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Història viva

L’any 1969 l’antiga Entitat Local
Menor de Valldoreix, va iniciar la
primera remodelació la plaça de
l’estació dels FGC de la vila. Entre
les obres de millora es va construir
un aparcament per a un centenar de
cotxes. L’aparcament donava res-
posta a  la nova realitat de Valldoreix
amb un increment de la població
resident que treballava a Barcelona.
L’aparcament tenia unes cobertes
metàl·liques per protegir els cotxes
dels agents climàtics i a més a més
hi havia un encarregat que cobrava
les taxes pel seu ús i vigilava els

vehicles al llarg del dia. Durant
molts anys l’encarregat va ser el
senyor Inocencio García, un home
amable i cordial molt estimat i
recordat  per tothom. Ja a principi
dels anys 80 l’aparcament es con-
vertí en gratuït i desaparegué la
figura de l’encarregat.

El 1985  s’amplià l’aparcament  amb
95 places més. Amb la col·laboració
de Ferrocarrils de la Generalitat,
s’ordenà l’entorn i s’asfaltà el carrer
Bruc, millorant l’accés i sortida del
barri de Sant Jaume i creant tota una

zona d’aparcament en bateria inau-
gurat al juny d’aquell mateix any. Les
fortes nevades del dijous 30 de
gener de 1986 enfonsaren  la mar-
quesina de l’aparcament  atrapant
als nombrosos cotxes que hi havia
estacionats. El novembre de  1994
s’enderrocà una petita caseta que
ocupava part de l’aparcament i es
reordenà l’espai ampliant les places.

Finalment l’any 1999 amb la remo-
delació de tot l’entorn de l’estació,
es pavimentà l’aparcament i es reor-
denaren les places existents.

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

u
b

lic
it

at

Espai 
per a la seva 

publicitat
+info 936 742 719

2 infoValldoreix

L’evolució de l’aparcament a l’estació dels FGC de Valldoreix: 
Un equipament en creixement
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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

Benvolguts veïns i veïnes,
El passat dia 24 de gener, Valldoreix va patir un
dels esdeveniment més insòlits de la seva his-
tòria, quan un episodi de forts vents huracanats
provocats per un fenomen meteorològic ano-
menat ciclogènesi explosiva extraordinària van
arrasar una gran quantitat dels pins que confi-
guren el paisatge i l’entorn natural de la nostra
vila. Aquesta caiguda massiva d’arbres va pro-
vocar infinitat d’emergències, entre les quals

van destacar per la seva importància els desperfectes en habitatges i
finques privades, el tall de carrers i de les xarxes de subministrament
elèctric i telefònic, així com importants desperfectes a la taulada del
CEIP Jaume Ferran i Clua. Tot i lamentar aquests greus perjudicis a les
llars i al conjunt de la vila de Valldoreix, sortosament no hem hagut
de lamentar danys personals. Voldria destacar i agrair l’esforç i dedi-
cació dels membres del grup d’intervenció de l’ADF, dels treballadors
de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis, del personal de l’EMD i
dels nombrosos voluntaris veïnals que van fer possible donar una
ràpida resposta al restabliment de la xarxa viària poques hores des-
prés de la ventada. A hores d’ara queda encara molta feina per fer,
sobretot pel que fa a la neteja dels nostres boscos, que en aquest
moment acumulen una gran quantitat d’arbres caiguts per efecte del
vent, amb el risc que això suposa de cara a l’inici del període de risc
d’incendis de l’estiu. Des de l’EMD de Valldoreix ja hem iniciat les
gestions davant el Departament de Medi Ambient de la Generalitat i
de la Diputació de Barcelona i d’altres institucions per accelerar els
treballs de recollida.
Per altra banda, aquest mes d’abril Valldoreix inicia les obres d’un dels
projectes cabdals per a la nostra vila, com és la remodelació d’una
part de l’eix viari vertebrador de Valldoreix, la rambla Mossèn Jacint
Verdaguer. En aquesta primera fase s’actuarà en el tram comprès
entre el passeig Gerani i el carrer Coster. El projecte té l’objectiu de
donar resposta a la creixent disposició d’equipaments públics que
s’han d’anar ubicant al llarg d’aquest eix principal, amb la concreció
del projecte de la nova plaça de centralitat de la vila, així com
l’actualització de l’estètica de la rambla i dels seus serveis, per tal
d’adaptar-la a la nova realitat creixent i punyent de la vila de
Valldoreix. Aquesta nova urbanització de la rambla permetrà la millo-
ra de la zona comercial i la creació d’un carril bici que en un futur
permetrà creuar en bicicleta i amb total seguretat tot el territori de
Valldoreix.
Tot i les dificultats provocades per algunes circumstàncies excepcio-
nals el govern de Valldoreix continua treballant amb la mateixa il·lusió
i convicció en benefici del conjunt de la ciutadania valldoreixenca.
Gràcies a tots i totes.

Montserrat Turu i Rosell
Presidenta-alcaldessa de Valldoreix-EMD

3 infoValldoreix
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Reportatge fotogràfic 

La ventada en fotografies
Valldoreix es mobilitza per fer front als efectes del temporal de vent 

La ventada en xifres:
• El nombre d’arbres caiguts en carrers va estar entre 400 i

500.
• El nombre d’arbres caiguts a tot el terme de Valldoreix va

estar entre 13.000 i 14.000.
• El nombre d’arbres caiguts en parcel·les urbanes va estar

entre 3.000 i 4.000.
• El nombre d’arbres perillosos encara drets que amenacen

propietats, vies públiques o línies de subministrament
són de prop de 80. 

• El total de brancam retirat dels carrers de Valldoreix està
entre 23.000-25.000 metres cúbics.

• El total de troncs retirats supera les 17.000 metres cúbics.
• El total de material triturat (brancam i troncs petits) deri-

vat de la retirada se situa entre 12.000 i 15.000 metres
cúbics, una xifra equivalent a prop de 9.000 tones (uns
400 camions de 20 tones). 

• Quantiosos danys al CEIP Ferran i Clua, al Parvulari i als
Tallers del Casal de Cultura

• Danys a finques particulars per arbrat de via pública: 
1 casa amb danys importants.

• El total d’hores extres fetes per la Brigada d’Obres i
Serveis de l’EMD és de 855, 282 d’elles en festiu.

• El total d’hores extres fetes per l’equip de tècnics de
l’EMD és de 80, 47 d’elles en festiu.

• El total d’hores extres fetes pels administratius de l’EMD
és de 36.5, 30.5 d’elles en festiu.

• El total de despesa comptabilitzada a data d’avui és de
418.481,42 € (feines executades i pressupostades) sense
comptar hores extres esmentades anteriorment.
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Reportatge fotogràfic 

5 infoValldoreix

Actuacions d’urgència
(executades per ordre de prioritat):

• Reparació de fuites de gas.
• Accions socials per a famílies amb necessitat de des-

allotjar casa seva.
• Desconnexió de línees elèctriques perilloses.
• Re connexió d’escomeses d’aigua de particulars.
• Obertura provisional de trams de carrers tallats per les

dues bandes, que provocaven que hi hagués cases
aïllades.

• Reparació de fuites d’aigua.
• Re connexions provisionals de subministrament elèc-

tric de sectors desconnectats.
• Re connexions individuals d’electricitat.
• Supressió elements perillosos provocats per la caiguda

de l’enllumenat públic. 
• Obertura parcial d’una línia d’autobús d’alta freqüèn-

cia.
• Obertura provisional resta de punts en què hi havia

arbres que tallaven vials però que no provocaven aïlla-
ment d’habitatges.

• Obertura total dels vials principals de comunicació.
• Posada en marxa de les tres línies d’autobús.
• Obertura i neteja total de tots els carrers de la vila.
• Recuperació de l’enllumenat públic.
• Retirada total del brancam dipositat pels veïns a les

voreres.

Danys personals:

L’EMD només ha hagut de lamentar dos accident labo-
rals lleus:
• Un ferit per un cop al cap d’una branca que va provo-

car-li un trau pel qual va necessitar 9 punts de sutura.
• Una descàrrega elèctrica per una línia no desconnecta-

da. Sense conseqüències.

Accions administratives d’urgència:

• Coordinació del dispositiu d’actuació urgent per pal·liar
els efectes del temporal de vent, del qual l’EMD de
Valldoreix no va ser informat per part de les adminis-
tracions superiors.

• Intervenció en tots els fronts a partir de les 10 del matí,
per part de tots el membres de l’equip de govern de
l’EMD, així com de la Brigada d’Obres i Serveis i el
Servei d’Atenció Ciutadana de l’entitat. L’EMD va
habilitar dues línies de telèfon durant tot el dia de la
ventada i els posteriors per donar resposta a l’allau de
trucades dels veïns afectats. 

• Reforç horari del Servei d’Atenció Ciutadana per aten-
dre a la Casa de la Vila les necessitats de tots els ciuta-
dans.

• Recollida de notificacions per trametre-les a Fecsa-
Endesa, a sol·licitud de la pròpia empresa elèctrica, per
accelerar el restabliment del subministrament elèctric.
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6 infoValldoreix

Reportatge fotogràfic 

• Tramitació de més de 45 sol·licituds d’informació sobre
els ajuts de les administracions públiques a particulars.

• Recollida de comunicats veïnals per problemes amb

arbres perillosos en parcel·les veïnes.
• Recollida de comunicats veïnals per arbres propis que

suposaven un perill.
• Recollida de sol·licituds d’ajuda per retirar brancam de

l’interior de parcel·les.
• Tramitació de 12 reclamacions a l’EMD per danys cau-

sats per béns públics.

Accions polítiques d’urgència:

• Implementació d’un procediment abreviat per a realit-
zar ordres d’execució per a la retirada d’arbres amb
perill sobre finques veïnes.

• Supressió de les llicències de tala i obra menor, reque-
rint només un tràmit d’assabentat.
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7 infoValldoreix

Reportatge fotogràfic 

• Supressió de pagaments per llicències d’obres majors per a
la reparació de danys ocasionats pel temporal de vent.

• Elaboració de tres bans municipals informant de totes
les accions esmentades anteriorment.

Previsions per al total restabliment de la
normalitat:

• Per part de l’EMD:
• Neteja total de carrers: 20 de març.
• Enllumenat públic fins a reposició i funcionament

total: 20 de març (pendent de confirmar alguns sub-
ministres de material antic).

• Per part d’ENDESA no hi ha previsions concretes.
Actualment ja s’ha fet l’avaluació i l’empresa ha ins-
tal·lat el seu centre logístic local a la parcel·la de la seva
propietat a la plaça de Can Cadena, que s’ha tancat a
l’aparcament.

• Per part de telefònica no hi ha previsions concretes per
a les zones de bosc, ja que la majoria són zones priva-
des que estan subjectes a una regulació no dependent
de l’EMD de Valldoreix.

Agraïments:

• A la Brigada d’Obres i Serveis de l’EMD, per la seva
dedicació de més de 12 hores diàries des del mateix dia
de la ventada.

• A els voluntaris del grup d’intervenció de l’ADF, que ha
dedicat molt de temps i esforços, incloses moltes nits,
durant tots els dies que va durar l’emergència.

• A Instavi i el Punt de Servei Endesa, per la col·laboració
amb la brigada i l’ADF, per a la retirada d’arbres que
afectaven instal·lacions elèctriques.

• Als voluntaris esporàdics, que han fet equips de treball
per resoldre problemes dels seus barris.

• A l’Ajuntament de Sant Cugat que, va portar una serra
mecànica del grup d’intervenció de l’ADF de la urba-
nització Sol-i-aire (Sr. Manel Solé).

• En definitiva a tothom, ja que sense la col·laboració
entre els membres l’administració local que encapçala
el govern de l’EMD de Valldoreix, els voluntaris i els
propis veïns no hagués estat possible una reacció tan
ràpida a una catàstrofe d’aquesta magnitud.
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Adreça: Rbla. MJ Verdaguer, 57

Telèfon: 647.742.409

Horari d’obertura: 

dl a dj, de 17.00 a 19.30h.

Centre Kumon Valldoreix: Ensenyant a aprendre

Història de Kumon. El mètode Kumon neix l’any 1954 al Japó,
quan Toru Kumon com a professor de matemàtiques, va
decidir intervenir directament en l’educació del seu fill
Takeshi. Takeshi, a base de dedicar durant cinc anys uns
minuts diaris a la realització d’exercicis matemàtics que el seu
pare li encomanava, va arribar a 6e de primària resolent inte-
grals i havent millorat de forma substancial en la resta
d’assignatures. Des d’aleshores el mètode Kumon no ha dei-
xat de créixer arreu del món i s’ha convertit en el programa
d’educació extra escolar de més èxit, amb presència a molts
països i més de 4.000.000 d’alumnes.

Kumon a Valldoreix. Kumon arriba enguany al 50 aniversari
de la seva creació, però a Valldoreix fa poc més d’un any que
està present, gràcies a la iniciativa de la Victória García.
Després de treballar durant 4 anys al Centre Kumon de Sant
Cugat, com a instructora al costat de la seva germana, la
Victória va decidir posar en marxa un nou centre
d’ensenyança del mètode i ho va fer a Valldoreix. Des de la
seva obertura el centre Kumon Valldoreix no ha parat de créi-
xer i en aquests moments compta amb més d’una seixantena
d’alumnes. Igualment la Victòria imparteix el mètode Kumon
a l’escola “El Pinar”, com activitat extraescolar, també amb
gran èxit.

Les tres potes de Kumon. Una de les bases de Kumon és
inculcar la cultura de l’esforç en cada un dels seus alumnes i
fer extensiu aquest compromís als seus pares. El mètode
requereix d’un treball diari i constant de deu minuts diaris a
casa, que ha de ser supervisat pels pares. A banda, el nen ha
d’assistir dos dies a la setmana al Centre Kumon per rebre la
supervisió de la instructora. La bona coordinació del trinomi
nen-instructora-pares és la base de l’èxit de Kumon. És per

aquest motiu que la Victória deixa ben clar que “si no hi ha
aquest compromís per part dels pares de fer el seguiment
diari del seu fill, no cal que l’apuntin a Kumon. No servirà per
res”.

No només matemàtiques. Tot i que Kumon està basat en
l’aprenentatge a través de les matemàtiques, el mètode no
limita l’evolució de l’alumne només a aquesta disciplina. Tal
com explica la Victória, “els nens que segueixen el mètode
Kumon milloren la confiança en ells mateixos, la seva con-
centració, el seu hàbit d’estudi i la seva capacitat autodidacta.
Amb la potenciació d’aquestes capacitats el nen incrementa
el seu rendiment en totes les assignatures”.

Una base sòlida i l’autoaprenentatge, els secrets de l’èxit. El
punt de partida de Kumon amb cada un dels seus alumnes és
sempre el mateix. A través d’un test es determina quins con-
ceptes té assolits i es parteix des d’un punt que el nen domi-
na i en  el qual se sent còmode. A partir d’aquí l’evolució és
individualitzada per a cada alumne que, a través de corregir
les seves pròpies errades, anirà aprenent al seu ritme i a
mesura que aconsegueix assolir el pas anterior.

Kumon Lectura. L’últim repte. L’èxit assolit per Kumon
amb el mètode de càlcul matemàtic ha motivat
l’adaptació del sistema per poder enfocar-lo a la millora
del rendiment dels alumnes en lectura. Aquest nou
mètode està enfocat a la millora de la comprensió lectora
i ja ha estat aplicat amb èxit a altres països. Kumon
Lectura arribarà a Valldoreix el proper setembre i en un
primer moment només s’oferirà als alumnes ja matricu-
lats al mètode matemàtic. Serà a partir del gener quan
estarà disponible a alumnes nous.

CENTRE KUMON VALLDOREIX

Centre Kumon Valldoreix: Ensenyant a aprendre
Cuidar que els nostres fills millorin el seu rendiment escolar és una de les grans preocupacions que tenim tots els pares
durant l’edat escolar. Aquesta és també la preocupació del Centre Kumon de Valldoreix. Desenvolupar al màxim les
capacitats d’aprenentatge dels nens és l’objectiu de Kumon i ho fa a través d’un mètode de domini de les matemàtiques,
inventat l’any 1954 pel professor Toru Kumon.

8 infoValldoreix

El teu comerç
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Casal d’Avis de Valldoreix
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Exercici físic: Fem passejades dos dies al mes. Dos dies a la set-
mana podem anar a fer gimnàstica o altres esports. També
tenim la gimnàstica d’articulacions o de salut. Els dissabtes
juguem a petanca.

Xerrades: Fem xerrades que ens expliquen com tenir cura del
nostre cos, de què menjar, de què cal prevenir i un llarg etcète-
ra, per a poder viure molt de temps i amb la màxima qualitat de
vida. També tenim un taller de poesia i d’intercanvi d’opinions
sobre diversos temes vitals, alhora que fem debats polítics que
ens obrin a la tolerància.

Informàtica: La informàtica i l’ús d’Internet ens ajuda a estar
presents en el moment actual

Música:Tenim la Coral Esclat de Germanor i un taller de música
que aquest any hem dedicat a Mendelsohn. L’activitat musical
l’anem alternant amb balls de coordinació.

Català: El nostre lema és: Parlem bé el català, que no costa
gaire. I ho fem estudiant gramàtica, fent dictats, fent lectura de
llibres, revisant els nostres coneixements de la Renaixença i fent
comentaris de la revista Sapiens.

Salut mental: Els tallers de memòria i dinàmica del riure ens fan
treure bona nota de psicomotricitat.

Treballs manuals: També fem treballs manuals de macramé i
quadres de flors seques, que ens milloren els nostres coneixe-
ments i les nostres destreses.

Viatges: Dediquem dos dies al mes a fer visites culturals.
Un dia al mes anem d’excursió a algun indret de

Catalunya.
Fem quatre viatges per conèixer altres comuni-
tats autònomes. Els viatges els fem pensant sempre que
som grans, que no aguantem llargs trajectes i que primer
som nosaltres i les nostres limitacions.

Activitats lúdiques: Una tarda a la setmana la dediquem a acti-
vitats lúdiques com són el dòmino, les cartes, el billar, el ping-
pong i els escacs, entre d’altres. Ho fem per aprofitar l’ús tera-
pèutic del joc i les avantatges socials de la convivència. Dues
vegades a l’any fem competicions de gairebé tots els jocs que
practiquem per celebrar la data de l’Aniversari del Casal i les
festes de Nadal. També celebrem totes les festes del calendari
com són el carnestoltes, la castanyada i la Festa Major. També
participem en els actes del Dia de la Dona, de la Diada de Sant
Jordi, Dia del Treballador i l’Onze de Setembre.

Serveis: Al casal gaudim dels serveis de reflexologia, podologia i
perruqueria.

Fruites i verdures: Un cop al mes, i per donar resposta a la
manca d’un mercat a Valldoreix on poder fer les compres, orga-
nitzem un mercat de fruites i verdures pels socis del casal.

Comunicació: Fem l’Informatiu que surt puntualment cada
mes i ens recorda quines són les activitats que no ens volem
perdre.

Solidaritat: Tenim un projecte d’ajuda a Rwanda amb connexió
directa a través de les missioneres de Valldoreix.
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Valldoreix, el meu !

S
antiago A. Zannou viu a Valldoreix des del pas-
sat setembre. Criat al modest barri madrileny
de Carabanchel, és fill de pare africà, de Benín,

i de mare aragonesa. Fa uns anys, va sortir del seu
barri natal i va arribar a Barcelona, on va estudiar
cinema. Anys més tard, s’ha convertit en director i
també ha estat professor al Centre d’Estudis
Cinematogràfics de Catalunya. Acaba d’estrenar ‘El
truco del manco’, una modesta producció que s’ha
convertit en tot un èxit. 

Primer de tot, enhorabona. ‘El truco del manco’ ha
obtingut tres Goya i és la pel·lícula més premiada,
juntament amb ‘Camino’. Què representa aquest
premi per a vostè, tenint en compte els seus orígens
humils? Crec que als Goya se’ls ha de donar una atenció
relativa. Senzillament, representen la consecució del tre-
ball. De totes maneres, és cert que és una alegria per mi,
després dels cinc anys de feina que porto, i que donen
força i credibilitat per seguir treballant. Ara bé, no crec
que en el cinema tingui molta importància d’on vinc,
sinó com treballo, i jo crec que ho he fet de la manera
més sincera y honesta possible.

De totes maneres, vostè ja va estar nominat
per un curtmetratge, ‘Carasucia’, en l’edició
del 2004, i també ha rodat videoclips.
Com ha viscut aquest salt a la gran pan-
talla? Jo crec que la gran diferència radica
en la responsabilitat de contar una pel·lícula,
tenint en compte que ens dirigim a un
públic i que al darrera hi ha una exigèn-
cia econòmica. El videoclip, en

canvi, és un treball bàsicament de sensacions. I el curt-
metratge no és tan professional com la pel·lícula, perquè
treballes amb gent del teu entorn i que generalment no
cobra. 

I per què va estudiar cinema? Ho vaig fer per una
voluntat de reflexió sobre les persones i la societat, tot i
que mantenint els peus a terra. A més, el meu germà és
productor de música, i quan ell estava fent la música
d’un curtmetrartge, vaig veure que allò em podia agradar.

‘El Truco del manco’, entre altres coses, explica una
història de superació personal. És aquest el missat-
ge que vol transmetre al públic, que sempre hi ha
esperança? El protagonista neix amb un cert tipus
d’exclusió social, ja sigui per la condició social o per la
seva discapacitat física. Però no per això deixa de lluitar,
d’esforçar se i superar-se. En una societat on la gent
tendeix a estancar-se i a llençar la tovallola, i on els
valors com la família han perdut importància, crec que
això és el que cal fer: no donar-se mai per vençut.

Una de les particularitats del film és que els
actors que hi surten no són professionals,
sinó gent del carrer: immigrants o drogaad-
dictes. Per què aquesta tria? Crec que a la
societat hi ha moltíssim talent i poques opor-
tunitats. Abans parlava de ser honest per això,
perquè sabia que havia de comptar amb aque-

lles persones que he conegut al llarg de la meva
vida que sabia que valien. A més, jo sóc mestís,

i crec que és aquí, en les mescles, on
radica l’aprenentatge. A la

Santiago
A. Zannou

Santiago A. Zannou, el Goya que viu a Valldoreix 
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pel·lícula he treballat amb actors del
carrer, però també actors de veritat; el
director és de Madrid però l’equip
català, etc.

Va instruir d’alguna manera
aquests actors tan especials? Sí, i
va ser molt dur. Fèiem jornades
d’onze hores, treballant dissabtes i
diumenges. Alguns d’ells van haver
de deixar de prendre drogues per tal
de rendir al màxim.

I creu que el cinema pot ajudar a
canviar realitats com les que
representen aquests actors? A
veure, el que una pel·lícula pot fer
és convidar a pensar. Jo concebo el
cinema com un instrument de refle-
xió. Intento aportar alguna cosa a
l’espectador que es gasta uns diners
en entrar al cinema, fer-lo créixer
una mica més, contribuir en la seva
maduresa...

Els seus futurs projectes també
aniran encaminats a reflectir
realitats com les de ‘El truco del
manco’? Això no ho sé. Després
dels Goya, sorgeixen un munt
d’oportunitats, tant idees pròpies
que vols desenvolupar com guions
escrits per persones que volen que
dirigeixis la pel·lícula. El que sí que
sé és que continuaré acostant-me
als personatges de la manera més
honesta, real i sincera possible. 

Ha pogut transmetre totes
aquestes idees i visions del cine-
ma als seus alumnes, quan va

ensenyar a Centre d’Estudis
Cinematogràfics de Catalunya ?
La veritat és que és difícil, perquè
un és professor, director, etc.
Tanmateix, per damunt de tot, sóc
persona. Crec que sí que vaig saber
transmetre la meva passió pel cine-
ma, i la importància que té la funció
d’un director en relació amb el
públic.

Parlem una mica de Valldoreix.
Quan fa que hi viu? Vaig comprar
la casa el passat setembre, però he
tingut tanta feina que encara
m’estic instal·lant. A la casa encara li
falten alguns retocs. 

I per què va triar aquesta vila?
Moltes persones em van parlar molt
bé de la zona. A més, és un lloc molt
tranquil, amb molta calma, que està
a vint minuts del centre de
Barcelona. Això Madrid no ho té,
perquè per poder trobar un lloc amb
tanta calma has d’anar més lluny de
la ciutat. 

I com es troba de moment, a la
vila? Molt bé. La gent és encanta-
dora, i crec que hi ha una molt bona
comunitat de veïns. M’encanta el
poder que té Valldoreix de fer-te
desconnectar, una necessitat molt
important a la meva feina. 

No li importaria que la gent tro-
bés contradictori que un director
com vostè, d’origen humil i que
narra la història d’uns personat-
ges d’un barri marginal, visqui a

una vila coneguda pel seu alt
nivell de vida? No em preocupa.
Que hagi fet una pel·lícula sobre un
barri en concret no vol dir que hagi
de viure en un barri similar. Crec és
meravellós que una persona, visqui
on visqui, es pugui relacionar amb la
gent de Valldoreix i treballar i tenir
contacte amb drogaaddictes i gent
necessitada. A més, tothom vol
tenir una casa i una vida millor, no?
Jo crec i espero que el públic estigui
content per mi, per haver sortit
d’una vida complicada i haver
obtingut una vida millor.  

De Valldoreix, enfocaria alguna
cosa amb la càmera? Per què no?
Seria una reflexió interessant, i
podrien sortir coses boniques.
Valldoreix és molt especial, perquè
crec que hi ha dos móns. El de fora,
on els carrers solen estar deserts, i
el de dintre de les cases. Estic segur
que allà dintre podrien sorgir histò-
ries molt profitoses.
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Obres

El projecte d’urbanització de la rambla Mossèn
Jacint Verdaguer ja té data d’inici i durant el proper
mes d’abril començaran les obres del que ha de ser
el nou eix de vianants i bicicletes de Valldoreix. El
projecte té l’objectiu de donar resposta a la creixent
disposició d’equipaments públics que s’han d’anar
ubicant al llarg d’aquest eix principal, amb la concre-
ció del projecte de la nova plaça de centralitat de la
vila. La condició històrica de via de penetració en el
teixit urbà de Valldoreix que té la rambla M. J.
Verdaguer demana també una actualització de
l’estètica de la rambla i dels serveis, per tal
d’adaptar-la a la nova realitat creixent i punyent de
la vila de Valldoreix. 

Per aquests motius, la urbanització de la rambla M. J.
Verdaguer passa per ser un dels projectes més importants
que afronta l’EMD de Valldoreix en aquesta legislatura i
esdevé l’inici del conjunt d’actuacions que, juntament amb
la nova Plaça de la Vila de Valldoreix i la nova Centralitat de
l’Estació, ha de dotar la nostra vila dels equipaments i les

infraestructures necessà-
ries que des de fa tant de
temps està reclamant la
ciutadania.     
La rambla Mossèn Jacint
Verdaguer presenta en l’actualitat deficiències de pavimen-
tació, de model urbanístic i de solucions de pas per als
veïns i vehicles, en gairebé la totalitat del seu traçat, fet que
obliga a l’EMD de Valldoreix a redefinir i actualitzar els usos
de la via, per tal de poder fer front a la nova realitat pobla-
cional, urbanística i de mobilitat de Valldoreix.
Aquesta nova urbanització de la rambla perme-
trà una millor mobilitat i més àgil per a els veïns
de Valldoreix. En aquesta primera fase del pro-
jecte la superfície aproximada de l’àmbit sobre
el qual s’actuarà superarà els 9.400 m2.

El projecte d’urbanització de la rambla Mossèn
Jacint Verdaguer contempla una reducció de
l’ample actual de la calçada (7 metres) que
passarà a tenir 6 metres d’amplada. Amb

aquesta reducció es
pretén reduir la veloci-
tat del trànsit rodat de
la zona i d’aquesta
manera propiciar una circulació
més tranquil·la al llarg de tota la
rambla. Durant les obres també es
farà una redistribució de l’espai
destinat a les voreres que permetrà
l’ampliació de la vorera del costat
sud, que tindrà en alguns trams
una amplada propera als 5 metres.

La rambla Moss
un nou eix 

12 infoValldoreix
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sèn Jacint Verdaguer,
x de vianants per a Valldoreix

En aquesta primera fase del projecte la

superfície aproximada de l’àmbit sobre el

qual s’actuarà superarà els 9.400 m2.

Per a conèixer amb detall quins seran els canvis
provocats per les obres d’urbanització de la
rambla M. J. Verdaguer i les vies alternatives
que podeu utilitzar, consulteu el plànol que

trobareu a les pàgines centrals d’aquest
InfoValldoreix. En aquest plànol també trobareu

els canvis de recorregut i parades de les línies
d’autobús públic. 

Aquest plànol està pensat perquè pugueu 
guardar-lo i tenir-lo sempre a l’abast per a

quan pugui fer-vos servei.
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Obres

L’objectiu d’aquesta ampliació és millorar el trànsit de via-
nants, així com regularitzar l’arbrat públic i instaurar un
carril bici que en el futur travessarà tot Valldoreix fins a
l’estació de FGC. Aquest nou carril bici suposa la consecu-
ció d’una de les fites que es marca l’equip de govern de
Valldoreix com és la promoció del ciclisme entre els veïns,
un mitjà de transport respectuós amb el medi ambient.
Amb el carril bici l’EMD dota Valldoreix d’un espai de lleu-
re que permet als veïns la pràctica esportiva. 

La nova rambla contempla unes voreres amb una configu-
ració uniforme en tot el seu traçat, sense els actuals canvis
de nivell, i que pretén obtenir una pacificació de recorregut
per a vianants i bicicletes, en mode de passeig continuu.

El projecte d’urbanització de la rambla

Mossèn Jacint Verdaguer està finançat, a

petició de l’EMD de Valldoreix, pel Fons

Estatal d’Inversió Local promogut pel

govern espanyol com a mesura per fomentar

l’ocupació. El projecte té un pressupost

d’1.100.000 euros.
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La zona comercial de la rambla també rebrà millores amb
el projecte d’urbanització ja que està previst incorporar a
la via una franja d’aparcament que hi donarà servei. Amb
aquestes millores l’objectiu de l’EMD de Valldoreix és
incentivar els veïns a fer les seves compres a la vila i
d’aquesta manera dinamitzar el teixit comercial del
municipi, un dels puntals de l’acció de govern de l’EMD. 
En paral·lel també està prevista la millora del servei
d’enllumenat públic amb la instal·lació de nous fanals,
fet que millorarà la il·luminació de la via, tant per via-
nants com per a vehicles. També es milloraran i se
soterraran les xarxes d’electricitat de baixa tensió i de
telecomunicacions, a l’hora que s’adequarà la xarxa de
clavegueram pluvial existent i es millorarà la xarxa
d’aigua potable.

El projecte d’urbanització de la rambla Mossèn Jacint
Verdaguer està finançat, a petició de l’EMD de Valldoreix,
pel Fons Estatal d’Inversió Local promogut pel govern
espanyol com a mesura per a fomentar l’ocupació. El
projecte té un pressupost d’1.100.000 euros.

En aquesta primera fase del projecte s’actuarà en el tram
comprès entre la cruïlla del carrer Coster i el passeig
Gerani, que quedarà tallada al trànsit mentre durin les
obres. Per minimitzar les afectacions de trànsit al llarg del
període de nou mesos que duraran les obres, l’EMD ha
habilitat solucions de mobilitat alternatives per als vehi-
cles. Amb aquesta redistribució del tràfic també es veu-
ran modificats el recorreguts i les parades de les línies
d’autobusos públics de Valldoreix. 

El projecte té un pressupost
d’1.100.000 euros.

orig.Infovalldoreix55ok.qxd:Maquetación 1  20/3/09  16:20  Página 15



16 infoValldoreix

Reportatge Entitats

observant el cel de la nostra vila

Agrupació Astronòmica

Valldoreix

L’Agrupació Astronòmica
Valldoreix-Sant Cugat (AAVSC)
és una associació de caràcter
privat, sense afany de lucre, on
tots aquells aficionats a
l’astronomia o interessats en
aquest camp del saber es
poden apuntar. Fundada al
gener de l’any 1985, l’agrupació
es dedica a fer xerrades per

divulgar aquesta ciència,
però també duu a

terme observa-
cions col·lectives
del cel que ens
envolta. 
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Els inicis de l’AAVSC
Tot va començar fa una bona pila d’anys, quan el Centre de
Recursos de Sant Cugat va organitzar una sèrie d’activitats
relacionades amb el món de l’astronomia, dirigides principal-
ment a educadors. Veient que la temàtica era molt atractiva i
interessant, uns quants dels assistents van decidir donar con-
tinuïtat a aquesta iniciativa posant en marxa una associació
d’aficionats a l’astronomia, amb l’objectiu de que aquest
impuls tingués un recorregut més llarg i pogués implicar a
molta més gent. Així és com va néixer l’Agrupació
Astronòmica Valldoreix-Sant Cugat.

L’agrupació compta actualment amb aproximadament una
vintena de membres. Per fer-se soci, només cal omplir una
butlleta d’inscripció i pagar una quota anual de només 20
euros. Com a membre de l’associació, es pot participar en les
xerrades, el fòrum que el grup té a Internet,
www.astronomia.cat, i en les observacions amb telescopi
que es realitzen. 

Any internacional de l’Astronomia
L’any 2009 és l’Any Internacional de l’Astronomia, en què es
commemoren els 400 anys de la primera observació del cel
utilitzant un telescopi feta per Galileu i l’inici de quatre segles
de descobriments científics que encara continuen. Enguany
també se celebren els quaranta anys de l’arribada de l’home a
la lluna. L’AAVSC també s’ha volgut sumar a aquesta com-
memoració preparant diferents activitats amb l’objectiu de
posar de relleu la importància d’aquesta primera ullada al
cosmos feta per Galileu. Entre les diferents iniciatives ende-
gades per l’agrupació la més destacada va ser el passat 13 de
febrer, quan l’associació va col·laborar amb l’Orquestra
Simfònica de Sant Cugat, en l’organització del Concert
Astronòmic. 

Durant l’espectacle, celebrat al Teatre-Auditori, l’orquestra va
interpretar diverses peces relacionades amb el món de
l’astronomia com la simfonia ‘Júpiter’de Mozart, la ‘Cançó de
la lluna’de Dvorak i la suite orquestral ‘Els Planetes’de Gustav
Holst. Mentre l’orquestra tocava, es van passar imatges sobre

l’univers i els planetes, acompanyades de diver-
sos textos explicatius. L’assessoria tècnica del
concert va anar a càrrec de l’AAVSC.

Un altre dels actes especials organitzats des de
l’AAVSC va ser la xerrada al Cafè-Auditori del
passat 5 de febrer, que va aplegar un nombre
d’assistents molt considerable. Durant la con-
ferència, el president de l’agrupació, Eduard

Garcia, juntament amb el director de l’Orquestra Simfònica
Sant Cugat, Josep Ferré, van presentar el Concert Astronòmic
i van explicar la relació de la música i l’astronomia. Garcia es
mostra satisfet amb l’assistència, i considera que Valldoreix i
Sant Cugat són uns llocs “amb un nivell de cultura elevat”. 

La seu de l’AAVSC
Eduard Garcia és, de moment, l’únic membre de l’associació
que disposa d’un telescopi propi, que fins i tot incorpora una
càmera fotogràfica, amb la qual ha fet fotografies de l’espai
que ha penjat al web de l’Agrupació. És per aquest motiu que
el seu domicili particular acull la seu principal de l’agrupació
fins que puguin disposar d’un local propi. A més de fer de
seu, el domicili de l’Eduard és també és el lloc on els mem-
bres de l’AAVSC s’apleguen per fer les seves observacions del
cosmos. 

‘Obtenir un bon telescopi no és barat’ ens explica l’Eduard
Garcia que destaca que, tot i les actuals limitacions tècniques
i d’espai, l’AAVSC funciona perfectament amb
l’infraestructura de què disposa i amb les quotes que els socis
aporten anualment. A més, Garcia destaca l’aportació de les
noves tecnologies a l’àmbit de l’astronomia, especialment de
les càmeres digitals, que permeten als seus membres i a tots
els aficionats a l’astronomia veure elements del cel que fa
pocs anys eren impensables. 

Des de Mercuri fins a Plutó, passant per la lluna, estrelles,
asteroides, cometes...tot això i moltes altres coses ha vist la
nostra Agrupació Astronòmica al llarg d’aquests més de vint-
i-quatre anys d’existència. Però la cosa no acaba aquí, ja que
amb l’empenta i il·lusió que hi posen tots els membres de
l’agrupació, sumats a els grans avenços que cada dia es fan en
el món de la tecnologia, segur que encara els queden moltes
coses per veure i descobrir sota el cel de Valldoreix.
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Nou Web EMD

El nou por-
tal tindrà l’estructura

i els continguts basats en les
últimes tecnologies que ofereix el

món virtual i que han de permetre als
ciutadans de Valldoreix, i a totes les per-

sones que vulguin conèixer la nostra vila a
través d’internet, tenir tota la informació a primer cop

d’ull i de la forma més atractiva. 
La nova plana web de l’EMD recull tota la informació referent a

la vila, els serveis que dóna el govern local, l’opinió i els suggeri-
ments de la ciutadania. L’objectiu és que valldoreixenques i valldorei-

xencs puguin accedir al nou portal per informar-se, posar-se en con-
tacte directe amb el govern i promoure, així, una relació més estreta
entre la ciutadania i l’Entitat Municipal.
www.valldoreix.cat ofereix l’accés a diversos apartats com són govern local, cultura, serveis, tràmits, esports i medi

ambient, entre d’altres. És a través d’aquests diferents apartats que el navegant pot accedir a les competències del govern
local, els projectes que es duen a terme, o bé a les agrupacions que formen part de la cultura i la societat de Valldoreix. 

El nou portal vol ser un espai on totes les entitats, associacions, comerços i grups de Valldoreix tinguin el seu lloc i
puguin interactuar entre elles i amb el govern de l’EMD. El nou web vol ser també un espai en el qual qualsevol vilatà
pugui expressar la seva opinió sobre els temes més diversos.

L’EMD-Valldoreix
redissenya el web

valldoreix.cat
Un web amb més informació, més visual, més

interactiu i més accessible és la aposta que

s’ha fet des de l’EMD de Valldoreix per donar

un nou enfocament al domini

www.valldoreix.cat, que s’estrenarà al llarg

d’aquest mes de març.
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Opinió Grups Polítics

B
envolguts ciutadans i ciutadanes, Al passat ple ordinari
del dia 12 de febrer, CiU-Actuem va proposar nou
mocions o propostes d’acords que pretenen donar res-

posta a  les necessitats  del nostre poble. Molt resumidament,
destacarem algunes de les més significatives: 1. moció, a favor
del pacte de govern; 2. moció a favor d’aturar les obres de la
residència d’animals abandonats, atès la EMD no té ni la
competència ni el pressupost per construir-la i mantenir-la
com a servei públic. És per aquest motiu que els dos grups
municipals vam acordar en el pacte de govern signat el 5 de
desembre de 2007, que es faria coordinadament amb
l’Ajuntament de Sant Cugat, que és qui té la competència, i
gestiona el servei. 3. moció, a favor de revisar els criteris de
reposició de massa arbòria substituïble, en especial el pi blanc,
atès que s’està aplicant una normativa  que exigeix unes fian-
ces i avals tan alts que genera actituds contraproduents vers el
medi ambient (tales sense permís) o perjudica injustament als
ciutadans que la respecten. 4. mocions en relació al Pla

Especial de Millora Urbana del barri de les Bobines, concreta-
ment a favor de fragmentar als interessats les quotes
d’urbanització fins a cinc anys, aplicant el interès legal, tal i
com la llei permet, i de controlar estrictament  la despesa de
l’obra que s’està duent a terme actualment en aquest  barri. 5.
moció a favor de revisar la Relació de Llocs de Treball de la
EMD, que pretén evitar el creixement desmesurat de treballa-
dors al servei de la EMD i optimitzar les funcions dels treba-
lladors que ja hi treballen.  6. moció que demana que
s’estableixi amb garanties tècniques i el més aviat possible el
servei de banda ampla a Valldoreix, que permetrà la connexió a
Internet d’una part important de valldoreixencs que en aquest
moment no disposen d’un servei d’aquestes característiques.
D’altra banda, CIU-Actuem va votar a favor de les propostes
d’acord presentades per la presidenta de la EMD, tret d’una,
en què vam presentar proposta alternativa. Però Montserrat
Turu i els  vocals que la recolzen, van votar en contra de totes
les  mocions proposades per CiU-Actuem. Ens preguntem
com es pot  demanar oposició responsable a CiU-Atuem, que
l’estem fent, i des del govern posicionar-se en contra de
l’acció de govern de CiU-Actuem a la Junta de Veïns? 

Els usuaris de la Biblioteca de Valldoreix gaudeixen, des d’aquest 1 de març, de nous horaris per
a l’equipament cultural, que ha vist ampliat el seu servei en una hora més cada dia.

Des del passat 1 de març la biblioteca està oberta al públic de 10.00 a 13.00 hores en horari mati-
nal i de 16.30 a 20.00 hores per la tarda. Amb aquest nou horari el servei s’amplia una hora més
tots el matins de dilluns a divendres, atès que abans l’horari matinal era de 10.00 a 12.00 hores.
L’horari de tarda es manté igual.

Una altra de les novetats de la Biblioteca de Valldoreix és que, durant els diferents períodes anuals d’exàmens, l’equipament ofe-
rirà als estudiants un servei complementari d’aula d’estudi en horari nocturn. Aquest servei complementari tindrà un horari de
20.00 a 24.00 hores de dilluns a divendres durant el període d’exàmens. Durant l’horari en que la biblioteca presti el servei d’aula
d’estudi no s’oferirà el servei de préstec de llibres.

I
niciem una nova etapa, després
de l’experiència fallida d’un
pacte de govern. L’Equip de

Govern no vol continuar cap
polèmica al respecte, ans el
contrari tal com vàrem manifestar

al darrer ple, el nostre objectiu es fer justament això, acció de
govern des de les prerrogatives que te la Presidència, malgrat
la minoria de vocalies. De l’oposició esperem responsabilitat
exercint la seva majoria al Plenari. La ciutadania tindrà
l’oportunitat de jutjar pels fets, les propostes d’uns i d’altres.
Una de les accions proposades, i llargament esperada pel
poble, ha estat la d’endegar un “pla experimental
d’aparcament verd”a l’estació de Valldoreix i els seus
voltants. Donat el nombre limitat de places, poc més de
tres-centes, però tenint en compte la proximitat de altres
districtes, concretament Mirasol, La Floresta i Sant Cugat, així

com l’ús real que molts ciutadans d’aquestes zones ja en
feien, la nostra proposta contemplava una corona que
incloïa part d’aquests districtes. Es tracta d’establir una
zona d’aparcament d’us exclusiu i de proximitat per a
veïns de Valldoreix i aquestes rodalies. Creiem que aquest
era un bon compromís entre les nostres necessitats i la de
la resta de Santcugatencs mes propers, sense que això
signifiqués cap mena de discriminació. A tot arreu s’estan
implantant zones d’aparcaments dissuasoris  per assolir
aquests objectius.
La proposta que presentada per CIU-Actuem finalment
es va aprovar va ser la de fer-ho extensiu a tota la
població de Sant Cugat (parlem de més de 40.000
vehicles). Pensem que aquesta modificació desvirtua
l’objectiu de la nostra proposta i no satisfarà les
necessitats històricament reivindicades per la ciutadania
de Valldoreix.

La Biblioteca de Valldoreix amplia els seus horaris
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Esports
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ABRIL 200
Del 3 AL 12 d’abril.
II TORNEIG INTERNACIONAL NIKE
JUNIOR TOUR DE TENNIS
Organitza: Club Esportiu Valldoreix
www.barcelonatotaltennis.com/nike.html)

Del 20 al 26 d’abril. 
I TORNEIG DE PÀDEL C.E VALLDOREIX
AMB LA FUNDACIÓ ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Organitza: Club Esportiu Valldoreix
www.tennisvalldoreix.com

MAIG 2009
Del 25 al 31 de maig. 
TORNEIG DEL CIRCUIT CATALÀ
AMATEUR DE PÀDEL
Organitza: Club Esportiu Valldoreix
www.tennisvalldoreix.com

JUNY 2009
5, 6 i 7 de juny. 
FESTA DE L’ESPORT PER A TOTHOM
Organitza: EMD Valldoreix amb la
col·laboració de les entitats i clubs esportius
de Valldoreix (www.valldoreix.cat)

A confirmar la data. 
III OBERT DE PÀDEL “BABOLAT TOUR”
Organitza: Club Esportiu Valldoreix
(www.tennisvalldoreix.com)

ESTIU ESPORTIU A VALLDOREIX
ACTIVITATS ESPORTIVES PER 
A INFANTS I JOVES 
(www.valldoreix.cat) 
JULIOL 2009

ESTIU ESPORTIU A VALLDOREIX
ACTIVITATS ESPORTIVES 
PER A INFANTS I JOVES
(www.valldoreix.cat) 

SETEMBRE 2009 
ESTIU ESPORTIU A VALLDOREIX
ACTIVITATS ESPORTIVES 
PER A INFANTS I JOVES 
(www.valldoreix.cat) 

19 i 20 de setembre. 
FESTA MAJOR DE VALLDOREIX
FESTA DE L’ESPORT PER A TOTHOM
Organitza: EMD Valldoreix amb la
col·laboració de les entitats i clubs esportius
de Valldoreix (www.valldoreix.cat)

OCTUBRE 2009
10 d’octubre. 
PRESENTACIÓ DELS EQUIPS 
FEDERATS DE VALLDOREIX
Organitzen: Els clubs esportius federats de
Valldoreix, amb la col·laboració de l’EMD de
Valldoreix 

A confirmar la data. 
10ª EDICIÓ DE LA 
MILLA URBANA DE VALLDOREIX
Organitzen: Eventing Esports Cinc i EMD de
Valldoreix

*Aquest calendari pot patir modificacions a nivell

de dates com d’incorporacions de nous

esdeveniments esportius. Preguem consulteu el

web de l’EMD – (Area d’Esports)  per a major

seguretat. 

Calendari 
d’activitats esportives puntuals
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Amanida de notícies

Un recull de poemes que han descrit l’horror causat per diferents guerres al
llarg de la història ha servit aquest diumenge a la tarda per iniciar la 7ª edició del
cicle Les Veus de la Paraula que l’Associació Cultural Pentagrama ha volgut
dedicar a la memòria de Josep Casadellà. Destacar el paper de la poesia com a
instrument de pau ha estat el fil conductor de l’estrena de l’edició 2009 del
cicle ‘Les Veus de la Paraula’, organitzat per Pentagrama. El programa d’aquest
diumenge ha consistit en un recital poètic a càrrec del rapsode Eduard Araujo,
que ha estat acompanyat al violoncel per Gerard Fígols. Abans de començar el
recital, Eduard Araujo, acompanyat de la també membre de Pentagrama Joana
Vilaplana, ha volgut dedicar el cicle a la memòria del recentment desaparegut
vocal de l’EMD, Josep Casadellà. Entre els prop d’una trentena de poemes reci-
tats per Araujo s’han pogut escoltar obres de Josep Palau i Fabre, Bertol Brecht,
Pere Quart, Salvador Espriu, Guillaume Apollinaire, Joan Brossa, Pere Gimferrer,
Rudyard Kipling i Miquel Martí i Pol, entre d’altres. L’acte ha comptat amb la
participació de la presidenta de l’EMD de Valldoreix, Montserrat Turu, que ha
estat acompanyada per la vocal de Cultura, Teresa Veciana. Turu ha estat
l’encarregada de tallar la cinta en un acte simbòlic que ha servit per donar tret
de sortida al cicle.    

El Concert de Santa Cecília
arriba a la seva 29à edició

En el passat número del butlletí
municipal InfoValldoreix es va
publicar per equivocació una
fotografia del 29è Concert de
Santa Cecília que il·lustrava el
Concert de Nadal del Centre
Musical de Valldoreix. La fotogra-
fia captava un dels moments del
concert de Santa Cecília que la
Nau de Cultura de Valldoreix va
acollir un any més, el 22 de
novembre passat. El 29è Concert
de Santa Cecília, una activitat
entranyable que, aprofitant les
tradicionals festes de Nadal, ofe-
reix l’actuació de més d’una vinte-
na d’artistes de diferents edats i
nivells.  La vetllada va acollir la
interpretació de diferents temes
musicals, tant del repertori clàssic
com de tradició popular. 
La vetllda també va comptar amb
l’actuació d’alguns espontanis o
imprevistos, com per exemple la
pianista Anna Monfort
Llongueras. Anna Montfort té una
llarga trajectòria que arrenca dels
temps del mestres Joan Massià,
Maria Carbonell o Joan
Llongueras. També va actuar el
jove compositor Raimon Romaní
que va oferir un tast de la seva
darrera Cantata, que s’ha
d’estrenar a Alemanya aquest pro-
per mes de maig per un grup
d’alumnes de l’Escola Victoria dels
Àngels de Sant Cugat, conjunta-
ment amb un altre grup de músics
joves alemanys.
El Concert de Santa Cecília és per
als membres de l’organització, una
oportunitat perquè “grans i petits
puguin compartir una estona fent
música mentre practiquen
l’amistat i la convivència”. Durant
el descans del concert tothom va
poder tastar la coca tradicional.

El 7è cicle ‘Les Veus de la Paraula’ s’estrena amb l’antologia
poètica ‘Clam contra la guerra’

L’Associació Cultural Pentagrama va
presentar el diumenge 15 de febrer la
segona entrega del VIIè Cicle ‘Les Veus
de la Paraula’, al Casal de Cultura de
Valldoreix. L’acte va comptar amb la
participació de prop d’una trentena de
persones, que van seguir amb atenció
la lectura dels poemes. 
El membre de l’associació Memorial
Vázquez Montalbán, Jaume Rodríguez,
va ser el convidat d’honor i qui es va
encarregar de fer una introducció prè-
via a la lectura dels poemes. Rodríguez
va advertir que l’antologia en qüestió
recollia poemes d’escriptors que van

viure la guerra i la posguerra de joves
primer i després com a adults i en
conseqüència, “no es tracta d’una
poesia alegre, com la de la generació
del 27”. 
Rodríguez va acabar la seva intervenció
destacant la visió dels poetes, “no
només com a escriptors, sinó també
com a persones humanes”. A tal efec-
te, va posar com a exemple a José
María Valverde, que va viure a Sant
Cugat, i també el de José Agustín
Goytisolo. Els organitzadors de l’acte
van obsequiar Rodríguez amb un ram
de flors en acabar el seu discurs. 
La lectura dels poemes, que incloïa
textos de Miguel Hernández, Rafel
Alberti, Jorge Guillén, Gloria Fuertes o
María Beneyto, va anar a càrrec
d’Emilia Serrano i Eduard Araujo. Els
rapsodes van estar acompanyats a
l’escenari per la guitarra espanyola de
Daniel Turró, que va posar música a
algunes de les peces poètiques.

Una antologia de poesia castellana centra la segona entrega
del VII Cicle ‘Les Veus de la Paraula’
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Amanida de notícies

Prop d’un centenar de persones es
van donar cita el dissabte 31 de gener
a la Nau de Cultura de Valldoreix per
gaudir de la tercera edició de la mos-
tra de música emergent Trona. El
Trona’09 va comptar amb la partici-
pació dels grups locals Amani,
Amenaça Col·lectiva, Wazowsky,
Nekrobukkake i Carolina Chicken.
El festival, organitzat un any més per
Dissidència Sònica, va servir perquè
aquest col·lectiu de músics locals
denunciés la manca d’espais i
infraestructures per a assajos i con-
certs a Sant Cugat. 
La música predominant al llarg de
tota la vetllada va ser el rock en llen-
gua catalana amb lletres reivindicati-
ves relacionades amb l’actualitat

santcugatenca. Aquest va ser el cas
concret de la formació Amenaça
Col·lectiva, que va dedicar una cançó
a dos detinguts a les Barraques,
durant la passada Festa Major, acu-
sats de provocar aldarulls i d’agredir
un policia.
Una altra de les queixes feta pels
cinc grups que van sortir a escena va
ser l’aplicació de la normativa muni-
cipal santcugatenca sobre sorolls,
que limita l’horari de finalització de
concerts a les 23.00h.  
Tots els grups partici-
pants van agrair a
Dissidència
Sònica la possi-
bilitat de sortir a
tocar a l’escenari.

Teatre Espiral inaugura la
XV Mostra de Teatre de
Valldoreix amb l’obra
‘Càsting’

El grup de teatre Espiral va donar, el
diumenge 1 de febrer, el tret de sor-
tida a la XV Mostra de Teatre a
Valldoreix amb la representació de
l’obra ‘Càsting’, de Roger Justafré.
L’obra ja s’havia estrenat durant la
darrera Festa Major.  
‘Càsting’ és una comèdia que narra
les vivències de dos personatges
que sense saber-ho tenen en comú
que es presenten a càstings i com-
petèixen pel mateix paper de prota-
gonista. Aquest fet provoca que
entre ells sorgeixin relacions d’amor,
sexe i gelosia. L’obra va començar a
les 19:00h.
Al voltant d’una vuitantena de per-
sones van presenciar la representa-
ció, que va comptar també amb la
presència de la nova vocal de
Cultura, Teresa Veciana. L’acte va
servir per presentar Veciana com a
nova vocal de Cultura. Veciana va
llegir una carta en nom de la presi-
denta de l’EMD, Montserrat Turu,
en la qual es destacava l’esforç del
grup Espiral en la promoció del tea-
tre a Valldoreix, entre d’altres coses. 
Abans de començar la representació
el Grup de Teatre Espiral va voler
tenir un record per a la persona del
desaparegut ex-vocal de Cultura de
l’EMD de Valldoreix, Josep
Casadellà.

El Festival Musical Trona torna a portar les seves
reivindicacions a la Nau de Cultura de Valldoreix
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L’EMD de Valldoreix posa en marxa el pro-
jecte FòrumGran

Amb aquesta iniciati-
va, l’àrea de Gent
Gran de l’EMD, amb
el suport de la
Diputació de
Barcelona, Xarxa de
Municipis, vol que la
gent gran del municipi
perdi la por a les
noves tecnologies i
vegi Internet com una

eina útil per a comunicar-se.
El programa FòrumGran de Valldoreix consisteix en la creació
d’un espai fòrum a Internet on tota la gent gran de Valldoreix
pot rebre i enviar missatges. D’aquesta manera les persones
usuàries del FòrumGran estaran informades i podran mante-
nir la comunicació sense necessitat de moure’s de casa. Per
aquest motiu, i a totes les persones que ho sol·licitin, se’ls
subministrarà una adreça de correu electrònic, on poder
rebre i enviar de forma senzilla, missatges a través del fòrum.
El projecte, encetat el dimarts 27 de gener al Biblio@ccés Vall
d’Or, va continuar el dimecres 18 de febrer amb el primer curs
a la residència geriàtrica Vila de Valldoreix. Aquest projecte,
que fins ara ha donat formació a un total de 10 persones,
s’inicia amb un curs de formació en utilització de noves tec-
nologies, en què els alumnes aprenen les claus per utilitzar
internet i les seves eines. El curs explica de forma didàctica
que la utilització d’aquests nous recursos pot ser tan fàcil
com fer servir un estri tan habitual com el comandament del
televisor.
En aquesta línia, el projecte també ofereix un servei de prés-
tec temporal del material informàtic necessari perquè les
persones interessades en el FòrumGran puguin provar a casa
seva l’experiència, sense haver de fer la despesa econòmica
inicial que comporta l’adquisició d’un ordinador.
El FòrumGran de Valldoreix està adreçat a totes les persones
residents a Valldoreix i majors de 65 anys. Aquest servei es
farà extensiu a les residències geriàtriques de la població. Els
cursos de formació s’aniran repetint de forma periòdica en
funció de la demanda de nous usuaris. 
Per a totes aquelles persones interessades en formar part del
projecte FòrumGran o que vulguin tenir més informació,
l’EMD ha habilitat dues vies de contacte amb la vocalia de
Gent Gran de l’EMD, a través del telèfon trucant al
93.674.27.19 o a través d’un correu electrònic amb les dades
personals a la direcció bustia@valldoreix.cat.

Èxit de participació al Carnestoltes de Valldoreix

Més de 300 persones, la gran majoria disfressades, es van
aplegar el diumenge 22 de febrer, a la plaça del Casal de
Cultura, per celebrar la Festa de Carnestoltes de Valldoreix.
L’acte va començar a les onze del matí i es va allargar fins a
les dues de la tarda.
Els grans protagonistes de la festa van ser els més menuts,
que acompanyats dels seus pares i familiars, van omplir la
plaça del Casal de Cultura de Valldoreix. Durant la festa es
van poder veure una gran varietat de disfresses que anaven
des dels clàssics vestits de pirata, de princesa, de vaquer i
de superheroi, fins a disfresses més singulars com les
d’homenatge als personatges de la película ‘La Guerra de les
Galàxies’. 
L’animació de la jornada va anar a càrrec de la companyia ‘El
somni del drac’ que es va encarregar d’animar l’ambient
cantant cançons i convidant els participants a ballar. El
Carnaval va servir també com a espai de trobada per als
més menuts fora de l’escola, on van poder gaudir amb les
disfresses i esbargir-se una estona. Durant la festa també es
va oferir una xocolatada popular per a tothom. 
El lliurament de premis a les millors disfresses va ser l’acte
culminant de la Festa de Carnaval. Els premis de la festa van
ser per “La Guerra de les Galàxies”, composada per Ma. Paz
Vilasaló, Eva Lepe, Alex Santigosa, Noa Santigosa, Eric
Santigosa, Mariona Adzarà i Núria Adzarà, en la categoria de
comparses. En la categoria individual el premi va ser per
Rafael Pérez per la disfressa “Xarlot”, mentre que en la cate-
goria infantil els premiats van ser Alvaro Moreno per la dis-
fressa “Iogurt Danone” i Òscar Gil-Penna per la disfressa
“Cuiner”. L’acte també va servir per fer l’entrega de premis
del Concurs de Carrosses de la passada Cavalcada de Reis.
El primer premi se’l va endur la carrossa Club Voleibol
Valldoreix, seguida de la Creu Roja i l’Associació de Veïns de
Can Majó. 
L’acte va estar presidit per la presidenta de l’EMD de
Valldoreix, Montserrat Turu, que va estar acompanyada per
la vocal de Cultura, Teresa Veciana.
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+ info... www.valldoreix.cat 
Casal de Cultura – Sant Albert, 5 – Tel. 935 898 269
Valldoreix-EMD – Rbla. MJ Verdaguer, 185 – Tel. 936 742 719

24 infoValldoreix

Abril 2009 +info... www.valldoreix.cat i al telèfon del Casal de cultura: 935 898 269

AbrilDiumenge dia 5
19h – Sala Casal de Cultura
Teatre - Programació Continuada
“Perfils” de Nicasi Camps
Org : Grup de Teatre Espiral
Col : EMD de Valldoreix

Dissabte dia 18
Visita matinal “Museu Vallhonrat de Rubí”
Informació i inscripcions al 93 674 38 11
Org : Valldaurex, Centre d’Estudis 
Col : EMD de Valldoreix

Diumenge dia 19
19h – Sala Casal de Cultura
VII Cicle Les veus de la Paraula – 
“Autoacusació” de Peter Handke
Traducció de Carme Serrallonga
Lectura dramatitzada amb Eduard Araujo
Org : Pentagrama, Associació Cultural
Col : EMD de Valldoreix

Dilluns dia 20
19.30h – Biblio@ccés Vall d’Or

(Rbla. M. Jacint Verdaguer, 185)
Grup de lectura en alemany
“Die Nacht von Lissabon” de Erich
Maria Remarque
Adreçat a persones alemanyes o amb
alt nivell d’alemany que desitgin per-
feccionar la seva capacitat de lectura i
conversa, que vulguin passar una bona
estona parlant de literatura.

Llegim i comentem mensualment un llibre.
Inscripció oberta al Casal de Cultura de Valldoreix (c. Sant
Albert, 5 – tel. 93 589 82 69) • Entrada lliure
Org : EMD de Valldoreix

Dimarts dia 21
17h – Sala del Casal de Cultura
Conferència sobre “La setmana tràgica” 
a càrrec de l'historiador Borja de Riquer
Org : Casal d’Avis de Valldoreix
Col : EMD de Valldoreix

Dijous dia 23 
17h - Casal d’Avis de Valldoreix
Poemes i cantada a càrrec de la coral Esclat de Germanor
Org : Casal d’Avis de Valldoreix
Col : EMD de Valldoreix

Obertes les bases del Concurs de
Cartells de Festa Major 2009

(data límit de presentació el
divendres dia 12 de juny al
Casal de Cultura de Valldoreix)
Podeu recollir les bases a:

Casal de Cultura Valldoreix
c. Sant Albert, 5
tel. 93 589 82 69
EMD de Valldoreix – Rbla.
Mossèn Jacint Verdaguer, 185
tel. 93 674 27 19
www.valldoreix.cat

Obertes les inscrip-
cions dels Esplais d’Estiu del  Casal de
Cultura de Valldoreix 

del 29 de juny al 10 de juliol
del 13 al 24 de juliol 
del 27 al 31 de juliol 
del 31 d’agost al 10 de setembre 

Activitats adreçades a totes les edats, de 3 a 12 anys.
Per a més informació adreceu-vos al Casal de Cultura 
c. Sant Albert, 5 - Tel. 935 898 269

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

Diumenge dia 26
Celebració de la Diada de Sant Jordi al Casal de Cultura
de Valldoreix
S’editarà un programa d’activitats
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