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Història viva

El dia 19 d’abril de 1979
va prendre possessió
com a alcalde de
Valldoreix Josep Lluís
Martínez, del PSC. Uns
dies després, el 27 d’abril
el Ple de l’Ajuntament de
Sant Cugat va nomenar
com a regidors de
Valldoreix a Alfons
Albareda i Tiana, Josep
Ambros i Turell, Maria
Puig i Arderiu, tots ells
de la coalició PSC-PSUC
i Llorenç Marlet i Barrera
de CIU. En el ple del 4 de
maig es van repartir les
responsabilitats de
govern, Alfons Albareda
va assumir Urbanisme,
Vivenda, Obres

Públiques i Medi Ambient; Josep
Ambros: Ensenyament, Cultura,
Juventut i Esports; Maria Puig:
Organització, Hisenda i Sanitat, i
Llorenç Marlet: Serveis
Municipals.

El primer any va ser un any
frenètic, ple d’efervescència
democràtica. Es van crear els
consells de participació ciutadana
d’Urbanisme, d’Obres Públiques,
de Cultura i d’Ensenyament. Els

plens es van fer
públics i es va obrir
un torn
d’intervencions del
públic al final del
ple. Es va crear
L’Informatiu de
Valldoreix com a
“Butlletí mensual
de l’Ajuntament de
Valldoreix”, òrgan
d’informació als
veïns i veïnes. Es
creà la Fundació de
l’Escola Bressol.
L’atenció ciutadana
de l’Entitat es va
ampliar a la tarda
per donar un major
servei. Es creà el
Casal de Cultura,
per dinamitzar la
vida cultural
valldoreixenca. A
nivell pressupostari
es pasà d’un 18’3%
d’endeutament a
un 7’8% i d’un
pressupost de 28
milions de pessetes

a un de 42’7. 

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

publicitat
+info 936 742 719

2 infoValldoreix

30 anys del primer ajuntament democràtic.

Josep Lluís Martínez

Primer informatiu de Valldoreix
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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......................902 547 010
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 ..................................93 576 74 50
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

Les obres de la Rambla Mossèn
Jacint Verdaguer

En el darrer InfoValldoreix informàvem sobre el projecte d’urbanització

de la rambla Mossèn Jacint Verdaguer. A doble pàgina s’explicava el pro-

jecte i amb un doble plànol encartat els canvis de circulació de vehicles i

els canvis en les línies d’autobusos. A més, i de manera més concreta i

directa s’han  mantingut  dues reunions amb comerciants i veïns directament afectats. 

Com a conseqüència de l’inici de les obres, el passat 20 d’abril, s’ha produït una campa-

nya propagandística dirigida per diferents sectors destinada a esbiaixar  la realitat. També

s’han produït tota una sèrie d’actes incívics i vandàlics entre els que cal destacar el roba-

tori de la senyalització de l’obra, quasi diàriament.  

Molts veïns i veïnes s’han adreçat a l’EMD preocupats davant la campanya d’intoxicació informativa

que s’està fent  porta a porta, sobre aquest i altres temes i la crispació que s’està generant.

Des de l’EMD som conscients que aquesta és una obra complexa i que genera dificultats

temporals en la vialitat de la nostra vila. També som conscients que els principals afectats

pels treballs són els veïns, veïnes i comerciants de la rambla. Però cal ser conscients

també que aquesta obra beneficiarà a tots els veïns i veïnes, i suposarà una millora per als

ciutadans i comerços de la zona.

El projecte d’Urbanització de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer va ser, el seu dia, consensuat

per tots els grups polítics de l’EMD, la Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix (ICV,

PSC, ERC i Veïns i Veïnes Progressistes) i Convergència i Unió – Actuem  (CiU-Actuem). Tots

vàrem creure oportú no deixar passar l’oportunitat històrica, de fer una reforma urbanística

d’aquesta importància pel futur de Valldoreix, com la que oferia el govern espanyol dins el Plan

Español para el Estímulo de la Economia y el Empleo (PlanE).

No haver optat a aquesta subvenció hauria estat una irresponsabilitat. La subvenció de

1.100.000€, a càrrec del Fons Estatal d’Inversió Local, no té  cap cost per l’EMD o pels veïns i

veïnes de la Rambla. A partir d’un conveni de col·laboració entre l’EMD de Valldoreix i

l’Ajuntament de Sant Cugat, es va demanar aquesta inversió i es van contractar les obres.

Els terminis de tramitació del projecte no ha permès a l’EMD de Valldoreix comunicar-ho amb

el temps que hauria estat recomanable. L’EMD ha hagut de prioritzar la redacció del projecte i

la tramitació administrativa  si volíem aquesta injecció d’inversió per a la nostra vila. 

El projecte contempla una millora important de la vialitat d’aquest tram de rambla, pacificant el

trànsit, millorant la zona d’aparcaments destinada a l’àrea comercial i prioritzant el pas dels via-

nants per la vorera comercial, tal com se’ns havia reclamat més d’un cop per part del veïns i

veïnes. L’equip de govern de l’EMD és conscient que l’obra provoca mals de cap a la ciutadania,

com qualsevol obra pot produir. Però sobretot, L’EMD-Valldoreix ha prioritzat garantir l’accés

dels veïns i veïnes a les seves cases, així com l’accés de clients i comerciants als seus locals i ofi-

cines ubicats a la rambla durant tot el temps que duri l’obra. 

L’ampliació de la vorera sud de la rambla, que inclourà més espai de passejada, illes

d’aparcament exclusiu pel comerç i un nou arbrat, suposarà un benefici important pel teixit

comercial de la zona, un cop finalitzi l’obra. Una zona per a vianants més generosa i amplia

representarà una millora per a tothom, alhora que el nou disseny vial permetrà que les zones

d’aparcament no envaeixin l’espai destinat al trànsit rodat. La nova urbanització també actualit-

zarà els serveis de llum i telèfon que quedaran soterrats. 

La data de finalització de l’obra està prevista pel proper mes de novembre, amb un termini

màxim, fixat pel govern espanyol, que s’exhaureix el mes de desembre. D’aquests 6 mesos,

sobre els quals està prevista l’execució de l’obra, dos d’ells són el mesos de juliol i agost, mesos

de menys impacte i molèstia per a la ciutadania. 

Per acabar, com a presidenta de tots els valldoreixencs i valldoreixenques vull fer una crida a

tota la ciutadania, als comerciants i sobretot a tots els que tenim responsabilitats polítiques en

aquesta vila. Hem de posar seny i treballar plegats per fer minvar l’ambient de crispació actual,

pacificant les relacions veïnals. Des de l’EMD continuarem treballant en aquest sentit i inten-

tant minimitzar els problemes i dificultats que l’obra pugui generar.

Montserrat Turu i Rosell
Presidenta-alcaldessa de Valldoreix-EMD

3 infoValldoreix
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4 infoValldoreix

Territori

La Generalitat de Catalunya va aprovar, el dia 10 de
febrer de 2009, la modificació puntual del Pla
General Metropolità (PGM) als àmbits de Valldoreix,
Can Monmany i La Floresta. Aquesta modificació del
PGM va ser impulsada per l’EMD de Valldoreix l’any
2006 i amb la concreció d’aquest tràmit es posa fi a
un llarg procés que comporta millores molt
importants pel nostre territori. 

En primer lloc, la modificació suposa que Valldoreix
amplia el seu patrimoni natural, ja que, a partir d’ara,
s’incrementa en més de 97.000 m2 el parc forestal
valldoreixenc. A més, i com ja haviem anunciat, amb la
requalificació dels terrenys Valldoreix passa a ser
copropietària al 50% indivís, juntament amb
l’Ajuntament de Sant Cugat, de la masia de Can
Monmany i dels terrenys que conformen l’heretat
Monmany. Aquests terrenys suposen un total de 84,5
hectàrees que passen a ser de titularitat pública, fet que
permet començar a treballar en els usos i equipaments
que ha d’acollir a partir d’ara la Masia de Can Monmany,
integrada al Parc de Collserola. 

Un altre dels beneficis pels valldoreixencs és que, amb la
modificació del PGM, més d’una trentena d’habitatges de
l’àmbit de Valldoreix, que havien quedat en zona verda en el
PGM de l’any 1976, passen a ser totalment legals.

Amb la legalització de les cases fora d’ordenació del territori
valldoreixenc es posa fi a més de 30 anys de greuges dels
veïns afectats. Amb els habitatges legalitzats, ara els veïns
podran demanar llicències d’obres per a reformar les seves
vivendes i veuran revalorades les seves propietats, entre
d’altres beneficis que fins a la data no gaudien.

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

Concretament, la reserva de sòl per a habitatge de protecció
pública, derivat de la modificació puntual del PGM, es
concreta en un total de 5.213 metres quadrats que es
divideixen en 3 parcel·les destinades a la promoció
d’habitatge assequible i 4 parcel·les per a promoure
habitatge protegit.

Valldoreix amplia en més de 97.000 metres
quadrats el seu patrimoni natural 

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

terrenys que conformen l’heretat Monmany.

Amb els habitatges legalitzats,
ara els veïns podran demanar

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

revalorades les seves propietats,
entre d’altres beneficis.
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Mobilitat

Amb aquesta actuació es vol evitar l’actual
saturació dels carrers que envolten l’estació,
especialment en hores punta dels dies feiners.
L’objectiu és millorar les condicions de mobili-
tat local, facilitant l’aparcament dels residents i
afavorint l’intercanvi amb el transport públic
per ferrocarril. El nombre de places
d’aparcament previstes en aquesta primera fase
d’implantació de l’ÀREA VERDA  és de 420.

Limitació d’aparcament
L’aparcament restarà limitat als residents de
Valldoreix i Sant Cugat del Vallès entre les 7.00
i les 20.00 hores, tots els dies laborables. Fora
d’aquesta franja horària, l’aparcament serà lliu-
re i sense restriccions. Al mateix temps, no es
permetrà l’aparcament continuat per un perío-
de de temps superior a dos dies.
Els residents dels carrers delimitats dins
l’ÀREA VERDA disposaran d’un distintiu espe-
cífic que estarà exempt de qualsevol limitació
horària.
Els vehicles propietat de persones amb mobili-
tat reduïda tampoc estaran subjectes a cap
limitació, sempre que tinguin l’autorització
corresponent prevista al Decret 97/2002, i no
caldrà que portin el
distintiu de l’ÀREA
VERDA.

Distintius
Els distintius s’atorgaran per cada any natural,
i el podran obtenir les persones que figurin
empadronades a Valldoreix i a Sant Cugat del
Vallès, que siguin propietàries d’un vehicle de
més de dues rodes i que no superi els 6
metres de longitud, els 3.500 Kg de PMA ni
un nombre màxim de 9 passatgers, en els
següents supòsits:

a) Com a titular o conductor principal d’un
vehicle donat d’alta en el municipi de Sant
Cugat del Vallès per l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica.
b) Com a conductor principal d’un vehicle de
l’empresa on treballa o amb la que mantingui
un contracte mercantil de prestació de serveis
en el cas de ser autònom.
c) Com a conductor principal d’un vehicle del
que disposi en règim de renting, leasing o en
lloguer estable, superior a tres mesos, per
empresa l’objecte social de la qual contempli
aquesta activitat, ja sigui al seu nom o al nom
de l’empresa on treballa o amb la que mantin-
gui un contracte mercantil de prestació de ser-
veis en el cas de ser autònom.

Sol·licitud del distintiu
A partir de l’1 de juny, les persones interessa-
des podran sol·licitar el distintiu mitjançant
l’imprès facilitat per l’EMD de Valldoreix i
aportant els originals o, en el seu cas, fotocò-
pia compulsada, dels següents documents:

•Certificat d’empadronament (en el cas de
residir a Valldoreix, no serà necessari ja que es
farà la comprovació a les oficines).

•Últim rebut o certificat de
l’Impost de vehicles de tracció
mecànica de l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès, on
consti la matrícula del vehicle.
•En el cas de persones que
disposen de vehicle, mitjan-
çant contracte de leasing o

renting, subscrit al seu nom cal aportar una
còpia del contracte.
•En el cas de persones que disposen de vehi-
cle propietat d’una empresa cal aportar
l’assegurança del vehicle en què consti el
sol·licitant com a conductor habitual i una
declaració de representant legal de l’empresa
en la qual es manifesti l’adscripció del vehicle
al sol·licitant i la seva utilització com a per-
cepció en espècie.
•En el cas de persones que disposen de vehi-
cle, mitjançant contracte de leasing o ren-
ting, subscrit a nom d’una empresa cal apor-
tar el contracte i l’assegurança del vehicle,
havent de constar el sol·licitant en ambdós
documents com a conductor habitual. També
cal aportar una declaració de representant
legal de l’empresa en el qual es manifesti
l’adscripció del vehicle al sol·licitant.

Taxa
Durant aquest primer any l’expedició del dis-
tintiu serà gratuïta. A partir de l’any següent,
està previst que l’obtenció del distintiu com-
porti el pagament d’una taxa anual de 20
euros. En tot cas, els residents en els carrers
amb aparcament delimitat dins l’ÀREA
VERDA estaran exempts del pagament
d’aquesta taxa.

Àrea vermella
L’actual ÀREA VERMELLA mantindrà el fun-
cionament actual amb estacionament limitat
a 30 minuts, controlat mitjançant un rellotge
horari situat en un lloc visible del vehicle.
Qualsevol autorització anterior d’aparcament
en aquesta àrea és nul·la.

Avaluació de la fase de prova
En una primera fase, fins el 31 de desembre
de 2009, la implantació de l’ÀREA VERDA
tindrà un caràcter de prova. Durant aquest
període s’avaluaran els resultats i es realitza-
ran les correccions i les modificacions neces-
sàries.

Nova Àrea Verda d’aparcament 
a l’entorn de l’estació de FGC

El proper 1 de juliol es posarà en marxa l’ÀREA VERDA d’aparcament a l’entorn
de l’estació dels FGC. D’acord amb les Ordenances aprovades pel Ple de la Junta
de Veïns del passat 12 de febrer, l’ÀREA VERDA estarà reservada als veïns de
Valldoreix i Sant Cugat del Vallès, els quals hauran de disposar d’un distintiu que
s’haurà de situar en un lloc visible del cotxe.

5 infoValldoreix
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6 infoValldoreix

Dia Internacional de la Dona

La posada en escena de
l’obra ‘M de Roig:
Paraules d’avui’ i
l’exposició fotogràfica
‘Marias’ van ser les pro-
postes de l’EMD de
Valldoreix per retre
homenatge a totes les
dones. El programa
d’actes, celebrat el pas-
sat 6 de març, va comp-
tar amb una gran accep-
tació per part dels veïns
de Valldoreix que van
deixar petita la Nau de
Cultura.

L’obra ‘M de Roig: Paraules
d’avui’ va consistir en la
recitació d’un recull de
textos de l’escriptora
Montserrat Roig a càrrec

de l’actriu Mariona Casanovas, sota la direcció de Frederic
Roda i Maria Manau. Casanovas, que va estar acompanyada a
l’escenari per la música de la guitarra d’Emili Cuenca, va
expressar el seu plaer per poder portar a escena el textos
d’una ‘escriptora cabdal de la literatura femenina catalana’
com és Montserrat Roig.

Durant l’obra alguns assistents van poder gaudir de les foto-
grafies de l’exposició ‘Marias’, un recull d’una vuitantena
d’instantànies de diferents dones que comparteixen el nom
de Maria. Amb aquesta mostra la seva autora, Montse
Campins, agafa un nom tan comú com el de Maria i l’utilitza
com a nexe entre moltes dones per d’aquesta manera donar
una visió de la dona actual.      

La vetllada va estar presidida per la presidenta de l’EMD de
Valldoreix, Montserrat Turu, que va ser l’encarregada de fer la
presentació dels actes del Dia de la Dona. Durant el parla-
ment Turu va voler recordar el gran paper que han tingut les
dones en els diferents àmbits de la societat catalana i espa-
nyola, des del restabliment de la democràcia. Tot i això, la
presidenta va voler també posar de manifest que en
l’actualitat encara es donen situacions de desigualtat entre
homes i dones i que aquestes s’han de superar.

Els actes de celebració del Dia de la Dona van tenir
continuïtat dos dies després amb la celebració de la 6ª Edició
de les Milles Femenines de Valldoreix.

Valldoreix commemora el Dia Internacional de la
Dona amb teatre i una mostra fotogràfica
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7 infoValldoreix

L’atleta Sandra Alonso es va imposar en una prova que va
acollir atletes arribades d’arreu del territori català i que va
voler homenatjar a l’atleta paralímpica a Atenes i Pequín
Elena Congost. La xifra total de participants a la prova,
disputada el diumenge 8 de març, va suposar el doble de
corredores que van prendre part en la darrera edició.

En total les 5 milles femenines van aplegar més de 200 cor-
redores que, distribuïdes en les diferents categories per edats
(des dels 4 fins als 63 anys), van recòrrer els circuits d’una i
cinc milles, habilitats per l’organització en funció del nivell
atlètic. El programa, va començar a les 10.15 hores amb la dis-
puta de les curses de les categories prebenjamí, benjamí,
aleví, infantil, cadet, juvenil i júnior, i es va allargar fins a les
11.30 hores, quan es va fer l’entrega de premis de les citades
categories. Un cop finalitzades les curses de les categories
open (Una milla), sénior i veteranes, es va fer el tradicional
acte d’homenatge a l’atleta destacada, que enguany va
recaure en l’atleta paralímpica a Atenes i Pequín i natural de
Castelldefels, Elena Congost. Els pares de l’atleta van ser els
encarregats de recollir el trofeu commemoratiu, atès que
Congost no va poder assistir a la cita per trobar-se disputant
el Campionat d’Espanya de la seva especialitat. 
La diada va continuar amb el lliurament de premis de les
categories superiors de les proves d’1 Milla i 5 Milles. El punt
i final al programa de la jornada el va posar l’acte de cloenda

en el qual la presidenta de l’EMD de Valldoreix, Montserrat
Turu, va destacar el gran salt qualitatiu i quantitatiu que ha
experimentat la prova en aquesta sisena edició i la seva “gran
satisfacció pel fet d’haver doblat el nombre de participants”.
L’acte va comptar també amb la participació del president
de la Federació Catalana d’Atletisme, Romà Cuyàs, i la vocal
d’Esports de l’EMD, Teresa Veciana. Per Cuyàs la prova
valldoreixenca “ha fet un gran salt qualitatiu i tot i la duresa
del recorregut ha estat molt bé”.

Les 5 Milles Femenines de Valldoreix aconsegueixen un èxit rotund
de participació amb més de 300 atletes inscrites
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Medi Ambient

Aquestes actuacions responen a una demanda directa feta
per l’EMD-Valldoreix a la Direcció General de Medi Natural
del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. L’àrea
sobre la qual s’actuarà està ubicada entre el camí de la Salut i
el passeig Carena i té una superfície de prop de 7,5 hectàrees.

Els treballs, iniciats el passat divendres dia 17 d’abril, consis-
teixen en tasques de desbrancatge i trosseig dels troncs
d’arbres afectats per la ventada que va assolar els boscos de
Valldoreix el passat 24 de gener. Les actuacions també con-
templen el trosseig de brancades de mida gruixuda a mides
inferiors als 50 centímetres i la trituració de les restes fines.

L’actuació l’executaran els membres de la brigada de Santa
Perpètua de Mogoda, formada per treballadors contractats
en el marc del Pla d’Ocupació de la Generalitat de
Catalunya. La brigada està formada per sis persones (2 ofi-
cials i 4 operaris).

La Direcció Natural de Medi Natural ha determinat que
l’actuació es dividirà en dues zones. La primera és l’àrea de
treballs d’alta intensitat amb una superfície de 3,6 ha i la
segona és l’àrea de treballs puntuals amb una superfície de
3,8 ha.

Una brigada del Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat neteja l’entorn de Can Monmany 

per pal·liar el risc d’incendis
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Campanya Estiu 2009 de 
prevenció del Mosquit Tigre

Un any més ens adrecem als veïns de Valldoreix per informar
sobre les actuacions que s’estan duent a terme per pal·liar
l’aparició i els efectes del mosquit tigre (Aedes albopictus).

La Colònia Montserrat acollirà aquesta primavera un pla pilot
de revisió exhaustiva de possibles focus, informació veïnal i
actuacions en cas de detecció de mosquit tigre.

Un  grup de treball municipal coordinarà durant els caps de
setmana del 22 i 23 de maig i 5 i 6 de juny aquest projecte
sota les ordres de les tècniques de medi ambient de
l’Ajuntament de Sant Cugat i de l’EMD de Valldoreix.

Des de l’EMD de Valldoreix, paral·lelament s’està intentant
portar a terme un exhaustiu control de cases i solars
abandonats que poden ser un focus important de mosquit
tigre, en aquest punt la col·laboració veïnal serà molt útil.

En aquest sentit, la comissió veïnal del mosquit tigre formada
per veïns de Valldoreix treballa en coordinació amb l’EMD per
ajudar a arribar amb més facilitat a tots els racons del poble.

Per a qualsevol consulta o aportació, preguem contacteu:
Gisela Chebabi Abramides: Tècnica de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Sant Cugat (93.565.70.00)
Laura Suari Andreu: Tècnica de Medi Ambient de l’EMD de
Valldoreix (93.674.27.19)

CONSELLS PRÀCTICS PER EVITAR L’APARICIÓ 
DEL MOSQUIT TIGRE: 

• Evitar  les restes d’escombraries al jardí i solars
abandonats.

• Regar el mínim, per evitar un ambient humit que és
el més adequat per a la cria del mosquit tigre.

• Vigilar amb els recipients amb aigua estancada que
es trobin en el jardí (cendrers, plats sota els testos,
bidons, etc.).

• Tenir especial cura amb els canalons de recollida
d’aigua de les teulades, si no estan nets pot quedar
estancada. 

La prevenció ha de ser sempre física mai química, ja que
mataríem altres espècies d’insectes i estariem destruint
part de l’ecosistema.

Què és 
el Leptoglossus Occidentalis?
En Leptoglossus Occidentalis és un hemípter neàrtic que es va trobar per pri-
mer cop fa tres anys a Vallbona d’Anoia. L’insecte, de la família de Coreidae,
prové dels Estats Units i va arribar al nord d’Itàlia l’octubre de 1999. Des
d’aquí s’ha anat expandint pel continent europeu fins arribar a casa nostra.
Des de fa un temps, el Parc de Collserola s’ha convertit en un hàbitat per a
l’insecte i passejant per la zona en podem veure un bon grapat. Els adults són
d’un color marró fosc per la part superior però la part inferior és d’un groc-
ataronjat que el fa fàcilment visible quan vola. Els més joves són de color
taronja o marró-vermellós quan ja han mudat alguns cops la pell. Té devoció
per les pinyes i podria fer malbé els pins. Com que és una nova espècie en
aquest ecosistema, encara no té un depredador natural i és per aquesta raó
que en veiem tants. El leptoglossus occidentalis no pica ni mossega però
pot ser un bon espant si ens el trobem passejant per casa. 
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Participació

En el Ple del Consistori de Valldoreix del mes de setembre 2008 es va
aprovar la creació del Consell de la Vila de Valldoreix, com a òrgan màxim
de participació ciutadana.
Durant els mesos de novembre i desembre va estar obert el període de
presentació de candidatures per formar part del Consell. S’han presentat
51 candidatures, de les que en surten els 40 membres que formaran el
Consell de la Vila de Valldoreix.
Les moltes candidatures presentades ens demostren un cop més el gran
interès, implicació i participació de la ciutadania valldoreixenca en la seva
administració i en les actuacions relacionades amb la seva quotidianitat.
La participació ciutadana, com a dret fonamental de la ciutadania i
principi inspirador de l’administració local i de l’equip de Govern, és una
opció estratègica i estructural de l’Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix.
En aquest sentit, l’EMD de Valldoreix vol agrair a totes aquelles persones
que han format part del procés la seva implicació i la disposició a formar
part del Consell de la Vila, com a òrgan que reflecteix la pluralitat de
realitats i sensibilitats que configuren la nostra vila. Millorar la qualitat de
vida de Valldoreix és cosa de tots, i entre tots ho farem. La creació del
Consell de la Vila vol complementar les accions de participació ciutadana
endegades per aquesta administració, des de l’any 2005, amb l’audiència
pública que es celebra abans dels Plens de l’Entitat i alguns Consells
Sectorials provisionals, amb els quals l’EMD va optar de manera decidida
per la democràcia participativa com a complement i aprofundiment de la
democràcia representativa.
El nombre elevat de proposicions presentades fa necessari el
nomenament de només una part de la totalitat dels candidats presentats
aplicant els criteris ordenats previstos per aquest cas en el decret de
creació del Consell: la presentació per entitats, i el nombre de signatures
de suport.

La resta de candidats proposats, que compleixen els requisits però
excedeixen el nombre de 40, són tinguts en compte com a substituts per
cobrir les vacants que es puguin produir. Aquests, i també els que per
algun detall de procediment no compleixen els
requisits, són convidats a participar en alguns
dels Consells Sectorials que es puguin crear,
com el de Serveis a les Persones, el de Serveis
Territorials o el de Promoció Econòmica i
Comerç.

El Consell de la Vila de Valldoreix: 
L’eina fonamental de participació ciutadana

Els membres del Consell de la Vila: 
Sra. Olga Lacoma Asensio
Sr. Eduard Araujo Pejoan
Sra. Carme Babiloni Sesma
Sra. Rosa M. Udina Abelló
Sr. Joan Gómez de la Tia Vallés
Sra. Montserrat Oliván Viu
Sr. Josep María Fe Clavell
Sr. Fèlix Mestres i Puig de la Bellacasa
Sr. David Suñol Trepat
Sr. Eduardo Manchón Marigó
Sr. Josep Lluís Salazar Máñez
Sr. Jordi Bosch Genover
Sr. Alex Santigosa Almendros
Sr. Xavier Lecina Vilanova
Sr. Miquel Rejat Rodríguez
Sr. Miquel Masanés Meseguer
Sra. Lourdes Majem Fabres
Sr. Pere Parra Garriga
Sr. Miguel Cueto Alonso
Sr. Rafael Vila Silván
Sr. Jordi Ortolà Calatayud
Sra. Gemma Gassó Soler
Sra. Rose Marie Marqués Criado
Sra. Maria Rosa Cuadra Celades
Sr. Benet Adroer Tasis
Sra. Isabel Castells Golorons
Sra. Trinitat Escrihuela Veas
Sra. Concepción Yuste Oliveros
Sra. Núria Stenger Giralt
Sr. Francesc Cardoner Puig
Sra. Sílvia Cazorla Xalma
Sra. Isabel Triginer Castañé
Sr. Jaume Sanmartí Argelich

Sr. Jordi Mallol Soler
Sr. Fabià Matas Subietas
Sr. José Ramón Loidi Gómez
Sr. Joan Cuatrecasas Serra
Sr. Carles Albesa Bachero
Sr. Santos Hernández Fox
Sr. Agustín Nomdedeu Albero

Membres substituts del 
Consell de la Vila:

Sra. Rosa Maria Vilades Reig
Sra. Marina Tomàs García

Sr. José Maria Linazasoro Usabiaga
Sr. Eduard Soler Rio

orig.Infovalldoreix56ok.qxd:Maquetación 1  19/5/09  17:54  Página 10



11 infoValldoreix

Educació

Les instal·lacions del CEIP Ferran i Clua ja han
quedat totalment restablertes dels efectes del
temporal de vent, ocorregut el passat 24 de gener i
que va deixar molt malmeses algunes de les
principals infraestructures del centre. Les parts més
afectades per la ventada van ser la teulada del
gimnàs, que va quedar totalment arrencada i
disseminada per la zona de patis, la teulada de la
biblioteca i la zona d’accés a l’escola que va quedar
molt afectada per la caiguda de la coberta de la
biblioteca i l’avet situat a l’entrada del centre.

Altres efectes colaterals que va tenir la forta ventada van
ser la contaminació de les zones exteriors de l’escola,
provocada pel fibrociment arrencat per acció del vent i la
caiguda dels murs de perímetre del pati de les pistes, així
com desperfectes en la il·luminació del mateix pati i
destrosses als jardinets que adornaven l’entrada de l’escola.

Les actuacions de reparació de tots aquests desperfectes
han tingut un cost total de més de 70.000 euros, que han
estat aportats per l’EMD de Valldoreix i la Generalitat de
Catalunya, a través dels Serveis Territorials al Vallès
Occidental del Departament d’Ensenyament.
En xifres, l’EMD de Valldoreix s’ha fet càrrec dels més de
34.000 euros que ha costat la reparació de les teulades de
la biblioteca i el gimnàs de l’escola, així com de les obres de

retirada i substitució de tota la grava de l’entrada. La
retirada de la grava s’ha fet per precaució de que alguna
resta contaminant d’amiant, derivada del procés de retirada
del fibrociment malmès pel vent, hagués pogut quedar
barrejada amb les pedres que cobrien la zona d’accés al
centre educatiu i pogués provocar algun tipus d’afectació
als alumnes o personal de l’escola. La Generalitat de
Catalunya ha aportat la resta del pressupost fins al total de
més de 70.000 euros, poc més de 36.000 euros, que van
servir per cobrir les actuacions d’emergència fetes el
mateix dia i els dies posteriors a la ventada (consolidació de
les zones malmeses pel vent per a evitar més afectacions i
accidents, retirada del fibrociment de les teulades
afectades, entre d’altres). Amb aquestes actuacions s’ha
posat fi a les obres d’arranjament dels desperfectes causats
per la ventada al CEIP Jaume Ferran i Clua.

L’Escola Bressol de Valldoreix celebrarà aquest dilluns 11 de
maig la segona Jornada de Portes Obertes del centre. L’horari
de la jornada serà de 10.00h a 12.00h i de 17.30h a 19.30h.
Aquestes jornades estan destinades a donar a conèixer als
pares i mares de la vila les instal·lacions de l’escola durant el
procés de preinscripció per al curs 2009-2010. 

Les dates de preinscripció van del 29 d'abril al 15 de maig per
a la presentació de sol·licituds. La següent data important és
el 5 de juny, dia en què l’Ajuntament farà pública la relació
definitiva de l’alumnat admès a l’Escola Bressol de Valldoreix.
El període de formalització de la matrícula és del 15 al 19 de
juny.  

L’Escola Bressol de
Valldoreix ja va celebrar
el passat dilluns 20
d’abril, en horari de
10.00h a 12.00h i de
17.30h a 19.30h, la primera
de les jornades de Portes
Obertes del centre amb una
gran afluència de mares i pares
interessats en conèixer l’escola. 

El CEIP Ferran i Clua ja té nova teulada

Jornada de portes obertes a l’Escola Bressol de Valldoreix; 
vine a conèixer l’escola dels teus fills
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ts jugadora de hoquei des de fa molts anys, des
que eres petita. T’imaginaves que arribaries tant
lluny?  

No, gens. Jo vaig entrar a jugar a hockey de rebot, perquè
el meu germà hi va començar a través d’un amic.
Aleshores em vaig enganxar quan l’anava a veure. A casa
nostra no hi ha tradició de hockey herba, tot i que ens
agrada molt l’esport. 

I cal tenir en compte que mai t’has canviat de club i
has estat sempre al Júnior de Sant Cugat. Perquè
aquesta fidelitat?
M’hi trobo molt bé. No és només un lloc on vaig a entre-
nar a hoquei i jugar partits durant els caps de setmana.
Tinc les meves amistats allà. S’ha creat un vincle molt fort
i estret entre moltes persones del club que hi dediquem
moltes hores. Pensar en ser rival del Júnior és una cosa
molt difícil d’imaginar, perquè allà m’hi trobo molt bé. 

I després de dedicar tantes hores al hoquei, se’t fa
difícil pensar que un dia deixaràs l’estic?
És veritat que li dedico moltes hores i que ara mateix m’és
imprescindible, però hi haurà un dia en què en tindré prou.

M’encanta i hi passo moltes hores, però també és dur i
sacrificat. Un dia hauré de fer un plantejament, primer
amb la selecció i, més endavant amb el club. Al final hauré
de triar entre el hoquei, que no ho veig com a professió, i
fer alguna altra cosa.  

Precisament. També estudies, no?
Sí, estic estudiant Administració i Direcció d’Empreses
(ADE). 

Perquè aquesta carrera?
Vaig començar Farmàcia sense tenir-ho gaire clar i l’any
següent vaig començar ADE perquè no era gaire concret.
Jo estava molt dubtosa entre què fer i sabia que si estu-
diava aquesta carrera em quedarien moltes branques
obertes. 

Et costa compaginar els entrenaments amb els estu-
dis?
Es fa dur. Te’n vas de concentració a la selecció o marxes
de torneig i t’has d’endur els apunts. Et saltes moltes clas-
ses, has de demanar moltes fotocòpies i a l’estiu et toca
estudiar. De totes maneres, si hi poses hores i voluntat,

Júlia
Menéndez

L’experiència
olímpica de
Valldoreix

E
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t’ho treus. Tinc la sort que a la Universitat Autònoma hi
ha un programa especial que em permet canviar alguns
exàmens si estic fora. 

Vas estar un any a Holanda, estudiant i jugant a
hoquei. Què en vas treure a nivell esportiu i personal?
Allà tenia molta més pressió perquè m’havia de guanyar el
lloc en l’equip i el nivell era molt més alt. Cal tenir en
compte que l’holandès és el millor hoquei del món.
També vaig poder practicar l’anglès i viure una temporada
fora de casa. Va ser una nova experiència i en vaig treure
coses molt positives. 

I fa poques setmanes, vas rebre el Premi Extraordinari
Ciutat de Sant Cugat. Per a tu, és significatiu que la
ciutat que t’ha vist créixer et premiï? 
I tant! Va ser molt emotiu. Em vaig sentir molt afortunada
perquè vaig tenir la sort que a mi em van reconèixer el meu
esforç. Altres persones que potser s’ho mereixien igual no
els va passar el mateix.

Parlem una mica dels Jocs Olímpics. Estàs satisfeta
amb el teu paper?
Sí, crec que totes podem estar contentes. El punt negatiu
va ser que vam patir un cas de pressumpte dopatge, que al
final es va demostrar que era una manipulació. Això va
passar dues o tres setmanes abans de marxar a Pekín i tot
aquell temps l’equip va estar molt neguitós i no ens vam
preparar del tot bé. De totes maneres, un cop allà crec que
vam fer les coses ben fetes i vam estar molt serioses.

Per a un esportista el màxim és participar en uns Jocs
Olímpics?
Sí, n’estic segura. L’ambient que vius allà, estant al costat
dels millors esportistes del món i podent gaudir de veure
altres esports... És el més amunt que pots arribar, una
cosa increïble.

Què et va aportar com a persona?
El que passa és que un cop allà no en vaig ser gaire cons-
cient. Jo vaig estar en una mena de núvol i no em vaig ado-
nar de tot el que havia passat fins que vaig tornar.
Passaven moltes coses i molt ràpid. De totes maneres, sí
que va ser una experiència molt maca, i vaig sentir que tot
l’esforç i sacrifici es va veure recompensat.   

Vas notar alguna vegada que els Jocs se celebressin en
un país dictatorial? 

El problema és que la Vila Olímpica era un
món apart de Pekín, i no vaig notar gaire
l’efecte. Jo no he estat en altres Jocs
Olímpics, però la gent del meu equip que
sí que hi ha estat comentava que
l’organització estava molt aconseguida. 

Et veurem a Londres 2012?
Està per veure. Ara acabo els estudis però
l’Europeu d’aquest agost sí que el vull
jugar. Després? No sé el que pot passar. La
selecció requereix molt d’esforç i hores,
però sí que tinc en compte que és diferent
jugar uns olímpics amb 27 anys, els que
tindria, que amb 23. Crec que en treuria
més. A més, també m’agradaria molt com-
partir l’experiència amb altres jugadores
més joves que jo que tenen molt de talent.
De totes maneres, no em vull arriscar a
aventurar res.
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25 anys casal d’Avis
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Estiu 2009
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Estades d’Estiu al Casal de
Cultura de Valldoreix
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Posa’t en forma per a la 8a Festa
de l'Esport de Valldoreix dels

dies 5 i 6 de juny

Què és la festa de l’esport? És una festa esportiva de
caire recreatiu i popular, no competitiva, oberta a la
participació de tothom, adaptant les activitats al nivell
físic dels participants.
Es porta a terme en instal·lacions esportives i
educatives de Valldoreix i als espais públics de la zona
del carrer Brollador.
Aquesta Festa es realitza simultàniament a la majoria de
municipis de Barcelona i celebra els valors integrals de la
pràctica de l’activitat física.

Quins objectius vol assolir la festa de l’esport? 
• Promoure la pràctica de l'esport i l'activitat física a
tota la ciutadania. 
• Difondre els valors propis de l'esport com l'estil de
vida actiu, els beneficis per la salut, el companyerisme i
respecte als altres, etc. 
• Donar a conèixer l'oferta d'activitats i les entitats
esportives de Valldoreix. 
• Aconseguir que durant dos dies, l'esport sigui, un cop
més, el protagonista dels carrers i instal·lacions
esportives del nostre territori. 

• Engrescar la participació del màxim nombre de
persones. 

A qui va adreçada?
• A la Festa de l'Esport hi pot participar tota la
ciutadania, sense límit d'edat i amb el propòsit de què
hi tinguin cabuda tots els col·lectius.
És una festa plena d'activitats esportives per a què hi
juguin les famílies, els més grans, els nouvinguts, les
persones amb discapacitats... 

Quines activitats s'hi poden trobar?
L'oferta d'activitats la tindreu publicada al nostre web
(www.valldoreix.cat) i als cartells i díptics que
repartirem als punts educatius i esportius de Valldoreix. 

• Per a més informació, us podeu adreçar a l’Àrea
d’Esports de l’EMD de Valldoreix de 8 a 15h de dilluns a
divendres.

Tots els participants rebran un obsequi de record
de la Festa de l'Esport de Valldoreix.

16 infoValldoreix

Esports
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El Sènior Femení de voleibol del Club Handbol Valldoreix ja és
equip de la Segona Divisió Catalana després d’imposar-se al
CVB Barça ‘90’ en el darrer partit del grup A d’ascens. Les vall-
doreixenques van guanyar les barcelonines per 3 sets a 2 des-
prés d’un disputadíssim tie-break. Amb la victòria aconsegui-
da a la pista del CVB Barça 90, les de Gemma Fandos han
acabat la temporada com a primeres del grup A d’ascens a
Segona Divisió, amb un balanç de 9 victòries i 3 derrotes en 12
partits. Les valldoreixenques ja s’havien assegurat l’ascens
matemàtic de categoria amb la victòria aconseguida davant
Cecell ‘B’ en la jornada prèvia disputada el dia 29 de març. Tot
i això les verd-i-negres no es van relaxar davant el Barça i van
aconseguir una victòria que els hi donava el liderat final i
l’ascens de categoria.  El partit davant el Barça va ser molt
complicat per l’equip de Valldoreix que va haver de lluitar fins
al final contra un conjunt, el blaugrana, que s’estava jugant, a
cara o creu, la quarta plaça de grup i per tant les seves
opcions d’estar present al play-off d’ascens.

El matx entre el CVB Barça i el C.H. Valldoreix es va
celebrar el dissabte 4 d’abril al Pavelló Poliesportiu de
l’Illa Diagonal. Els altres dos equips del C.H. Valldoreix
segueixen en competició i continuen assolint èxits i

victòries a les seves respectives lligues. El Sènior Masculí va
aconseguir el passat 25 d’abril una nova victòria a la pista del
Molins de Rei (26-30) amb la qual afronten la segona volta de
les fases d’ascens amb 2 victòries consecutives molt impor-
tants. Amb aquest resultat es retallen les distàncies dins del
grup d’ascens, ja que en aquests moments hi ha 3 equips
amb els mateixos punts lluitant per la 5a i la 6a plaça.
Aconseguint una d’aquestes posicions, el C.H. Valldoreix,
jugaria per primera vegada a la seva història, a la Primera
Divisió Catalana.
Pel que fa al Sènior Femení, el mateix cap de setmana del 25
d’abril va aconseguir una transcendental victòria davant el
segon classificat del seu grup, el Canovelles, per 17-23 i
s’assegura el primer lloc del seu grup amb un balanç d’11 vic-
tòries en 11 partits disputats. El proper escull per a les valldo-
reixenques és la semifinal i una ben segura final que es dispu-
tarà en camp neutral.

Fins a 585 inscrits van prendre part al torneig America
International Nike Júnior Tour que es va disputar al Club
Esportiu Valldoreix entre els dies 3 a 12 del passat mes
d’abril i que està organitzat per l’empresa Barcelona
Total Tennis (BTT).  
En l’edició d’enguany s’ha alçat amb el títol el gallec Adam
Sanjurjo en categoria infantil masculí, que es va desfer a la
final del murcià Antonio Javier Ayala. En el quadre infantil
femení la victòria va ser per a la castellonenca Sara Sorrives
que va derrotar a la castellano-lleonesa Silvia Fuentes. Pel que
fa a la categoria aleví, en el quadre masculí el guanyador va ser
l’alecantí Alvaró Verdú que es va imposar a la final al madrile-
ny Jaime Fermosei, mentre que la victòria en fèmines va ser
per a l’olotina Júlia Payola que no es va deixar sorprendre per
la jugadora cantàbrica Cristina Bucsa. 

El circuit Nike Júnior
Tour (NJT) és una com-
petició masculina i
femenina d’àmbit inter-
nacional pensat perquè
joves promeses de la
raqueta puguin donar un
salt qualitatiu en el seu

nivell competitiu, que els
permeti crèixer com a futurs
professionals. El campionat
disputat a Valldoreix forma
part d’un circuit de sis tor-
nejos, que donen pas a la
disputa del Màster Nacional
Nike Júnior Tour, per part
dels guanyadors de cada un
dels sis campionats regio-
nals. Els campions del torneig Màster Nacional es guanyen la
plaça per disputar el Màsters Internacional, on s’enfrontaran
als guanyadors d’altres Nike Júnior Tour de diferents països.   
El torneig disputat a Valldoreix va ser un gran èxit a nivell
organitzatiu amb una gran participació de nens de Valldoreix i
Sant Cugat. També van participar molts alumnes de l’escola
que l’empresa Barcelona Total Tennis gestiona al C.E.
Valldoreix. 
Els organitzadors van destacar també la gran implicació per
part del Club Esportiu Valldoreix en totes les tasques organit-
zatives i de gestió del torneig, un dels objectius que BTT per-
segueix en organitzar l’esdeveniment a les instal·lacions vall-
doreixenques.

Les futures promeses del tennis nacional
demostren el seu nivell al C.E. Valldoreix

El voleibol C.H. Valldoreix 
ja és equip de la Segona Divisió Catalana
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Concurs de cartells

Concurs de cartells
Festa Major de Valldoreix
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Sant Jordi a Valldoreix

Tot i que es van haver de suspendre alguns actes
pels aiguats caiguts a quarts d’onze del matí del
diumenge 26 d’abril, la festivitat del dia de Sant Jordi
a Valldoreix es va celebrar amb normalitat un cop van
finalitzar les pluges.

De les activitats programades pel matí es van haver de sus-
pendre la trobada d’entitats culturals i associacions veïnals de
Valldoreix, la venda de llibres i el taller de punts de llibre i de
roses, programats a la plaça del Casal de Cultura de 10 a 14
hores. Les activitats que van mantenir-se, tot i la pluja caiguda
durant el matí, van ser el taller d’introducció a l’Ex-
libris a càrrec de l’artista local Adolf, la venda
d’artesania i la rifa benèfica del Casal d’Avis. La progra-
mació matinal va finalitzar amb la ballada de sardanes
amb la Cobla Selvatana, que va aplegar un gran nombre
de veïns de Valldoreix que es van apropar a la plaça del
casal per afegir-se a les rotllanes.

Pel que fa a la programació de tarda, aquesta es va desen-
volupar amb total normalitat a partir de les 17.00h, tal com
estava previst. A l’escenari de la Nau de Cultura es van anar
succeint les actuacions dels Marxosos del Vallès, que van
presentar el seu espectacle “Cançó Catalana”; el recital de
poesia a càrrec d’Eduard Araujo de Pentagrama, “Recital
paraules, teatre i vida”; la lectura de fragments d’obres
com “La Pantera” de Rilke, “La mosca” de Busch i la “Petita
faula” de Kafka, a càrrec dels Grups de Lectura en
Alemany i Català de Valldoreix. El punt i final a la vetllada
el va posar una lectura dramatitzada a càrrec dels mem-
bres del Grup de Teatre Espiral i el recital
de la Coral Harmonia de Valldoreix.

La diada va comptar amb la participació
de la presidenta de l’EMD de Valldoreix,
Montserrat Turu, i de la Vocal de Cultura
de l’entitat, Teresa Veciana. Turu va voler
tenir unes paraules de reconeixement  a
tasca que fan tot l’any les entitats cultu-
rals i ciutadanes de Valldoreix. La pro-
gramació de Sant Jordi va comptar amb
la participació de més d’una vuitantena
de persones, que sobretot a la tarda,
es van donar cita a la Nau de Cultura
per gaudir de les diferents propostes culturals.

La pluja no desllueix la celebració de la
diada de Sant Jordi a Valldoreix
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Opinió Grups Polítics

Aquest espai està en blanc 
perquè el grup CIU-Actuem 

ha declinat expresar la seva opinió política 
en l’apartat “Opinió” de l’Info Valldoreix.

L
a majoria de persones que,
complementàriament a
l’activitat professional,

decideixen entregar part del seu
temps a la política, ho fan amb un
sentit de servei a la comunitat. Hi

solen dedicar moltes hores, però la compensació s’extreu de
la feina feta pel bé de la majoria de la ciutadania. Les
compensacions econòmiques no solen ser importants, llevat
dels casos, pocs però necessaris, en què la dedicació a la
política requereix deixar temporalment la dedicació
professional. L’acció política, però, no sempre és agraïda, ja
que gairebé mai una decisió es pren a gust de tothom. Per
exemple, quan es col·loca un element dissuasori de velocitat
en un carrer, uns diuen que ja era hora, altres que s’ha posat
massa petit, altres que davant de casa seva no el volen i
encara n’hi ha d’altres que es pregunten per què se n’han de

posar. I aquells a qui els sembla bé no acostumen a dir res. 
Amb aquesta disparitat d’opinions la tasca del polític passa
per analitzar les discrepàncies, valorar-les i prendre decisions.
I, si és precís, reconduir-les o rectificar-les, però sempre
atenent al interès general. Però la discrepància ha de ser l’eina
amb la qual s’han de construir ponts, s’han d’exposar els
desacords, les opinions, els suggeriments nous o alternatius.
Mai s’ha de recórrer al crit, sinó a la paraula. 
Tampoc mai s’hauria de trencar la convivència de la
comunitat, ni animar el fraccionament social des de cap
sector. Algú pot creure que promoure el trencament social es
tradueix en beneficis polítics a curt termini, però després és
molt difícil recuperar el clima de convivència necessari pel
qual tots hauríem de vetllar i que tots hauríem de voler pel
nostre poble.

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 matinal 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 oferirà 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.

La Biblioteca de Valldoreix amplia els seus horaris
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Amanida de notícies

Els veïns de Valldoreix ja gaudeixen del nou reasfaltat de
l’avinguda Alcalde Ramon Escayola i del passeig Mas Roig,
després de les obres realitzades durant el passat mes de
maig i el present mes d’abril en aquestes dues vies. 
Les actuacions s’han dut a terme en els trams compresos
entre l’avinguda Vall d’Or i el passeig Alzina, en el cas del
passeig Mas Roig, i entre la plaça dels Ocells i el carrer
Nard, en el cas de l’avinguda Alcalde Ramon Escayola. El
total dels treballs de reasfaltat d’aquestes dues importants
vies de Valldoreix ocupen una superfície de més de 4.500
metres quadrats.
Les tasques de readeqüació de la via han començat amb
els treballs de fresat de l’antic paviment amb una amplada
d’1,2 metres a banda i banda de la via. Amb el fresat, de 4
centímetres de profunditat, s’aconsegueix deixar la base
on s’assentarà el nou paviment, en condicions òptimes.
També s’ha fet el sanejat dels trams afectats per bomba-
ments de l’antic paviment, provocats per l’acció de les
arrels de l’arbrat proper a les vies, i de defectes del ferm
existent. 
Previ a la repavimentació s’ha procedit a l’estesa de rec
d’una capa d’imprimació. Aquesta capa ha servit per asse-
gurar la correcta fixació del nou asfalt. El darrer pas ha
estat l’aplicació de la capa de rodament amb una mescla
bituminosa D-10, aplicada en calent i d’un gruix de sis
centímetres.
Un cop consolidat el nou paviment s’ha efectuat el pintat
de la senyalització horitzontal pertinent, treballs amb els
quals s’ha posat fi a les actuacions a les vies.
El pressupost total de les actuacions fetes en les dues vies
ha estat de poc menys de 114.500 euros. Els treballs han
estat realitzats per la UTE Sorea-Tagoinsa. 

El Cau Amic celebra el ‘Dia del voluntari’
reivindicant la tasca de l’entitat

Les instal·lacions que el Cau Amic té al polígon industrial
de Can Calopa van aplegar, el diumenge 22 de març, més
d’una cinquantena de socis, voluntaris i amics de l’entitat
per a la celebració del ‘Dia del voluntari’. Aquesta festivi-
tat serveix al Cau Amic per seguir reivindicant la necessi-
tat de la tasca que fan les entitats protectores i amigues
dels animals. La festa també va servir per demanar més
implicació de la ciutadania en la protecció dels animals.
La festa del ‘Dia del voluntari’ va servir igualment per
presentar les noves instal·lacions que el Cau Amic ha
estrenat fa poc temps al polígon industrial de Can
Calopa. Aquest nou equipament centralitza les activitats
del Cau Amic i permet a l’entitat poder donar un millor
tractament a les mascotes abandonades. A les noves ins-
tal·lacions els gossos abandonats gaudeixen de noves
gàbies amb coberts per a protegir-se de les inclemències
del temps, així com de més espai per a cada un dels ani-
mals. El recinte compta també amb una caseta-magat-
zem per guardar les eines de manteniment i el menjar,
aigua corrent i llum. 
La festa del Cau Amic va comptar amb la participació de
la presidenta de l’EMD de Valldoreix, Montserrat Turu,
que es va voler afegir a la celebració per donar suport a la
tasca que l’entitat valldoreixenca duu a terme a tota la
vila. Turu va estar acompanyada per la vocal de Cultura,
Teresa Veciana i el vocal de Medi Ambient, Pau Alonso.

L’avinguda Alcalde Ramon Escayola i el
passeig Mas Roig estrenen nou paviment
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Amanida de notícies

Els usuaris de la Biblioteca de
Valldoreix gaudeixen, des de l’1 de
març, de nous horaris per a
l’equipament cultural, que ha vist
ampliat el seu servei en una hora
més cada dia, de dilluns a divendres.
Des del passat 1 de març la bibliote-
ca està oberta al públic de 10.00 a
13.00 hores en horari matinal 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 oferirà 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 prés-
tec de llibres.

La Biblioteca de Valldoreix amplia els seus horaris

Valldaurex dedica la seva revista anual a la memòria
del desaparegut Adolf Priante i Abollado

El Centre d’Estudis de Valldoreix, Valldaurex, va presentar el
dimarts 10 de març la seva revista anual per al període 2007-
2008, en un acte celebrat al bar-restaurant ‘El Casalet’ de
Valldoreix. Aquesta és la revista número 11/12 que ha editat
l’entitat des de la seva fundació, l’any 1998. Amb aquest
número Valldaurex vol retre homenatge i mantenir viu el
record de qui va ser vicepresident de l’entitat, Adolf Priante i
Abollado, desaparegut el 16 de setembre de 2007. Per aquest
motiu la publicació recull una biografia de Priante, així com un
recull d’artícles publicats per Adolf Priante a la revista de
l’Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix entre els anys
1965 i 1969. En el número 11/12 de la revista de Valldaurex
també es pot trobar un artícle que parla sobre la Guerra Civil i
els primers anys del Franquisme a Valldoreix, elaborat per
l’historiador Pol Messeguer, i un estudi sobre els llibres de
registre, notarials, sagramentals i d’altres manuscrits de l’Arxiu
Parroquial de Sant Cebrià de Valldoreix, realitzat pel també
historiador Juan José Cortés, entre d’altres documents.
La presentació de l’acte va anar a càrrec del president de
Valldaurex, Juan José Cortés, i va comptar amb la participació
d’una vintena de socis de l’entitat. A l’acte també van assistir
els membres de l’equip de govern de l’EMD Joan Gaya, Pablo
Alonso i Teresa Veciana.
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Neix el butlletí ‘Més VDX’: 

L'Associació dels Veïns Progressistes de Valldoreix va
presentar en societat, el passat 19 de març, el butlletí
‘Més VDX’ editat per la mateixa associació i que té
l’objectiu de donar veu a l'acció de la Candidatura de
Progrés i Catalanista al govern de l’EMD de Valldoreix. La
presentació del nou butlletí es va fer al bar-restaurant ‘El
Casalet’ de Valldoreix i va anar a càrrec dels membres de
l’Associació de Veïns Progressistes de Valldoreix, Rafel
Serra i Àngel Comas. Aquest primer número inclou arti-
cles dels vocals del govern de l’EMD de Valldoreix, Joan
Gaya i Pau Alonso,  un artícle explicant el Ple de la Junta
de Veïns del dia 12 de febrer signada pel mateix Gaya.
També inclou una il·lustració de l'artista valldoreixenc
Adolf Priante i un apartat de cuina, entre d’altres articles.
El butlletí té una periodicitat bimensual, exceptuant els
mesos de vacances d'estiu, i la distribució es fa porta a
porta a cada llar de Valldoreix. El butlletí té també una
versió on-line que es pot consultar visitant el web
www.mesvdx.cat.
La presentació del butlletí va comptar amb la presència
de la presidenta de l'EMD de Valldoreix, Montserrat
Turu, així com els vocals del l’EMD, Teresa Veciana, Joan
Gaya i Pau Alonso. També hi van prendre part el president
d'ERC, Andreu Freixes, i el primer secretari del PSC,
Ferran Villaseñor.

El concert de professors del Centre
Musical de Valldoreix aplega més

d’un centenar de persones a la Nau
de Cultura

Els professors del Centre Musical de Valldoreix van
oferir el dissabte 28 d’abril el concert que celebren
anualment. La participació va ser molt considerable,
malgrat la pluja, amb més de cent persones
congregades a la Nau de Cultura, per gaudir de
l’espectacle musical. 

Gran part del públic eren els alumnes més petits del
Centre Musical de Valldoreix que, acompanyats pels seus
pares, van seguir les evolucions dalt de l’escenari dels
que habitualment són els seus mestres. El concert va
constar de dues parts. En la primera, els professors van
tocar peces individuals o per grups reduïts. En la segona,
amb una formació molt més gran, semblant a una
orquestra, es van tocar peces com ‘El Jardí de les Fades’ o
‘Conversa entre la Bella i la Bèstia’.
Entre els assistents va destacar la presència de la vocal de
Cultura de l’EMD de Valldoreix, Teresa Veciana.
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Maig-Juny 2009 +info... www.valldoreix.cat i al telèfon del Casal de Cultura: 935 898 269

Diumenge 24
18-20,30h – Nau de Cultura
Exposició en homenatge del fotògraf Joaquim Teixidor
19h – Sala del Casal de Cultura
Carla - Poesia, Dansa i Música. Narra una història d’amor
amb els seus moment de desencís. 

Dissabte dia 30 
10-14h – Sala del Casal de Cultura · Curs de Tast de Vins – 
2n nivell (places limitades) . Inscripció al info@avvcelm.cat
Org :AV Ca n’Enric-la Miranda · Col : INCAVI i EMD de Valldoreix

JUNY
divendres dia 5
21.30h – Nau de Cultura. Cicle de
Cinema Europeu (VO). 
“Al otro lado” 
(Auf der Anderen Seite)
(drama) – Alemanya-Turquia - 2007
MAJORS DE 13 ANYS – ENTRADA
LLIURE
Org : EMD de Valldoreix

dissabte 6 i diumenge 7
Cap de Setmana a “l’Alt Empordà i les Alberes”
informació i inscripcions al 93 674 38 11
Org : Valldaurex, Centre d’Estudis de Valldoreix
Col : EMD de Valldoreix

Diumenge dia 7
9.30h – Pl. Mas Roig
Passejades per Valldoreix 
Visita la Rierada (salt d’aigua)
TM de Molins de Rei 
(places limitades) 
Inscripció al info@avvcelm.cat
Org :AV Ca n’Enric-la Miranda
Col : EMD de Valldoreix

19h – Sala del Casal de
Cultura. Teatre –
Programació Continuada.
Teatre Breu “Jo vinc d’un altre temps” i “Entre aigua i
anís” de Ricard Creus
Org : Grup de Teatre Espiral
Col : EMD de Valldoreix

dilluns dia 8
19.30h – Biblio@ccés Vall d’Or. (Rbla. M. Jacint
Verdaguer, 185). Grup de lectura en català i castellà
El Silenci de Gaspar Hernández (Premi Josep Pla)
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

dijous dia 11
(Rbla. M. Jacint Verdaguer, 185)
17.30h – Biblio@ccés Vall d’Or 
Expliquem contes ! Les butxaques del mar, la lluna, que
viu feliç, al cel, remenant els nuvols i jugant amb els
estels, baixa al mar i es troba amb un munt de sorpreses
que no coneixia, de 3 a 5 anys
Org : EMD de Valldoreix

divendres dia 12
22 h sala Casal de Cultura
“ Itinerari de Paraules” amb Carme Contreras 
(la Roser del Cor de la Ciutat)
Lectura dramatitzada amb l’acompanyament d’un músic
Entresòl de Produccions 2005, s.l. Org : EMD Valldoreix

diumenge dia 14
10h – Plaça del Casal de Cultura
• Ballada de Sardanes amb la
Cobla “Lluïsos” (de Taradell)
• Jocs Gegants fets amb mate-
rials recuperats
Org: EMD de Valldoreix
• Taller d’expressió plàstica del Casal de Cultura, dibui-
xarem, farem titelles, collage...  
• Exposició de Fi de Curs del Tallers del Casal de Cultura
Org: professors i alumnes dels Tallers del Casal de Cultura de
Valldoreix i EMDVdx. 
• Fira d’Artesans de Valldoreix
Org: Col·lectiu d’artesans de Valldoreix

Maig
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Juny
1 2 3 4 5 6 7
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22 23 24 25 26 27 28

29 30
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