han començat amb els
treballs de fresat de l’antic paviment amb una amplada de
dos metres a banda i banda de la via. Amb el fresat, de 4

centímetres de profunditat, s’aconsegueix deixar la base on
s’asentarà el nou paviment, en condicions òptimes.
Els treballs han continuat amb la col·locació de les tapes de
serveis (clavegueram i aigua) ajustades a la nova cota de la
calçada. Previ a la repavimentació s’ha procedit a l’estesa
de rec d’una capa d’imprimació. L’estesa d’aquesta capa va
servir per assegurar la correcta fixació del nou asfalt. El dar-
rer pas ha estat la repavimentació d’una capa de mescla
bituminosa D-10, aplicada en calent i d’un gruix de 7 centí-
metres.
Un cop consolidat el nou paviment s’ha efectuat el pintat
de la senyalització horitzontal pertinent, treballs amb els
quals s’ha posar fi a les actuacions a la via. 

Nou paviment per a l’avinguda de Can Monmany

El barri de les Bobines està en plena ebullició des del
passat dia 2 de setembre, quan es va iniciar l’execució del
projecte d’urbanització d’aquest sector. L’execució del
projecte és la culminació del procés iniciat l’any 1976
amb l’aprovació del Pla General Metropolità (PGM) de
Barcelona i l’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana.

Els objectius
El projecte d’urbanització del sector Les Bobines té per
objecte la definició de totes les actuacions necessàries
per urbanitzar el barri, que comprenen aspectes com els
moviments de terres, de canalitzacions existents, des-
muntatges d’instal·lacions i d’elements urbans i els
enderrocs necessaris per dur a terme la urbanització.
Altres actuacions que es portaran a terme durant el pro-
jecte són la pavimentació, amb definició de rasants i
seccions constructives; la renovació i construcció de la
xarxa de clavegueram, pluvials i aigües negres; la renova-
ció de la xarxa d’aigua, així com les tasques per comple-
tar la xarxa de gas.

Altres feines que es faran al llarg dels deu mesos
d’execució del projecte són el soterrament dels serveis
urbans nous i existents (Telefonia, electricitat i enllume-
nat públic), la instal·lació del mobiliari urbà i la senyalit-
zació horitzontal i vertical.

L’àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació del projecte s’estableix en la totalitat del
carrer Tigre, del carrer de l’Elefant i del carrer Cicló, així com
en part del carrer del Volcà. Altres vies afectades pel projecte

són el carrer Brollador, en el tram comprès pels carrers Tigre i
Ciclò, i el carrer del Pont, des del carrer de les Bobines fins a la
plaça dels Ponts.

Per últim també s’actuarà en la totalitat dels carrers Torrent i de
les Bobines que quedaran connectats amb els carrers Brollador i
del Cicló, respectivament. Aquesta connexió es farà a través del
perllongament dels carrers Torrent i de Les Bobines, amb la cre-
ació de dos nous trams de via travessant la riera.

El projecte d’urbanització del barri de Les Bobines està dividit
en tres unitats d’actuació (UA1, UA2 i UA3) amb una superfí-
cie total de prop de 110.000 m2. El projecte d’urbanització del
sector de Les Bobines en els tres àmbits d’actuació té un cost
total de poc més de 2,8 milions d’euros.

Última etapa de la urbanització del barri de Les Bobines
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Mobilitat
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L’EMD-Valldoreix està
desenvolupant un estudi que ha
de determinar les condicions
d’implantació d’una zona
d’aparcament d’ús exclusiu per a
veïns residents a Valldoreix i
aparcament de proximitat, a
l’entorn de l’estació dels
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.

L’objectiu d’aquest pla
experimentalés garantir una oferta
local suficient de places
d’aparcament per a residents a
l’entorn de l’estació de FGC de
Valldoreix i estarà destinada a
prioritzar l’ús dels ferrocarrils. 
Actualment la implantació
d’aparcaments de pagament i zones
blaves a la pràctica totalitat
d’estacions d’accés a Barcelona està
provocant una important afluència
de vehicles provinents de la primera
i segona corona metropolitana que
cerquen àrees d’estacionament
gratuït a les portes d’accés a la
ciutat. Aquest flux de vehicles se
superposa  de manera problemàtica
amb el trànsit de Valldoreix, molt
especialment a les hores puntes dels
dies feiners, provocant una
important sobreocupació de la feble

xarxa viària de Valldoreix. Aquest fet
provoca la saturació de la pràctica
totalitat de les places
d’estacionament a l’entorn de
l’estació valldoreixenca.

La creació d’una zona d’aparcament
d’ús exclusiu per a residents, amb
una oferta aproximada de 380 places
a l’entorn de l’estació, és una
encaminada a implementar un
model de mobilitat en xarxa que
millori les condicions de mobilitat
local, desplaçant fluxos de vehícles
d’altres poblacions. L’estimació
preliminar és que les 380 places
previstes donin servei a uns 494
usuaris diaris.

Àmbit d’aplicació
La zona d’aparcament abastarà la
pròpia Plaça de l’Estació, el carrer
Mata, el tram de la Rambla Mossèn
Jacint Verdaguer entre el carrer Mata
i Can Cadena, el carrer Bruc, i el
carrer Sant Jaume entre els carrers
Bruc i Arnau Cadell. 

Horari del servei
La restricció de l’aparcament es
produirà en la franja horària entre les
8:00 i les 20:00h de tots els dies
laborables. La resta del temps

l’estacionament serà lliure sense
restriccions. No estarà permès
l’estacionament continuat per un
període de temps superior a dos
dies.

Identificació dels vehicles
La identificació dels vehicles dels
residents i veïns de proximitat es
farà mitjançant un distintiu emès
per l’EMD vinculat a cada vehicle,
prèvia sol·licitud.

Implantació
La implantació de la zona
d’aparcament restringit requereix
d’un període transitori previ durant
el qual es farà la difusió del nou
“Aparcament Verd” a través dels
canals informatius habituals de
l’EMD. A més es procedirà al
pintatde la zona, s’instal·laran rètols
informatius a cada un dels carrers
afectats i, durant els primers mesos,
es distribuiran periòdicament
butlletes publicitàries a tots els
vehicles estacionats a l’”Aparcament
Verd”. Transcorreguts tres mesos des
de la implantació, s’avaluarà la
incidència de la mesura, per
determinar l’oportunitat d’una
possible ampliació, en relació a la
demanda.

L’EMD treballa en un pla experimental
”d’Aparcament Verd” per garantir places

d’aparcament a l’entorn de l’estació de Valldoreix
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Govern

En el Ple de l’Entitat Municipal de Valldoreix celebrat del 4
de desembre, l’equip de govern format per tots els grups
presents al Consistori va votar dividit. El grup format per
Convergència Democràtica, Unió Democràtica i Actuem
(CiU-Actuem) va votar en contra de tots els punts de
l’ordre del dia, i fins i tot, van demanar que no es celebrés
el Ple. Aquesta sol·licitud no era normativament proce-
dent, i la major part dels punts havien estat prèviament
consensuats en la Junta Informativa de Govern que sem-
pre es celebra abans dels Plens. Alguns del punts havien
estat preparats per aquest grup i els havien d’exposar els
seu propis vocals.

D’aquesta manera, el grup de CiU-Actuem, va votar en
contra del consens previ al Ple, element bàsic del Pacte de
Govern, fet que consegüentment comporta l’anul·lació del
Pacte de Govern, subscrit el dia 4 de desembre de 2007. 
El problema, segons que va expressar la portaveu de CiU-
Actuem, va sorgir arrel de que no s’havia arribat al con-
sens final respecte a uns punts que feien referència a la
convocatòria d’un concurs d’arquitectura pel disseny de la
nova Plaça de Valldoreix.

En aquest punt hi havia consens en els aspectes més
importants que definien el projecte, i només quedaven
per perfilar aspectes de detall, encara que prou impor-
tants, com la composició del jurat del concurs
d’arquitectura. Per aquest motiu s’imposava deixar el
punt sobre la taula i no tractar-lo al Ple, tal com va
proposar la presidenta de l’EMD de Valldoreix,
Montserrat Turu, en compliment del protocol del Pacte
de Govern.

Segons que va expressar la portaveu 

de CiU-Actuem, el problema sorgeix 

arrel de que no s’havia arribat 

al consens final respecte 

a uns punts que feien referència 

a la convocatòria d’un concurs

d’arquitectura pel disseny 

de la nova Plaça de Valldoreix

Trencament del pacte de

Govern de l’EMD de Valldoreix

El grup de CiU-Actuem va trencar el consens previ al ple
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Segons la portaveu de CiU-
Actuem aquest fet havia de
suposar la suspensió de tot
el Ple. La resta de punts de
l’ordre del dia tenien impor-
tància per si mateixos i
alguns d’ells fins i tot urgèn-
cia. Procedia aprovar els
punts consensuats, deixant
sobre la taula aquells punts
sobre els quals encara no hi
havia consens total i seguir
amb la celebració del Ple.

Per aquest motiu, no es va
aprovar l’acta del Ple ante-
rior, un punt totalment
formal, i unes mocions,
algunes promogudes per
CiU-Actuem; entre elles
una sobre la incorporació
de l’EMD de Valldoreix al
Pla d’Equipaments
Culturals de Catalunya.

Com a conseqüència

del trencament del

pacte s’han

redistribuit les

carteres entre els

vocals de de la

Candidatura de

Progrés i

Catalanista de

Valldoreix.

Tampoc no es va aprovar la darrera
modificació del pressupost necessà-
ria per ajustar partides pressupostà-
ries i poder abordar necessitats sor-
gides en els darrers mesos com el
pagament d’un excés de consum
energètic per la concessionària del
Complex Esportiu.

Un altre punt que no van aprovar
la sol·licitud d’una subvenció de la
Comunitat Europea (FEDER) per
endegar un projecte d’interès
mediambiental, entre d’altres, tots
ells assumptes prou rellevants per
a Valldoreix. 

Un nou Govern 
Com a conseqüència del
trencament del pacte s’han
redistribuit les carteres entre
els vocals de de la Candidatura
de Progrés i Catalanista de
Valldoreix.
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Cultura

La plaça Mas Roig
va tornar a vestir-
se de gala el passat
5 de gener per
donar la benvingu-
da a Ses Majestats
els Reis d’Orient

que, acompanyats per la tradicional comitiva, van iniciar el
recorregut pels carrers de la vila. 

Un any més la nit més màgica de l’any pels més petits es va
iniciar amb la cavalcada del Reis Mags organitzada per l’EMD i
la Creu Roja. Abans però, tots els que van estar a la plaça Mas
Roig esperant l’arribada de Ses Majestats van poder gaudir de
prop de mitja hora de música en directe.

Va ser a quan passaven pocs minuts de les 18.00h que es va
donar la sortida a la comitiva. El recorregut de la cavalcada va
ser: plaça del Mas Roig (inici), rambla Mossèn Jacint
Verdaguer, passeig Oreneta, plaça dels Ocells, avinguda
Alcalde Ramon Escayola, passeig Rubí, plaça Can Cadena,
rambla Mossèn Jacint Verdaguer i plaça Maria Sabater (final). 

Per aquells que no van seguir la rua a peu i van preferir esperar
l’arribada dels Reis Mags a la plaça Maria Sabater, l’EMD de

Valldoreix va organitzar tot un seguit d’activitats infantils. Un
taller per a fer un dibuix als Reis d’Orient, un taller de pintura de
cares, diferents jocs infantils i una xocolatada per a tothom van
ser les propostes pensades per l’EMD per amenitzar l’espera. 

Un dels elements de més tradició en qualsevol cavalcada són
els caramels i enguany tampoc van faltar a la cita. En total van
ser mil quilos de caramels els que es van llençar des de les 13
carrosses que formaven la comitiva reial.

Una vegada finalitzat el recorregut de la cavalcada, la plaça
Maria Sabater va ser l’espai on els Reis Mags van recollir les car-
tes dels nens i nenes de Valldoreix. Aquest també va ser el
moment escollit per la presidenta de l’EMD de Valldoreix,
Montserrat Turu, per donar la benvinguda als Reis Mags en
nom de tot l’equip de govern i de tots els valldoreixencs.
Montserrat Turu també va aprofitar aquest moment per anun-
ciar els noms dels guanyadors del Concurs de Carrosses de la
Cavalcada de Reis 2009. Els premiats van ser el Club Voleibol
Lubesa Valldoreix (1er premi), l’Esplai de la Creu Roja (2on
premi) i l’Associació de Veïns de Can Majó (3er premi). Els pre-
mis del Concurs de Carrosses es lliuraran per Carnestoltes i
consistiran en 250, 200 i 150 euros, respectivament, per a 1er,
2on i 3er classificats, a banda d’un obsequi per a cada un dels
premiats. 

Centenars de veïns omplen els carrers
de Valldoreix per seguir la Cavalcada
dels Reis Mags d’Orient

Abans de l’arribada dels Reis... 
el Carter Reial recull les cartes dels infants

Molts són els dies
que, al llarg de tot
un any, els nens de
Valldoreix han estat
esperant l’arribada
d’aquestes dates
per veure acom-

plerts els seus més preuats desitjos, en forma de regals
de reis. Tanta és la feina que tenen els Reis Mags d’Orient
durant aquests dies, que per poder tenir totes les cartes a
punt per a la nit de reis, i com ja és tradició a la nostra
vila, els carters reials van visitar Valldoreix els dies 3 i 4 de
gener. La cita va ser, com cada any, a la seu de

l’Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix, a tocar
de la plaça de Can Cadena. Van ser quatre hores reparti-
des en dos dies (dissabte 3 i diumenge 4 de 18 a 20h.) que
els nens valldoreixencs van poder lliurar les seves cartes
en mà al carter Reial, per assegurar-se que els seus regals
arribararien puntualment el matí del dia de reis.

Van ser centenars els infants valldoreixencs que acom-
panyats per pares i familiars es van aplegar al porxo
d’entrada de la seu de l’APVV per lliurar les cartes de reis
als emisaris de Ses Majestats els Reis d’Orient. I com el
vespre era fred, una xocolatada per a tothom va servir per
recuperar forces i entrar en calor.
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Ara mateix ja no és el cap de la Brigada d’Obres i Serveis. Quin
és el seu estatus laboral en aquests moments?
Estic jubilat parcialment, des del 13 de juliol, fins que arribi als
65, quan em jubilaré del tot. En aquest moment només treba-
llo 33 dies a l’any.

I què fa amb la resta de temps lliure que té ara?
El que més m’agrada és anar al camp. També dedico temps als
meus néts, al meu hort, vaig a recollir bolets al bosc, surto a fer
excursions, faig una mica de flamenc, etc.  Ara m’apuntaré a un
curset d’Internet. 

Com va arribar a Valldoreix?
Vaig arribar a La Floresta l’any 65, després d’haver emigrat de
Càdis. Com els immigrants d’avui dia, feia les feines més dures.
A mesura que passava el temps em vaig espavilar. Vaig ser ofi-
cial de primera de paleta i de pedra artificial. L’octubre de 1980
vaig presentar-me a unes oposicions i vaig guanyar el càrrec de
cap de la Brigada d’Obres i Serveis de Valldoreix.

Quina tasca duu a terme aquesta Brigada?
Fem una mica de tot: serveis de neteja a tot el poble, millora i
reparació de les instal·lacions de guarderies, instituts, millores i
reparacions a la Casa de la Vila, la instal·lació telefònica, arreglar
voreres, etc.

Quina funció específica tenia vostè com a cap?
Jo coordinava tots els treballs que s’havien de fer. Els meus
superiors de l’EMD em deien les tasques i jo les repartia segons
el temps.

Així doncs, la Brigada depèn de l’EMD?
Sí, totalment. L’EMD ens dóna la relació de tasques que cal fer,
després que els ciutadans o alguna associació hagi trucat per
demanar que s’arregli alguna cosa, com un paviment, un lava-
bo del Ferran i Clua, etc. En última instància, un polític gestio-
na la feina de la Brigada. 

I quantes persones la composen?
En general, sempre hem estat al voltant de deu o onze perso-
nes fixes. 

Com ha evolucionat la Brigada al llarg de tots aquests anys?
La nostra tasca ha canviat al llarg de les dècades. Abans ens
dedicàvem a podar els arbres, però ara ja no ho fem. Ara ens
centrem especialment en la neteja general, arreglar carrers,
posar rampes per a minusvàlids. La Brigada sempre té alguna
tasca a fer, perquè sempre hi ha alguna cosa que es pot arreglar. 

Durant aquests anys ha trobat algun aspecte de la seva feina
que li desagradés?
No m’he trobat mai res fora del normal. Potser algun veí que ha
vingut a protestar perquè no se li arregla alguna instal·lació o
alguna altra cosa. De totes maneres, ha estat una cosa molt
puntual. 
Parlem una mica de Valldoreix. Quina relació ha tingut amb els
veïns de la vila durant aquests anys?
He tingut i tinc una relació força propera amb el poble perquè
ja em coneix tothom. Moltes vegades eren els mateixos resi-
dents, quan me’ls trobo, els qui em comentaven que hi havia
algun problema als carrers que calia arreglar. Crec que

Juan Luis
Rondón
Herrera. 

Ex cap de la Brigada d’Obres i Serveis
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l’avantatge que té Valldoreix és que si algun ciutadà té algun
problema i necessita la Brigada, a l’endemà mateix ja estem allà,
perquè tenim una EMD pròpia.  

Des del seu punt de vista, com ha canviat la zona en aquests
anys en què hi ha treballat?
Hem evolucionat a millor. L’augment de les tasques de la

Brigada ho demostra. Ara els carrers estan asfaltats, tota la zona
està enllumenada, hi ha voreres...

Com a expert en prestacions, què diria que li manca a la vila
ara mateix?
Falten moltes coses. Personalment, trobo a faltar carrers
tranquils on poder passejar tranquil·lament, sense soroll, on
els cotxes no puguin circular. També caldria renovar les vore-
res que van des de l’estació fins al Casal de Cultura. El pro-
blema és que tot això costa diners.

Com veu el poble en un futur, d’aquí a 20 o 30 anys?
Jo crec que d’aquí a 20 anys Valldoreix estarà força complet.
S’hauran acabat d’edificar tots els terrenys que falten, tot i que
espero que es faci amb seny, no com a Sant Cugat, que està
tot apinyat sense criteri. Crec que Valldoreix estarà ben unifi-
cat. També espero que hi hagi ja una sortida a l’autopista per
la zona de Can Monmany, perquè ara mateix només hi ha una
sortida de la vila, la de l’estació, que es col·lapsa cada matí. 

Què farà quan es jubili definitivament?
Quan la meva dona també es jubili, m’agradaria marxar
un parell de mesos a Galícia, uns altres a Càdis... No
m’agrada viatjar gaire en avió, però tampoc m’importaria
anar a Nova York.

Organitza: Amb la col·laboració de: Amb el suport de:

COBEGAInstitut Barcelona Esports

6ª edició

8 de març   de 2009
Diumenge  a partir de les 9h Zona esportiva de
Valldoreix. Obsequis per a totes les participants!
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Reportatge Entitats

Creu Roja
Valldoreix, un

voluntariat
que sobreviu

al pas del
temps

Fundada a principis dels anys
seixanta del segle passat, quan
els seus membres encara
vestien l’uniforme militar, Creu
Roja Valldoreix ha anat vivint
diferents etapes històriques. Fa
alguns anys, l’entitat va perdre
l’ambulància i la llicència per
cobrir demandes d’auxili en
domicilis particulars. Malgrat
aquestes dificultats, Creu Roja
continua ben viva. 

Fundada a principis dels anys
seixanta del segle passat,
quan els seus membres
encara vestien l’uniforme
militar, Creu Roja Valldoreix
ha anat vivint diferents eta-
pes històriques. Fa alguns
anys, l’entitat va perdre
l’ambulància i la llicència per
cobrir demandes d’auxili en
domicilis particulars. Malgrat
aquestes dificultats, Creu
Roja continua ben viva. 
Precisament, aquesta entitat
valldoreixenca es caracteritza
per ser de les poques assem-
blees de Creu Roja que encara

conserva el seu propi esplai infantil. Els dissabtes a la tarda, de
16.30 a 19.30 hores, prop de 20 nens de 4 a 12-13 anys, i 7 moni-
tors, tots ells voluntaris, es reuneixen per fer jocs a la plaça
Maria Sabater, al costat de la seu de la Creu Roja i de l’Església
de l’Assumpció. Una estona més tard, el grup entra al local per
realitzar tallers i treballs manuals. 
D’altra banda, nens i monitors realitzen algunes excursions de
tant en tant. Aquest passat mes de novembre, per exemple, el
grup va anar de convivències a un alberg de Comarruga durant

tot un cap de setmana. Allà, van organitzar diversos jocs i acti-
vitats, entre les quals es va incloure un joc de nit a la platja. De
fet, la majoria de nens de l’esplai i els seus monitors participen
habitualment en la cavalcada de reis muntant i decorant les
carrosses dels tres reis, on cada 5 de gener pugen Ses Majestats
els Mags d’Orient.  
Malgrat no disposar de la seva pròpia ambulància l’entitat con-
tinua donant serveis de primers auxilis en els actes públics de
la nostra vila, com les 5 Milles Femenines de Valldoreix, el
Pentatló i l’Aplec de la Salut.A més, l’associació col·labora amb
altres grups i entitats de Valldoreix, com el Casal d’Avis. Fa un
temps, per exemple, van oferir per a la gent gran una xerrada
sobre com actuar en una situació d’emergència.

Totes les tasques de Creu Roja són totalment voluntàries,
sense cap remuneració. Malgrat això, tenen un organigrama
força definit: un president, un vicepresident i 4 vocals distri-
buïts en diferents àrees (un encarregat dels serveis socials, un
altre de l’àrea de socors i emergències dels actes públics, un
de l’esplai i un darrer amb múltiples funcions).

Així doncs, Creu Roja continua en actiu i manté la seva
essència, és a dir, la d’oferir serveis i ajuda al nostre poble.
I realment ho fa, ja sigui a través de l’esplai, del suport
sanitari en actes públics o col·laborant i donant suport al
Casal d’Avis de la nostra vila.
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Tallers

TALLERS 
GENER a JUNY

2009

El Biblio@ccés Vall d’Or inaugurarà, a partir de proper mes de gener,
un grup de lectura en alemany. La nova iniciativa està adreçada a totes
aquelles persones natives en llengua alemanya o amb un alt nivell
d’alemany, que desitgin passar una bona estona parlant de literatura i
al mateix temps perfeccionar la seva capacitat de lectura i conversa en
alemany.  Al llarg dels tres mesos que durarà l’activitat es farà la lectu-
ra i el comentari de tres llibres, a raó d’un llibre cada mes. Les troba-
des del nou grup de lectura en alemany se celebraran el tercer dilluns
de cada mes (19 de gener, 16 de febrer i 16 de març), a partir de les
19:30h. L’inici de l’activitat està programada pel gener 2009. La
celebració de l’activitat anirà en funció de les persones inscrites.
Les inscripcions s’han de fer Casal de Cultura de Valldoreix.

Inscripcions obertes al Casal de
Cultura de Valldoreix fins el 18 de
desembre, de 9 a 13 h i de 17 a 19h. 

Graffiti: Adreçat a nois a noies interessats
en posar-se en contacte amb el món del
graffiti de manera artística i cívica.
S’utilitzarà la tècnica a l’aerosol i tindran
l’oportunitat de pintar els seus dibuixos
a gran escala. Dissabtes de 11 a 14 h.

(Novetat!) Català pràctic:

Taller per a elevar el
nivell d’expressió oral i
escrit del català adaptat
a diversos àmbits, a
petició dels alumnes.
Dilluns de 19.30 a 21h. 

Taller d’escriptura: Pensat
per a millorar la qualitat dels textos.
Servirà per adquirir tècniques i
corregir defectes.  dimecres de 18 a
20.30h. La periodicitat serà
quinzenal.

(Novetat!) Curs de model al natural:

Adreçat tant a persones que tinguin
una base de dibuix, com a persones

que volen aprofundir en el dibuix del
cos humà i que vulguin reforçar els
seus coneixements d’anatomia
humana. Cada alumne utilitzarà la
tècnica que desitgi. Un divendres al
mes.

(Novetat!) Grafologia de la signatura:

(monogràfic gener, febrer i març) dimarts
de 18h a 20h . Per a obtenir les pautes
bàsiques per aprendre a analitzar i
interpretar la signatura. S’analitzaran
també personatges destacats de la
història de la literatura, art...

Taller de
sardanes:
Adreçat a
persones que
volen aprendre
aquesta dansa.
Pretenem
donar un nou impuls a la

recuperació de la
sardana. Dilluns
de 19 a 20h.

Nou grup de lectura en alemany 
al Biblio@ccés Vall d’Or
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Club Voleibol Lubesa Valldoreix

Campionat Catalunya De Primera Divisió Femenina

Equips Punts
1 C.V. Monjos "A" 19
2 C.V. Sant Boi 18
3 C Esportiu Roca Santa Coloma 18
4 Lubesa Valldoreix 16
5 C.V. Salou 16
6 C.V. Estructures Olot 15
7 C.V. Vall D'hebron "B" 15
8 C.V. El Morell "A" 14 
9 Vòlei Sant Esteve "A" 14
10 Handbol Bordils "A" 13
11 Cuentagotas C.V. Prat 12
12 C.V. Premià De Dalt 10

Camp.Catalunya de 3a Divisió Juvenil Femenina - Grup 2

Equips Punts
1 Lubesa Valldoreix 20 
2 A.E. Aula 18 
3 A.E.B. Mataró 16 
4 C.V. Arenys S.O.L.A. S.L. "B" 12 
5 C.V. Cornellà 12 
6 Vòlei Iluro Mataró 12

Camp.Catalunya de Segona Divisió Cadet
Femenina - Grup 1

Equips Punts
1 Safa Gavà 20 
2 C.V. Vall D'hebron "B" 18
3 Lubesa Valldoreix 18 
4 Vòlei Vilassar 17
5 Cv Spisp-Tarragona 2017 17 
6 C.V. Monjos 15 
7 Escola Elisabeth 13
8 A.E. Escola Pia Granollers "B" 12 
9 C.V. Torelló "B" 11
10 C.V. Premià De Dalt 11
10 C.V. Martorell 10 

Club Handbol Valldoreix

Campionat Catalunya 3a Divisió Femenina - 2a Fase
(secció voleibol)

Equips Punts
1 C.V. Barberà Comerç Urbà 5
4 Club Handbol Valldoreix 4
6 C.V. Torrefarrera 4
2 Cecell "B" 3
5 C.V.B. Barça "90" 3
3 C.V. Sant Boi Júnior 3
7 C.V. Pegaso 2

Sènior Lliga Catalana Sènior Femenina. Grup 5 Club 

Equips Punts
1 Ch St Esteve Sesrovires 18
2 Club Handbol Valldoreix 14
3 Salle Montcada Iste 12
4 Vallehermoso H Banyoles 10
5 Cardedeu, Handbol 6
6 Sant Esteve Palautordera, C.H. 0

Sènior Segona Catalana Sènior Masculina (1ª Fase).
Grup 1 (Club Handbol Valldoreix)

Equips Punts
1 Joventut Handbol Mataro B 24
2 H Cooperativa Sant Boi 21
3 Ch Sant Esteve Sesrovires B 20
4 Ch Martorell 17
5 Ce Vilanova Geltrú-Cusal 17
6 H Sant Joan Despí 16
7 Ae Fornells 15
8 Club Handbol Valldoreix 15
9 Ch Amposta 14   
10 Sant Martí Adrianenc C 10 
11 H Sant Cugat B 6 
12 H Santpedor 3

Classificació dels nostres equips
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Turu va fer aquesta proposta durant el primer Congrés de
Petits Municipis i Entitats Locals Menors d’Espanya, cele-
brat dilluns 27 i dimarts 28 d’octubre a Logronyo. La iniciati-
va de Montserrat Turu va tenir una gran acollida entre els
assistents al congrés, atesa la anunciada reforma de les lleis
estals reguladores d’aquests governs locals. 

En la trobada van participar representants de les més de
3.700 Entitats Municipals Descentralitzades, Concejos i
Entitats Locals Menors d’arreu d’Espanya. Del total
d’aquestes entitats un 82% estan ubicades a Castella i Lleó
(2.226 ELM), seguida per Cantàbria amb 522, Navarra amb

353 i Euskadi amb 340 Concejos. Catalunya té un total de 58
EMD representades al congrés per l’Agrupació d’EMD de
Catalunya, presidida per Montserrat Turu.
Un dels objectius prioritaris d’aquest primer congrés era
posar de manifest la necessitat d’un canvi de model de
finançament d’aquestes entitats, de manera que rebin més
aportacions per part de l’estat. En aquest sentit va ser la
proposta de Montserrat Turu que, durant un dels tallers que
va acollir el congrés, va proposar la creació d’aquesta
Associació d’Entitats Municipals Descentralitzades,
Concejos i Entitats Locals Menors. Per a la presidenta “cal
agrupar les EMD, Concejos i ELM d’Espanya per fer un front
d’interessos comuns i poder promoure una reforma legisla-
tiva que garanteixi els recursos suficients i l’assumpció de
competències, basada en el principi de subsidiarietat i pro-
ximitat amb el ciutadà”.

En la mateixa línia es va expressar el secretari d’Estat de
Cooperació Territorial del govern espanyol, Fernando Puig
de la Bellacasa, que va assegurar que “el nostre compro-
mís és impulsar una nova llei de Règim Local i aprovar el
més aviat possible el finançament de les entitats locals”. 

Un 13% del total de la població espanyola són residents
d’una EMD, d’un Concejo o d’una ELM.

14 infoValldoreix

Amanida de notícies

La presidenta de l’Associació d’EMD de Catalunya, Montserrat Turu, aposta
per la  creació d’una agrupació espanyola d’EMD, ELM i Concejos bascs

El Curs de Tast de Vins Escumosos, celebrat el passat
dissabte 22 de novembre, va anar a càrrec per la profes-
sora i enòloga Margarida Vilavella, membre del Consell
Regulador del Cava.
Durant el curs es va fer el tast del vi d’agulla, Nansa
Rosat, i els caves Torelló brut nature, L’O de l’Origan brut
nature, Ferret Rosat brut nature i Albert i Noya de dolç de
postres.
S’anomenen “cava” els vins escumosos de qualitat pro-
duïts per fermentació i maduració en ampolla segons el
mètode tradicional a la zona Regió del Cava, el nucli de
producció de la qual és Sant Sadurní d’Anoia, on
s’elabora el 95% d’aquest producte. 
Segons la quantitat de sucres residuals, els caves es clas-
sifiquen en aquestes categories: Brut Nature (sense sucre
afegit), Extra Brut (fins a 6 gr. de sucre per litre), Brut

(fins a 15 gr.), Extra sec (entre 12 i 20 gr.), Sec (entre 17 i 35
gr.), Semi-sec (de 33 a 50 gr.) i Dolç (més de 50 gr. de
sucre per litre).

Una vintena de persones participen al 1er Curs de Tast de Vins Escumosos organitzat per
l’AVV de Ca n’Enric-La Miranda
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Durant la xerrada, organitzada per l’EMD de Valldoreix i
impartida per membres de l’Oficina de Proximitat dels
Mossos d’Esquadra, el dimarts 11 de novembre, els veïns
van poder preguntar als membres del cos policial dubtes
sobre la seguretat a les seves llars.

La reunió va servir per donar als veïns de Valldoreix dife-
rents mesures preventives a prendre per evitar robatoris.
Entre els principals consells dels Mossos d’Esquadra van
destacar la protecció dels accessos a les cases, mitjançant
la instal·lació de portes blindades, sistemes d’alarma, rei-
xes a les finestres i càmeres de videovigilància. Els Mossos
d’Esquadra van explicar que cal posar dificultats als lladres
per dissuadir-los d’entrar a robar o per fer més fàcil la seva
captura. 

Altres recomanacions dels agents policials van ser no deixar
portes ni finestres obertes, tancar amb clau la porta d’accés
al domicili, fins hi tot en sortides de poca estona i evitar
deixar claus amagades a l’exterior del domicili. No guardar
gran quantitat de diners en efectiu al domicili, ni objectes
de molt valor, van ser altres consells destacats pels mossos.

Els agents policials van fer també un diagnòstic de les parti-
cularitats de la seguretat a l’àrea de Valldoreix, de la qual van
dir que és una zona sensible als robatoris per la seva configu-
ració de zona residencial amb cases aïllades. Altres aspectes
destacats pels agents policials en el diagnòstic van ser el
nivell adquisitiu dels residents de Valldoreix i la proximitat de
la localitat amb grans vies de comunicació, fet que facilita la
fugida dels delinqüents.

La reunió per la seguretat a Valldoreix acull un centenar de veïns a la Nau de Cultura

El grup de teatre Espiral va tancar el cap
de setmana del 15 i 16 de novembre la
XV Mostra de Teatre a Valldoreix, amb
la representació de l’obra “Perfils” de
Nicasi Camps. La Mostra ha resultat un
èxit de participació amb la totalitat de
localitats exhaurides a cada una de les
representacions. 

“Perfils” és un drama que tracta acurada i
delicadament el tema de
l’homosexualitat, a través de les rela-
cions entre una mare, la seva filla i la seva
sogra. Durant l’obra diferents ‘flashback’
descobreixen progressivament els con-
flictes entre els personatges.

Més de 160 persones van presenciar
l’última entrega de la Mostra, entre

les sessions de dis-
sabte i diumenge.
La directora es va
mostrar molt satisfeta
amb la fidelitat del
públic al llarg de tota
la Mostra, així com de
la qualitat de les
peces escenificades.
“Valoro molt positi-
vament la Mostra,
perquè cada cap de
setmana hem fet ple a
la sala. La gent ha sortit molt satisfe-
ta. Els muntatges que hem tingut
han estat d’una qualitat molt consi-
derable. En definitiva, el teatre ama-
teur està a molt bon nivell”, van ser
les paraules d’Escrihuela. 

Després de la representació, es van
lliurar els diplomes als representants
de les diferents companyies teatrals
participants en l’edició d’enguany.
Tot seguit, es va oferir un aperitiu
per a tots els assistents.

Èxit de participació a la XV Mostra de Teatre
a Valldoreix
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Amanida de notícies

La Nau de Cultura de Valldoreix va
ser el dimarts 16 de desembre
l’escenari que va acollir els socis del
Casal d’Avis en la seva festa de cele-
bració de les festes de Nadal. En
total van ser més de 200 persones
les que van prendre part del berenar.

L’acte va comptar amb la presència de
la presidenta de l’EMD de Valldoreix,
Montserrat. També van prendre part
de la celebració Teresa Veciana, vocal
de Cultura, Gent Gran i Serveis
Socials.

El berenar va començar amb els parla-
ments de la presidenta del Casal d’Avis,
Isabel Castell, que va cedir la paraula a la
presidenta de l’EMD, que va mostrar el
seu suport als avis de Valldoreix i els va
animar a seguir amb les seves iniciatives.
Turu també va fer el lliurament del regal
de Nadal de l’EMD al Casal d’Avis, que
enguany ha estat un escànner de docu-
ments. Una audició de cançons de
nadal, l’entrega dels regals propis del
casal i el lliurament d’un lot de nadal per
a cada un dels associats van posar el
punt i final a la celebració.

Els dibuixos guanyadors són el motiu principal de la nadala, amb què
l’EMD de Valldoreix ha felicitat les festes nadalenques a els veïns, enti-
tats i associacions del municipi. La entrega dels premis es va fer el
dimarts 16 de desembre a la sala d’actes de l’escola.
El concurs contava amb un  primer premi, un segon premi i un accèssit.
El màxim guardó se’l va endur el dibuix de l’alumna de 2n A Noa Ortíz.
El segon premi va ser per l’alumna de 1r A Magdeh Kalil. El darrer premi
va ser la menció d’honor, que va recaure en l’alumna de P-5 A Janna
Alós. Totes tres van rebre com a obsequi un bloc de dibuix i una caixa
de pintures i colors perquè puguin seguir practicant el dibuix.
La resta d’alumnes del centre que no van resultar premiats per els seus dibuixos, també van rebre un regal per part de
l’EMD de Valldoreix, que va consistir en material artístic per a l’escola.

El Casal d’Avis de Valldoreix celebra les festes amb el
tradicional berenar de nadal

L’EMD i el CEIP Ferran Clua entreguen els
premis del Concurs de Dibuix de Nadales
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Més de 350 persones van omplir, el
dijous 18 de desembre, l’església de
l’Assumpció per gaudir de les inter-
pretacions de més d’un centenar
d’alumnes del Centre Musical.

L’acte va començar a quarts de set de la
tarda i va durar més de dues hores.  Durant
el concert, que es va dividir en dues parts,
es va interpretar un repertori de prop d’una
vintena de temes, que comprenien des de
peces clàssiques a nadales i cançons tradi-
cionals, passant per temes d’autors con-
temporanis i bandes sonores de pel·lícules. 

Algunes de les peces que es van poder
sentir durant el concert van ser les nadales
“La mare de déu vindrà” i “És Nadal”, la
“Marxa” de Händel, “L’alphabet” de
Mozart, i l’”Al·leluia” de Leonard Cohen. La
poesia va ser l’altra protagonista de la vet-
llada, perquè el concert va alternar les
peces musicals amb la recitació de poesies
de temàtica nadalenca, també a càrrec
dels alumnes del centre.

El concert va comptar amb la presència de
la presidenta de l’EMD de Valldoreix,
Montserrat Turu, que va seguir atenta-
ment les interpretacions dels alumnes del
Centre Musical de Valldoreix. Montserrat
Turu va estar acompanyada per la vocal de
Cultura i Educació, Teresa Veciana.

Els valldoreixencs Joan Alós i Sandra Gusart són els guanyadors del Premi Literari
de Valldoreix 2008. “Retrat d’Iris” és l’obra amb la qual Alós, de 62 anys, s’ha
endut el guardó en la categoria d’adults. En la modalitat juvenil Gusart, de 17 anys,
ha resultat guanyadora amb l’obra “La princesa de fresa”.

L’acte de lliurament dels guardons del Premi Literari de Valldoreix 2008 es va fer
durant el transcurs del Sopar Literari, celebrat divendres 12 de novembre al restau-
rant Masia Can Ametller. L’acte va comptar amb la presència de la presidenta de
l’EMD de Valldoreix, Montserrat Turu i dels vocals de l’equip de govern. També
van prendre part de l’acte els patrocinadors del premi, els senyors Camardons i el
director de l’oficina de Valldoreix de Caixa Terrassa, Valentí Armengol.

Durant l’acte es va fer el lliurament dels guardons del certamen. El premi per al
guanyador de la modalitat d’adults va consistir en un xec per valor de 2.000 euros,
aportats per Caixa Terrassa. La guanyadora de la modalitat juvenil es va endur un
xec per valor de 1.000 euros que va rebre de mans del patocinador del premi, el
senyor Camardons.

També van prendre part del sopar els membres del jurat del premi Sílvia Alberich,
Teresa Bosch, Andrés Erenhaus i Martí Roqué.

El veredicte del jurat es va donar a conèixer als participants el passat dia 8
d’octubre, durant l’audiència pública d’obertura de pliques del Premi Literari de
Valldoreix Edició 2008.

Dos escriptors valldoreixencs s’enduen el Premi
Literari de Valldoreix 2008 

El Centre Musical de
Valldoreix dóna la

benvinguda al nadal amb
un concert multitudinari
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Amanida de notícies

Valldoreix va organitzar, un any més, la tradicional Fira de
Nadal a la plaça del Casal de Cultura. En l’edició d’enguany,
que es va celebrar al llarg de tot el cap de setmana del 20 i 21
de desembre, es van poder veure prop d’una desena de
paradetes de productes artesans. Les famílies de Valldoreix
es van aplegar un any més a la plaça del Casal de Cultura de
Valldoreix per participar a la Fira de Nadal organitzada pel
Col·lectiu d’Artesans de Valldoreix. Amb les vacances de
nadal tot just encetades, la fira va esdevenir una oportunitat
especial d’esbarjo per als més menuts, que a banda de mirar

les parades i jugar al parc del casal, van poder gaudir amb
l’espectacle ‘Xanquers i Malabars’ a càrrec de la companyia
Circrisis. Un altre dels moments més esperats va ser la
xocolatada per a tothom.  La fira es va celebrar durant el dis-
sabte i el diumenge en horari de 10 a 14h. La majoria de pro-
ductes que s’oferien a les paradetes de la fira eren productes
d’artesania, com decoracions nadalenques o polseres, i
també roba i dolços. Una part de la recaptació obtinguda
pels artesans durant la fira es va destinar a la campanya ‘Un
nen, una joguina’.

La Coral Harmonia de Valldoreix va oferir, el diumenge 21
de desembre, el tradicional Concert de Nadal a la parrò-
quia de Sant Cebrià. Més d’una vuitantena de persones
van gaudir del recital ofert per la coral valldoreixenca.
Al concert també hi va prendre part la coral Clau de Mar, i
també ho va fer sota la direcció del director de l’Harmonia,

Albert Santiago. En primer lloc Santiago va dirigir la coral
Clau de Mar, que va cantar vuit cançons, la majoria de tra-
dició catalana i menorquina. Tot seguit va ser el torn de la
Coral Harmonia que, amb prop de 30 intèrprets, va oferir
un repertori de temes com l’‘Ave Maria’ i el ‘Cavaller
enamorat’, entre d’altres. 
A la segona part del concert, al qual es va afegir un piano,
les dues corals van cantar plegades diferents cançons tra-
dicionals nadalenques com ‘Desembre congelat’, ‘La Mare
de Déu’ o ‘Baixeu pastors’. 
El concert va comptar amb la presència de la presidenta de
l’EMD de Valldoreix, Montserrat Turu que va aprofitar per
agrair la nombrosa assistència de públic i va destacar els
èxits i la constància de la coral valldoreixenca, a la qual es
es va referir dient que “és un grup que omple la vida social
i cultural de Valldoreix, i gràcies al qual es conserven velles
tradicions, com la del concert de Nadal”.

El divendres 19 de desembre durant
tot el matí els infants de les classes
de gats, conills, granotes i cargols,
de l’Escola Bressol de Valldoreix, van
fer cagar el Tió a l’escola i van viure
un dia màgic ple de regals i sorpre-
ses.

A l’escola el Tió és un tronc que es va
a buscar al bosc i es porta al pati, on
esdevé magicament un èsser que viu
entre nosaltres durant uns dies i que
s’ha d’alimentar per tal de rebre els
seus obsequis.

La tradició del Caga Tió:
Antigament el Tió no era res més que
el tronc que cremava a la llar, al foc a
terra de qualsevol llar. Aquest tronc,
en cremar, regalava béns tan precio-
sos com l’escalfor i la llum.

Simbolicament aquest fet esdevé en
la tradició del Caga Tió que per Nadal
oferia presents als membres de cada
casa en forma de neules, llaminadures
i torrons.

Tió, Tió, caga torró
d’avellanes i de pinyó

si no vols cagar
et donaré un cop de bastó 

No caguis arengades
que són massa salades

caga torrons
que són molt bons

L’església de Sant Cebrià acull el Concert de Nadal de la Coral Harmonia

Valldoreix celebra la Fira de Nadal

El Caga Tió omple de regals l’Escola Bressol de Valldoreix
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Un any més el pessebre vivent
esdevé una cita inel·ludible pels

valldoreixencs

Pares, mares i nens de Valldoreix van ser, un any més,
fidels a la cita nadalenca amb el pessebre vivent.

Aproximadament, una més d’una seixantena de persones
van acudir a cadascuna de les representacions, fetes dos
cops dissabte 27 i quatre cops més el diumenge 28 de
desembre, a la sala del Casal de Cultura de Valldoreix.

El pessebre, organitzat pel grup de teatre Espiral, per
Pentagrama i alguns membres de les diverses corals del
poble, va consistir en una sèrie representacions sobre les
escenes bíbliques més importants del Nadal, com són el
casament de Maria i Josep, l’anunciació de l’arcàngel
Gabriel i l’adoració dels pastors i els Reis d’Orient.

Durant l’obra, cantaires de les diverses corals valldorei-
xenques van interpretar diferents nadales, a les quals
s’afegien els pares i nens que van acudir a les representa-
cions. En alguns moments, els actors van demanar la
col·laboració del públic per fer la representació més
interactiva i donar més realisme a les escenes.

Els assistents van poder participar en el pessebre directa-
ment, pujant a l’escenari i oferint al nen Jesús presents
en forma d’aliments, que posteriorment es van entregar a
Càritas.

El pessebre vivent ret
homenatge a la figura de

Josep Casadellà 
Un minut de silenci va precedir l’activitat del
pessebre vivent d’Espiral del dia 27 de desembre.
Va ser un minut de silenci molt a desgrat, ja que
des del Teatre Espiral tenim moltes coses a dir i
agrair al Sr. Josep Casadellà. Des que es va fer
càrrec de la vocalia de cultura, durant l’anterior
legislatura, esdevingué per a nosaltres, un amic.
Casadellà era un amic que estimà Valldoreix i, per
sobre de tot, a les persones que dediquem temps
i il·lusió a les activitats culturals que enriqueixen
la convivència de les persones i del poble. 

La seva sensibilitat, positivisme, intel·ligència i
dedicació, el van convertir aviat en una persona
respectada i estimada que no oblidarem. Va tre-
ballar sovint amb les limitacions de pressupostos
i altres prioritats que, en massa ocasions, envol-
ten els projectes culturals. Ho va fer amb convic-
ció i energia i Espiral li vol agrair sempre el seu
ajut, la seva presència i el seu suport, que en
moments de desànim ens ha encoratjat a tirar
endavant. 

Gràcies Josep!

Trini Escrihuela. Directora del Teatre Espiral.
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Febrer +info... www.valldoreix.cat i al telèfon del Casal de cultura: 935 898 269

Diumenge dia 1 febrer
19h – Sala Casal de Cultura
Teatre – Programació continuada
“Càsting” de Roger Justafré
Org : Grup de Teatre Espiral · Col : EMD de Valldoreix

Divendres dia 6 febrer
21,30h – Nau de Cultura
V Cicle Cinema Europeu (VO)
“Mephisto”
(drama) Hongria – 1981
Director : István Szabó
Intèrprets : Klaus Maria Brandauer,
Krystyna Janda, Ildikó Bánsági, 
(MAJORS DE 13 ANYS) - Cultura -
Participació Ciutadana ·Entrada lliure ·
Org : EMD de Valldoreix

Dilluns dia 9 febrer
19,30h – Biblio@ccés Vall d’Or (Rbla. M. Jacint
Verdaguer, 185) Grup de Lectura en català i castellà
“Un pensament de sal, un pessic de pebre” de
Montserrat Roig
Llegim i comentem mensualment un llibre
Inscripcions al Casal de Cultura de Valldoreix (c. Sant
Albert, 5 – tel. 93 589 82 69)
Entrada lliure · Org : EMD de Valldoreix
Dijous dia 12  febrer
17,30h – Biblio@ccés Vall d’Or 
(Rbla. M. Jacint Verdaguer, 185)
Expliquem contes de COLORS
(adreçat a nens/es d’entre 3 i 5 anys)
Entrada lliure · Org : EMD de
Valldoreix

Divendres dia 13 febrer
22h – Sala Casal de Cultura
IV Cicle de Jazz i Blues
“Jaç de Gats”
és un combo amateru de jazz, for-
mat a Barcelona a finals de 2004, integrat per Isabel
Fröhlich, Josep Ma Compte, Carles Mendieta, Jordi Riera i
Xavier Olsina. Preu : 3 euros · Org: EMD de Valldoreix

Diumenge dia 15  
19h – Sala Casal de Cultura “Les Veus de la Paraula” - VII
Cicle “Poesía y realidad” Antologia de poesia castellana
1939 - 1964
Org : Pentagrama, Associació Cultural
Col : EMD de Valldoreix

Dilluns dia 16
19,30h – Biblio@ccés
Vall d’Or (Rbla. M.
Jacint Verdaguer, 185)
Grup de Lectura en
alemany
Inscripció oberta al
Casal de Cultura de
Valldoreix (c. Sant Albert, 5 – tel. 93 589 82 69)
Entrada lliure · Org : EMD de Valldoreix

Divendres dia 20 
21,30h – Nau de Cultura 
V Cicle de Cinema d’Entitats (cinefòrum)
“El Golpe”
(comèdia) Regne Unit – 1973
Proposta del Casal d’Avis de Valldoreix 
Director: George Roy Hill
Intèrprets: Robert Redford, Paul Newman,
Robert Shaw, Charles Durning, (MAJORS DE 13 ANYS) -
Cultura - Participació Ciutadana ·Entrada lliure · Org : EMD de
Valldoreix · Entrada lliure· Org : Entitats Culturals,
Associacions Veïnals i EMD de Valldoreix

Dissabte dia 21
“Dissabte al Museu”Informació al 93 674 38 11
Org : Centre d’Estudis, Valldaurex

Diumenge dia 22 
11h – Plaça del Casal de Cultura
Festa de Carnestoltes amb “A la plaça fan ballades” de
Cia. El somni del drac · Xocolatada per a tothom !!
Premis per a les millor disfresses (infants/joves/adults)
Us hi esperem disfressats !!!!!
Diplomes de participació per a tothom (en cas de pluja, la
festa es traslladarà a la Nau de Cultura)
Entrada lliure · Org : EMD de Valldoreix 

Divendres dia 27  
22h – Sala Casal de Cultura IV Cicle de Jazz i Blues
“Mozart en Jazz”
Manel Camp (piano) i Llibert Fortuny (saxo elèctric) presenten
un nou espectacle com a duet a partir de la música de Mozart
revisant part de la seva obra i portant-la al terreny jazzístic.
Les versions que ofereixen aquest duet, són la famosa Marxa
Turca, la Petita Serenata Nocturna, fragments de les òperes Les
Bodes de Fígaro, la Flauta Màgica... entre moltes d’altres
Preu : 3 euros · Org : EMD de Valldoreix

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