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L’EMD de Valldoreix neteja 
les àrees de bosc de la vila

amb alt risc d’incendi 
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Història viva

Francesc Busquets i Pujol de la
Torre, alies Mitjans (Valldoreix 1672
- Viena 1734) nascut el 23 de
novembre de 1672 a Valldoreix,  era
el segon fill d’Antic Busquets i Ribes
i de Maria Pujol de la Torre i Vidal de
Bell·lloc. Es va casar el 1692 amb la
pubilla del mas Mitjans de la
Guardiola de Sta. Maria de Toudell a
l’actual Viladecavalls, que pertanyia
a la universitat forana de Sant Pere
de Terrassa, des d’on intervingué en
els afers públics de Terrassa.

Conegut com a “Mitjans”, fou
insaculat conseller de la Universitat
Forana de Terrassa l’any 1700. Fou
síndic de Terrassa i també insaculat
conseller tercer el novembre de
1703. 

Assistí com a síndic de Terrassa a la
darrera Junta de Braços de juliol del
1713 que acordà seguir oposant
resistència a les tropes de Felip V.

Tot i no ser militar de carrera, va ser
nomenat coronel d’infanteria pel
Consell de Cent i formà el seu propi
regiment, que es va integrar en

l’anomenat exèrcit de l’exterior, sota
les ordres del Comandant en Cap de
l’Exèrcit de l’Exterior, el Coronel
Antoni Desvalls i de Vergós,
Marquès del Poal. Va lluitar contra
les tropes filipistes, amb Pere
Bricfeus, Ermengol Amill, Adjutori
Segarra, Joan Vila i Ferrer i d’altres
resistents.

L’agost de 1714 participà en tot un
seguit d’actuacions contra els
borbònics a la zona del Bages
(Batalla de Talamanca), Moianès i
Plana de Vic, i en l’intent frustrat de
trencar amb mil homes el setge de
Barcelona. 

Després de la batalla de l’11 de
setembre de 1714, Busquets es va
refugiar a Cardona, on fou dels
darrers resistents de la guerra.  
El Regiment núm. 8 “Francesc
Busquets” actuà a efectes pràctics
com una unitat de fusellers de
muntanya. I estava formada pels
següents comandaments:

Coronel (1713 ~ 18.09.1714): 
Francesc Busquets 
Tinent Coronel (oct-1713? ~
18.09.1714): Joan Jansà
Sergent Major: Martín García  
Capitans: Pau Perales (valencià);
Joan de Montserrat (català);
Cosme de Montserrat (català);
Pasqual Català de Monsonís
(valencià) (fill del Comte de
Cerdanet); Lorenzo Ynés de Ayoz
(aragonès)

Tinents: Vicenç de la Calzada
(valencià); Antoni Mencior
(català) 
Alferes: Josep Bachs (català)

Tot i ser comprès expressament en
l’indult concedit pels filipistes en la
capitulació de Cardona, Busquets va
ser perseguit, les seves propietats
incautades i el mas Mitjans
devastat.

Hagué de fugir, tot deixant els seus
fills, orfes de mare, a cura dels seus
germans, es refugià  a Mallorca i, en
caure les Balears, a Nàpols. El 1715
s’exilià definitivament a Viena, des
d’on anà a Hongria per lluitar contra
els turcs. Durant els gairebé vints
anys que hi va viure, rebia el Diario,
que era una pensió regular  imperial
per a determinats exiliats que al
1726 ascendia a 45 florins. Morí a la
capital imperial, Viena, el 18 d’agost
del 1734 d’un atac d’apoplexia. El
seu cos va ser enterrat en el
cementiri cesari del monestir de
Montserrat de la capital austríaca.

Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 130
Tel. 93 674 94 36 - Fax 93 583 60 55
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+info 936 742 719
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Francesc Busquets, un valldoreixenc heroi de l’11 de setembre.

Francesc Busquets va tenir un paper destacat en
l'intent frustrat de trencar el setge de Barcelona.

Gravat de l'església del monestir de Montserrat
de Viena on està enterrat Francesc Busquets.
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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

BONA FESTA
MAJOR 2009

La nostra Vila està d’enhorabona, està a
punt de viure una nova Festa Major.
Durant uns dies, la nostra Plaça del
Casal, els nostres carrers i els diferents
equipaments, es vestiran de gala per
viure tot tipus d’actes i per a tots els

gustos.

Des de l’EMD, treballem intensament perquè tots els veïns i
veïnes gaudim d’un bon nivell de qualitat de vida i que aquesta
es desenvolupi en convivència.

Si bé és cert que el moment econòmic és molt difícil, no és
menys cert que la Festa Major ha de ser també un moment de
distensió per a tothom. És per això que, tot i les limitacions
econòmiques, tota la gent que participa en la nostra festa ha fet
una gran feina per tal de mantenir el nivell i la qualitat en les
activitats. Vull destacar la important col·laboració de la gent jove
que enguany s’ha afegit a la Comissió de Festes amb bones
propostes.

Vull agrair la gran feina  feta, la  constància i dedicació de les
entitats, dels voluntaris i voluntàries i de l’equip humà de l’EMD
que participen de l’organització, programació i desenvolupament
dels diferents actes,  així com la confiança i col·laboració que les
diferents firmes comercials i tota la gent han dipositat i que fan
possible la nostra Festa Major.

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

Valldoreixencs i valldoreixenques, gaudim de la Festa, fruïm de
cada moment; aprofitem-la com una alenada d’aire fresc que
ens reconforta del treball de tot un any i ens obre les portes del
nou curs.

Per a tots i per a totes, veïns i visitants, que tinguem una BONA
FESTA MAJOR 2009.

Montserrat Turu i Rosell

Presidenta de Valldoreix-EMD

3 infoValldoreix
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4 infoValldoreix

Territori

La justícia dóna la raó a l’EMD-Valldoreix
davant l’Ajuntament de Sant Cugat en

l’expropiació de zones verdes
L’EMD de Valldoreix no s’haurà de fer càrrec del cost de
l’expedient d’expropiació d’un terreny ubicat a Valldoreix
que l’Ajuntament de Sant Cugat va derivar a l’EMD,
al·legant no ser l’administració competent per tramitar
l’expedient per trobar-se el terreny dins l’àmbit territorial
de Valldoreix.
Els precedents es remunten a gener de 2007 quan l’EMD,
sense avís previ per part de l’Ajuntament de Sant Cugat,
rep un allau d’expedients d’expropiació derivats del
planejament, i per tant competència de l’administració
santcugatenca. Els expedients suposen unes despeses de
prop de 12 milions d’euros per a l’EMD. Des de l’any 1976
i fins el 2007 l’Ajuntament de Sant Cugat sempre s’havia
fet càrrec dels expedients d’expropiació de zones verdes.
Davant aquesta situació la presidenta de l’EMD,
Montserrat Turu, declara, a través d’un Decret de
Presidència d’abril de 2007, que l’administració
valldoreixenca no és competent per tramitar l’expedient,
decret contra el qual l’Ajuntament de Sant Cugat va

interposar un recurs contenciós-administratiu. Ara la
sentència del Jutjat del Contenciós-Administratiu
número 5 de Barcelona, ha donat la raó a l’EMD de
Valldoreix declarant que no és l’administració competent
per dur a terme l’expropiació i que és l’Ajuntament de
Sant Cugat qui ha d’assumir el cost del procés
expropiador.
La sentència es fonamenta en què el citat terreny està
qualificat pel PGM com a sistema de parcs i jardins
urbans de nova creació de caràcter local (clau 6b) i de
sistema viari bàsic (clau 5), i per aquest motiu
l’expropiació és de naturalesa urbanística i no ordinària.
És per això que l’expropiació només pot ser competència
de l’administració santcugatenca.

l’EMD de Valldoreix no és l’administració competent
per dur a terme l’expropiació i és l’Ajuntament de

Sant Cugat qui ha d’assumir el cost del procés
expropiador

L’avinguda Baixador és el tema central del III Concurs Fotogràfic
que organitza l’Associació de Veïns de Can Casulleras

El Concurs de Fotografia “Can Casulleras” de Festa Major d’enguany té com a motiu central l’avinguda
Baixador per a tenir un testimoni gràfic de la zona abans de que comencin les obres de soterrament de
les línies d’alta tensió i la urbanització. Les fotografies s’exposaran durant la Festa Major de Valldoreix a
la Sala del Casal de Cultura, on s’atorgaran els premis, i les bases per participar-hi són les següents:
1.-Pot participar qualsevol persona entre 5 i 100 anys.
2.-Les fotografies estaran relacionades amb la  avinguda del Baixador.
3.-Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies.
4.-Les fotografies podran ser en color o blanc i negre.
6.-Les fotografies han d’anar muntades i centrades sobre cartolina blanca tamany A4.
7.-En el dors de la cartolina figurarà en majúscules el nom, adreça i telèfon de contacte del concursant. 
El concursant  podrà si ho desitja afegir un lema per la foto i els comentaris sobre la mateixa que estimi oportuns.
8.-Cal presentar les fotos al Casal de Cultura de l’EMD en horari de 9 a 14 hores.
La data límit de presentació serà el dia 9 de setembre.
9.-Les fotos s’exposaran el dia 20 de setembre de 11 a 14h. a la sala del Casal de Cultura de l’EMD.
L’entrega de premis tindrà lloc el mateix dia 20 de setembre a les 13.00 hores a la sala del Casal de Cultura.
10.-Les còpies premiades restaran en poder de l’Associació de Propietaris i Veïns de Can Casulleras.
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5 infoValldoreix

Medi Ambient

L’actuació consisteix en la neteja i triturat de la massà
arbòria afectada per la ventada del passat gener, en una
extensió de 89,5 hectàrees. Les zones sobre les quals
s’actuarà estan ubicades a tocar del nucli urbà i en zones
verdes de l’interior del mateix núcli.

Les tasques de neteja i triturat les està duent a terme
l’empresa Forestal Soliva S.L. en el marc del conveni que
el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya va signar el passat abril amb
l’Associació de Rematans i Serradors de Catalunya i el
Centre de la Propietat Forestal de Catalunya. Aquest
conveni contempla la concessió d’una línia d’ajuts per a
la realització dels treballs esmentats, fet que suposa un
important descàrrec econòmic per a l’EMD de Valldoreix,
que no ha d’assumir el total del cost dels treballs.

La gran dispersió i extensió de les zones afectades ha
obligat l’EMD a dividir les zones de treball per nivell de
prioritat. La primera actuació va començar el passat 18 de
maig a la zona nord-oest del municipi, delimitada pels
carrers passeig del Bosc, passeig Esparver i plaça del
Ocells. També es va procedir a la trituració de les restes
de brancam emmagatzemades en dos terrenys
municipals habilitats per aquesta funció, i que a data
d’avui ja han estat completament retirades.

Acabada aquesta primera fase s’ha procedit a actuar a la
zona situada entre el camí de la Salut i el passeig de la
Carena, per tal de completar la neteja encetada per la
brigada contractada pel Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya. Les següents zones d’actuació
han estat les zones verdes situades entre l’avinguda Mas
Fuster i el carrer Sant Francesc i la que està a tocar de la
rambla Mossèn Jacint Verdaguer, així com la zona situada
al barri de La Barceloneta al costat de la riera d’en
Saladrigues.  

Un altre dels àmbits d’actuació serà l’àrea compresa per
la zona situada entre el passeig Guineu i que arriba fins al
barri de Les Bobines. Seguidament s’actuarà a la zona
forestal de Can Enric la Miranda, a tocar del Club
Esportiu Valldoreix i a la zona de la Masia de Can Badal, al
peu de la Colònia Montserrat. Per últim, es realitzarà la
neteja de la zona forestal situada entre la carretera de la
Floresta i la via dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. 

En una primera estimació es va calcular que la durada de
les tasques de neteja i triturat podia allargar durant com a
mínim un any, tot i que el ritme d’actuació actual fa
pensar que les feines podrien estar enllestides abans del
proper mes de novembre.

L’EMD de Valldoreix neteja les àrees de bosc de la vila
amb alt risc d’incendi o nivell d’afectació greu
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6 infoValldoreix

Territori

Fecsa Endesa ja ha fixat el calendari definitiu d’inici de
les obres de soterrament de les línies d’alta tensió que
travessen Valldoreix. La data, que ha quedat prevista per
a la primavera del proper any, es va fixar a l’última reunió
de la comissió tècnica de seguiment del conveni per a la
reordenació de les línies elèctriques d’alta tensió que
transcorren per les zones urbanes de Valldoreix.

El calendari:
Maig de 2009....................... Signatura del conveni.
Setembre 2009.....................Finalització del projecte 

executiu.
Finals de novembre 2009..... Licitació de les obres.
Finals de desembre 2009..... Resolució del concurs 

d’adjudicació de les obres.
Primavera 2010..................... Inici de les obres.

Urbanització de l’avinguda Baixador: comença el
procés participatiu 
Un procés participatiu ciutadà definirà quines han de ser

les línies mestres del projecte d’urbanització de la nova
avinguda Baixador, ja sense torres d’alta tensió. Aquest
procés s’iniciarà properament i està previst que finalitzi
abans de d’acabar l’any.
La concreció del calendari d’inici de les obres de
soterrament de les línies d’alta tensió, permet a l’EMD
de Valldoreix tenir un horitzó definit i d’aquesta manera
posar-se a la feina per començar a donar forma al
projecte d’urbanització.
Per les seves característiques com a via que travessa gran
part del territori, de nord-oest a sud-est, l’avinguda
Baixador passa per ser un dels carrers més importants de
Valldoreix i un dels grans objectius de l’equip de govern
abans del final de l’actual legislatura.
És per aquest motiu que l’EMD de Valldoreix posarà en
marxa un procés participatiu ciutadà que ha de definir
quina tipologia de via volen els veïns de Valldoreix que
esdevingui l’avinguda en el projecte d’urbanització, que
s’iniciarà tot just acabin els treballs de soterrament de
les línies d’alta tensió.

Fecsa Endesa ja ha fixat el calendari definitiu d’inici de les obres de soterrament 
de les línies d’alta tensió que travessen Valldoreix. L’EMD de Valldoreix posarà 

en marxa un procés participatiu ciutadà que ha de definir quin tipus de via volen 
els veïns de Valldoreix que esdevingui l’avinguda Baixador

Soterrament de les línies d’alta tensió: 
calendari definitiu
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7 infoValldoreix

Obres i Serveis

Els veïns dels carrers que
conflueixen a la plaça de les Ones,
ubicada al barri de La Serreta, s’han
quedat sense aparcament per a
cotxes al carrer, després que
Promusa eliminés la majoria de les
més d’una trentena de places
d’aparcament contemplades en el
projecte d’urbanització de la zona.
El projecte d’urbanització del barri
valldoreixenc, que executa
l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès i Promusa, contemplava més
de trenta places d’aparcament, però
durant el període d’exposició
pública del projecte, un veí de la
zona va presentar un recurs
d’al·legacions en contra de les
places d’aparcament. L’empresa
municipal Promusa va acceptar
l’al·legació del veí i va redactar un
nou projecte que únicament inclou
sis places per a cotxes a la plaça de
les Ones. 

Davant aquesta situació l’EMD i una
majoria de veïns propers a la plaça
han reclamat a Promusa que torni al
projecte inicial i respecti la trentena
de places d’aparcament. Tant el
govern de Valldoreix com els veïns
de la plaça i dels carrers
Barceloneta, Estret de Gibraltar i
propers, exposen que les sis places
que preveu el nou projecte que
s’està executant no satisfan la
demanda actual d’aparcament. És
per aquest motiu que l’EMD va
enviar una carta a l’Ajuntament de
Sant Cugat per reclamar que no se
suprimeixin els aparcaments
previstos en el primer projecte. 
De moment els veïns de l’àmbit
afectats han proposat a
l’Ajuntament que es mantinguin les
esmentades places d’aparcament en
els carrers Barceloneta i Estret de
Gibraltar, convertint aquests carrers
en vies de direcció única.  

Si finalment l’Ajuntament de Sant
Cugat no satisfà les demandes dels
veïns afectats l’EMD estudiaria
contemplar incloure de les places
reclamades en futurs projectes
d’urbanització de la plaça.

L’EMD de Valldoreix vetlla per la construcció de
les places d’aparcament de la plaça de les Ones 

L ’EMD i una majoria de veïns de la plaça de les Ones han
reclamat a l’Ajuntament de Sant Cugat que torni al projecte
inicial i respecti la trentena de places d’aparcament o doni

solucions d’aparcament a la zona
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8 infoValldoreix

Obres, Serveis i Comerç

El nou parc infantil de Valldoreix 
s’estrenarà per Festa Major

Valldoreix
tindrà un nou
espai dedicat
al lleure i a
l’esbarjo dels
infants de la
vila, que
estarà ubicat
al terreny
delimitat per
la confluència
dels carrers
avinguda Mas

Fuster i carretera de Vallvidrera. El solar ja acollia un parc
urbà que va quedar greument malmès per la caiguda de 12
pins, durant l’episodi de fortes ventades que va patir
Valldoreix el passat 24 de gener. 
La caiguda de pins va destrossar les tanques perimetrals
de l’espai i va deixar el mobiliari urbà del parc en un estat

inservible. Per aquest motiu l’EMD de Valldoreix ha
procedit a la reconstrucció de l’espai per destinar-lo al
mateix ús que venia desenvolupant fins al moment,
incorporant jocs infantils.
El procés de rehabilitació consisteix en la reconstrucció
de la tanca perimetral del parc, que es completarà amb
un tancament total de l’espai que garanteixi la seguretat;
es finalitzarà el revestiment amb pedra del mur de la
façana de la carretera de Vallvidrera; replantat d’arbres
traslladats d’altres espais remodelats de la vila.
La remodelació del parc també inclou la construcció d’un
camí per a vianants que connectarà els tres accessos de
què disposarà l’espai, dos ubicats a l’avinguda Mas Fuster
i un a la carretera de Vallvidrera. 

El solar ja acollia un parc urbà que va quedar
greument malmès per la caiguda de 12 pins, durant
l’episodi de fortes ventades que va patir Valldoreix

el passat 24 de gener

La presidenta de l’EMD de Valldoreix, Montserrat Turu, i el
president de l’Associació de Comerciants i Empresaris de
Valldoreix (ACEV), Jordi Ortolà, van signar el dilluns 15 de juny el
conveni per donar impuls al sector comercial de la vila. Turu i
Ortolà van estar acompanyats pel vocal de Comerç, Joan Gaya i
diversos membres de la Junta Directiva de l’Associació.
L’associació empresarial i comercial, que acull a la majoria de
comerços i empreses de la vila, està considerada per l’EMD-
Valldoreix com un interlocutor de qualitat del conjunt del sector
econòmic i comercial de Valldoreix. Per aquest motiu, la signatura
del conveni-marc estableix un nou espai de col·laboració entre els
comerciants i l’administració que té com a objectiu final la
satisfacció ciutadana.
El document possibilita la realització de diversos programes
d’actuació que s’aniran concretant progressivament, i que seran
parcialment subvencionats per l’EMD, com la senyalització de
comerços i empreses, activitats culturals i de lleure de promoció,
l’afavoriment de la publicitat, l’edició de la guia comercial i la
inclusió de la mateixa al web municipal i l’organització de la fira de
comerç per la Festa Major, entre d’altres. 
Paral·lelament, l’EMD està treballant per a la creació d’un mercat

no sedentari setmanal que tindrà lloc al carrer Bruc, amb tota
probabilitat en dissabte. També contempla la definició de
l’estructura comercial del projecte de nova centralitat planejada a
l’actual plaça del Casal de Cultura que inclourà un nou
supermercat i diversos establiments comercials, que compartiran
espai amb els equipaments socioculturals. Amb aquestes
actuacions, l’EMD de Valldoreix pretén assolir el doble objectiu de
satisfer l’actual demanda comercial ciutadana, assegurant un servei
de qualitat, així com ajudar a la promoció del sector comercial de
la vila. En aquesta línia s’està realitzant un estudi sobre l’oferta i
demanda de productes i serveis a Valldoreix i s’ha creat un
directori dels comerços i empreses de la vila a la web de l’EMD
(www.valldoreix.cat).

El document possibilita la realització de diversos
programes d’actuació que s’aniran concretant

progressivament, i que seran parcialment
subvencionats per l’EMD, com la senyalització de
comerços i empreses, activitats culturals i de lleure
de promoció, l’afavoriment de la publicitat, l’edició

de la guia comercial i la inclusió de la mateixa al
web municipal i l’organització de la fira de comerç

per la Festa Major, entre d’altres

L’EMD signa un conveni-marc de cooperació amb l’Associació de
Comerciants i Empresaris de Valldoreix per a promoure el comerç a la vila
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Educació

El ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix,
celebrat en sessió extraordinària el 22 de juny de 2009,
va acordar per unanimitat l’aprovació definitiva del
projecte de construcció de la nova llar d’infants al CEIP
Ferran i Clua de Valldoreix. Durant el ple també es va
acordar l’expedient de contractació i convocaria de la
licitació de l’obra d’execució per procediment obert i
l’aprovació dels plecs de clàusules administratives que
han de regir la contractació.
Amb aquesta aprovació es dóna el pas definitiu per a què
la nova escola bressol del CEIP Ferran i Clua pugui
començar a acollir alumnes a partir del proper curs 2010-
2011. El nou centre es començarà a construir aquesta
tardor i donarà servei a prop de 110 alumnes. 
El pressupost total de les obres és de prop 1’2 milions
d’euros. Per finançar aquesta suma, l’EMD de Valldoreix
compta amb una subvenció del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de 510.000 euros i dos

crèdits subvencionats per la Diputació de Barcelona que
sumen 515.000 euros. L’aportació de l’EMD de Valldoreix
al projecte és de 225.000 euros.

Amb aquesta aprovació es dóna el pas definitiu per
a què la nova escola bressol del CEIP Ferran i Clua

pugui començar a acollir alumnes a partir del proper
curs 2010-2011. El nou centre es començarà a

construir aquesta tardor i donarà servei a prop de
110 alumnes.

La nova escola bressol obrirà portes el curs 2010-2011

Els alumnes d’educació infantil i primària del centre
Ferran i Clua van acomiadar el passat 20 de juny al vespre
el curs escolar 2008-2009. Les activitats van començar a
les 17.30 hores amb una projecció de vídeos expositius
de cada cicle educatiu de l’escola per als pares. Després
van poder gaudir de les danses dels alumnes de P3 fins a
4rt, l’espectacle de circ dels nens i nenes de 5è i les
cançons dels més grans del centre, 6è curs. 
Acabades les actuacions es va donar pas als
tallers i al sopar per als
més petits. El sopar entre
pares i membres de la
docència del centre va
començar quan els nens i

nenes, ja sopats, gaudien d’un espectacle de màgia.
L’acte, que va tenir lloc al mateix recinte del Ferran Clua,
va aplegar unes 700 persones entre alumnes, famílies i
professorat.

Fi de curs a l’escola bressol
D’altra banda, el divendres dia 10 de juliol, unes 150
persones, entre nens, pares i avis, van acudir a la festa de

cloenda del curs escolar que va
organitzar l’Escola Bressol de
Valldoreix i que va començar a
mitja tarda amb un espectacle
infantil de titelles i animació
musical. L’activitat, que va anar
a càrrec de la companyia
d’animació infantil “Tres
Quarts de Quinze”, va estar

acompanyada d’un berenar
per a tothom. Al vespre,
pares i mares d’alumnes van
seure a sopar amb els
membres de la docència de
l’escola per a celebrar el final
de curs.

Alumnes, pares i professors celebren el final de curs a
l’Escola Bressol i al CEIP Ferran i Clua de Valldoreix 
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Mobilitat

Més de 1.500 veïns de
Valldoreix i Sant Cugat ja
han demanat, des del
passat 1 de juny, la
sol·licitud del distintiu per a
l’Àrea Verda d’aparcament
a la zona l’estació de
Valldoreix. Del més d’un
miler i mig de sol·licituds
de l’Àrea Verda, prop d’un
70% són efectuades per
veïns de Valldoreix i la resta
són de Sant Cugat, Mirasol,
Les Planes i La Floresta. La

mesura portada a terme per l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix contempla un total de 420
places d’aparcament a la vora de l’estació i té l’objectiu de
facilitar l’aparcament als veïns de la zona. El govern és
conscient que aquesta mesura no pot assolir la totalitat dels
vehicles de Sant Cugat, ja que n’hi ha un total de 43.000.
Això ha provocat l’empadronament i l’alta de vehicles de

molts veïns el que ha creat un col·lapse en el servei d’atenció
ciutadana de l’EMD de Valldoreix.
L’EMD de Valldoreix va engegar la mesura el dia 1 de juny i
romandrà en període de proves fins a final d’any amb l’objectiu
de conèixer la mobilitat dels veïns conductors i poder adaptar-
ne els criteris al projecte. El període de prova de l’Àrea Verda
permetrà avaluar millor els resultats a partir de l’inici del proper
curs escolar al setembre. Per al moment, l’EMD de Valldoreix ja
ha demanat a l’Ajuntament que la Policia Local de Sant Cugat
que efectuï un seguiment dels cotxes que aparquen a l’Àrea
Verda en l’horari que contempla, de les set del matí a les vuit del
vespre. L’objectiu d’aquesta mesura és el de facilitar l’aparcament
a la zona als veïns que utilitzen el servei dels ferrocarrils. 
Dins del pla de mobilitat que està executant l’EMD de
Valldoreix i on s’emmarca l’Àrea Verda, s’estan estudiant
mesures per a descongestionar la zona d’aparcament als
voltants de l’estació dels FGC. L’ampliació de la gratuïtat del
servei d’autobusos fins als 18 anys, n’és un exemple. El pla de
mobilitat també contemplaria en un futur la construcció d’un
aparcament soterrat a l’estació de FGC, un projecte a definir
que està pendent de converses amb l’empresa Tabasa.

L’EMD rep més de 1.500 sol·licituds del distintiu de l’Àrea Verda
d’aparcament als voltants de l’estació

La nova targeta T-12 és un títol de transport destinat als
nens i nenes de 4 a 12 anys que els permetrà viatjar, a
partir del proper mes de setembre, de forma gratuïta i
il·limitada dins de la zona tarifària del municipi de
residència. L’Associació de Municipis amb Transport
Urbà (AMTU), de la que n’és membre l’EMD de
Valldoreix, ha estat l’encarregada de gestionar aquesta
nova mesura per tot l’àmbit dels 235 municipis de la
segona corona tarifària de transport urbà. 
Des de l’EMD de Valldoreix s’ha col·laborat amb l’AMTU
en la promoció i publicitat de la T-12 entre les famílies de
més de 900 nens i nenes de la vila d’entre 4 i 12 anys. La
campanya ha consistit en l’enviament a domicili dels
impresos de sol·licitud i una guia informativa de la T-12,
acompanyats d’una carta explicativa de la presidenta de
l’EMD, Montserrat Turu. 
Per adquirir la T-12, el pare, mare o tutor del
beneficiari ha d’emplenar un imprès de

sol·licitud, adjuntar una fotocòpia del
DNI/NIE/passaport de l’infant i realitzar un pagament de
35 euros en concepte de gestió i cost d’emissió de la
targeta. En la primera emissió la T-12 tindrà una validesa
de 16 mesos des de la seva recepció, mentre que en les
següents serà anual. La targeta es pot obtenir a través
d’internet (www.t-12.cat), al Servicaixa, en els centres
d’atenció al client de la xarxa de transport públic o a
qualsevol estanc del municipi.
Els valldoreixencs d’entre 4 i 12 anys que adquireixin
la T-12, podran viatjar gratuïtament amb les tres
línies d’autobús urbà de Valldoreix, i amb qualsevol
transport públic integrat per la zona C2 que
comprèn, entre d’altres, els municipis de Rubí, Sant
Cugat, Sabadell, Ripollet i Cerdanyola del Vallès. 

L’EMD col·labora en la promoció de la nova targeta 
T-12 per a la gratuïtat del transport dels més petits

10 infoValldoreix

L’EMD de Valldoreix ja ha demanat a l’Ajuntament que 
la Policia Local de Sant Cugat que efectuï un seguiment 

dels cotxes que aparquen a l’Àrea Verda
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• Taller de dansa: La idea de l’àrea
de Cultura de l’EMD és obrir dos
grups i de mica en mica anar
ampliant l’oferta.
• Grups de lectura: Es creen dos nous
grups, un en anglès i l’altre en francès.
• Nou Taller de Consciència 

Corporal: L’antic taller de ioga es
passa a dir-se taller de consciència
corporal i s’obre obert a diferents
tipus d’exercicis.
• Nou taller de relaxació i meditació.
• Tornem a proposar el curs de

dibuix al natural.
• Nou taller de joieria.
• Nou taller de dibuix i pintura 

per les tardes.

L’objectiu dels Tallers 2009-2010
és oferir una bona proposta de
qualitat i variada, atenent sempre a
les inquietuds i sol·licituds dels
valldoreixencs.

El programa de Tallers  2009-2010 arriba farcit de novetats

Des d’aquest curs el cobrament és mensual. D’aquesta manera l’EMD de Valldoreix s’ajusta a les circumstàncies
actuals de crisi econòmica oferint més facilitats a l’usuari.

Cultura

Actes destacats:
• Festa Major Infantil
• Festa Jove
• Trobada de comerciants
• Fira d’artesans
• Festa de l’Esport al Carrer
• XVIII Concurs de Paelles
• I moltes activitats més...

Viu-la!

7, 12, 13, 16, 17, 18, 19 i 20 de Setembre de 2009

Festa Major
de Valldoreix 2009
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Valldoreix, el meu
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ostè va nàixer a Barcelona. Quan va arribar a
Valldoreix? 
Vaig arribar a Valldoreix amb dotze anys, al 1934,

com a estiuejant, quan el meu pare va comprar una torre.
Anava i venia. De més gran ja, durant els períodes d’estiu
m’instal·lava aquí a la vila i a l’hivern a Barcelona però
pujava alguns dies a Valldoreix a passar visita.

I què va ser el que el va motivar a instal·lar-se
definitivament a la vila?
Doncs van passar els anys com a estiuejant i a la dècada
dels 50, ja sent metge, vaig creure que exercir com a tal
seria bo per a Valldoreix i li ho vaig comentar al senyor
Pablo Lemmel, llavors president de l’Associació de
Propietaris. A ell també li semblà convenient i necessari
que hi hagués un metge a la vila. Així em vaig convertir
en el metge de Valldoreix, em vaig instal·lar a la vila i vaig
establir la consulta al passeig Atmetllers.

Llavors vostè va ser l’any 52 el primer metge que ha
tingut Valldoreix?  
Sí, fins aleshores la vila funcionava amb els tres metges

que hi havia a Sant Cugat. Jo vaig ser el primer metge
amb consulta privada de Valldoreix, però també visitava
a La Floresta, per exemple. Ens repartíem una mica la
feina per tot el terme, amb els companys de Sant Cugat
vam tenir sempre molt bona relació. 

Com era la feina aquí a Valldoreix com a metge?
El treball aquí a l’estiu era esgotador. La majoria de
pacients eren criatures. Atès el gran número d’infants
que hi havia a la vila vaig haver de deixar de banda la
ginecologia i l’obstetrícia en la lactància, les meves
especialitats, per a aprofundir en la pediatria. 

Diuen que abans, en els pobles petits, els qui tenien
el poder eren el metge, el capellà i l’alcalde. En el
seu cas és cert això?
Home tant no ho sé, però jo m’hi trobava molt bé.
Considero que vaig entrar a totes les cases de Valldoreix.
Fins hi tot sabia, abans d’anar-hi, el què m’hi trobaria.
Per exemple, hi havia algunes torres d’aquí que tenien
pou i quan canviaven d’estiuejant sabia que hi tindrien
diarrees, colitis, etc.

Dr. Lluís
Masnou

De pare metge i avi farmacèutic, el
doctor Masnou, el primer metge
amb consulta privada de Valldoreix,
va vetllar per la salut dels
valldoreixencs durant més de vint
anys. Va arribar com a estiuejant
l’any 34 i al 50, ja sent metge, es va
convertir en el primer metge de la
vila. Des de la consulta del passeig
Ametller, Lluís Masnou Colominas
ha viscut més de cinquanta anys de
canvis. Ara recorda amb tendresa el
Valldoreix d’anys passats.

V
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Exercint com a metge de la vila en déu haver vist de
tots colors. 
He vist de tot. Des d’infarts de miocardi fins a nens que
s’havien ficat una mongeta pel nas o un cigró per l’orella.
He presenciat avortaments i he aguantat el sèrum
mentre portàvem una dona, a qui probablement li vam
salvar la vida, amb una ambulància cap a l’hospital. Havia
de saber fer de tot.  

Creu que la professió de metge ha canviat molt al
llarg dels anys que vostè hi ha exercit?
I tant. Jo sempre he cregut que vaig néixer massa d’hora,
la medicina ha fet un salt enorme des de la meva època
fins l’actual. Però això ja passa amb la medicina. Per
exemple, el meu pare també era metge i quan jo vaig
acabar la carrera, ja feia servir mètodes molt diferents a
els seus. El mateix em passa a mi quan veig les
intervencions que fan els metges d’ara. És meravellós.

I ara que ja no exerceix de metge, què ocupa el seu
temps lliure?
La meva afició de sempre ha estat pintar amb aquarel·la,
pastel i oli, i ara m’hi puc dedicar més. De l’any 1947
conservo dues aquarel·les amb paisatges de Sant Cugat,
una del claustre del Monestir de i l’altre és un paisatge
de la masia de Can Gantxet amb el Monestir de fons. 

Vostè coneix la vila des de fa més de 70 anys i ha
viscut moltes èpoques. Creu que ha canviat molt
Valldoreix des dels seus primers anys aquí?

Moltíssim. Pels carrers de la vila passaven les vaques i els
ramats d’ovelles. Hi havia rossinyols, caderneres i els
conills feien caus als jardins de les cases i naixien
conillets a casa. Hi havia bolets pels voltants, no calia
anar al Puig a buscar-ne. Ha canviat molt. Per exemple,
llavors els carrers de Valldoreix no eren com ara, eren
plens de pedres i aixecaven molta pols i quan plovia era
tot fang. A les cases no s’hi podia arribar en cotxe, no es
guanyaven prou diners per arreglar les suspensions que
trencaves pel camí. També ha canviat molt la quantitat
de torres. Aleshores hi havia més quietud. 

Així doncs, canviaria algunes coses del Valldoreix
d’avui en dia?
Que tothom fos més responsable amb el seu entorn,
amb el voltant de casa. Per exemple, molta gent no té
cura de que les plantes de les reixes de casa no envaeixin
les voreres per on han de passar els veïns. Han millorat

moltes coses però és a nosaltres, els veïns,
a qui ens correspon tenir cura de la netedat
del nostre entorn i del soroll, entre d’altres
coses.

I quines no les canviaria?
Amb el Valldoreix actual estic content. Des
de fa uns anys, sobretot aquests darrers
amb el govern d’ara, s’han cuidat moltes
coses. S’ha millorat l’entorn. 

I pel que fa a l’atenció mèdica. Com veu
el recent CAP de Valldoreix? 
Ara la cosa està molt bé. La gent està
contenta amb els metges d’aquí de
Valldoreix. Ara la majoria de pacients són
gent gran, abans eren bàsicament criatures.
I crec que molts d’ells estan molt contents
amb l’atenció que reben. Jo mateix ho he
estat els cops que hi he hagut d’anar.
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Reportatge Entitats

Des de fa uns anys que al Grup de Teatre
Espiral de Valldoreix s’ha anat consolidant un petit nombre
de membres joves. En canvi, a la valldoreixenca Coral
Harmonia la gent jove sempre ha estat un col·lectiu que
se’ls ha resistit. Però ara el recent director del grup coral,
Albert Santiago, juntament amb el president, Miquel Rejat,
i amb la iniciativa i l’assessorament d’aquests joves
presents al Grup Espiral han arrencat una proposta musical
per al sector juvenil. La iniciativa es duu a terme en forma
de taller i vol ser una eina d’introducció a la música coral a
través de cançons modernes amb un repertori
cinematogràfic, de gospel i d’altres modalitats vocals.

Segons explica el director de la Coral Harmonia, Miquel
Rejat, tot comença quan el Grup Espiral representa l’obra
“Càsting” durant les Festes Majors de Valldoreix de l’any
passat. És en aquest moment quan els joves del grup
teatral s’interessen per la música coral, incitats per les
peces musicals que s’inclouen a l’obra. A més, la visita
d’Espiral a la Mostra de Teatre Amateur de Pineda de
Mar els fa augmentar la voluntat d’introduir-se en la
música coral. En la setena edició d’aquesta mostra, que
es va celebrar la festivitat del pont de maig d’aquest
any, els membres del grup teatral valldoreixenc van
poder gaudir de l’obra “L’Àngel de la Música”, una
versió musical del text “El Fantasma de la Òpera”, co-
realitzada pel Grup de Teatre Filagarsa i la Coral de
Molins de Rei. De tot aquest contacte amb el teatre
musical en va sorgir la voluntat de crear un projecte
musical jove que es va començar a gestar en les

reunions mantingudes entre aquest grup de joves
amb Albert Santiago. 
Partint d’aquest context, la Coral Harmonia ha creat el
Taller de Grup Vocal per a Joves que engega el 19
d’octubre d’aquest any i que està pensat per a nois i
noies a partir dels setze anys. La proposta és en format
taller perquè la voluntat del grup coral és que sigui una
proposta dinàmica, amb un assaig setmanal, els dilluns
de les 19.45 a les 20.45 hores a la Sala del Casal de Cultura
de Valldoreix. És un taller pensat i creat per als joves, per
a que s’introdueixin en el món de la música coral i que
poc a poc vagin treballant la seva veu. Els qui es vulguin
inscriure no necessiten una base musical. És el primer any
que es realitza, per tant, no vol ser un grup professional

La Coral Harmonia engega un
projecte de cant per a joves

La idea neix del diàleg entre el director de
la Coral Harmonia, Albert Santiago, i
quatre joves del grup de Teatre Espiral,
després que contactessin amb el teatre
musical. El taller del cor de joves es
posarà en marxa l’octubre d’aquest
mateix any i pretén ser un espai
d’apropament a la música i descobriment
de la pròpia veu. 
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L’EMD de Valldoreix manifesta el seu profund sentiment de condol per la mort
del veí de Valldoreix Baltasar Porcel, nascut a Andratx (Mallorca) l’any 1937 i que
passa per ser un dels escriptors més influents de la literatura catalana
contemporània. Porcel, fill de família rural i de mariners, va decidir ser escriptor
ja des de petit i creà un món màgic i mític al voltant de la seva terra, la població
mallorquina d’Andratx. Més tard, en els anys 60, arribà a Barcelona per a
professionalitzar-se en el món literari i periodístic. 
Baltasar Porcel va rebre 26 premis durant la seva trajectòria i ens deixa una obra
que compta amb més d’una setantena de títols. L’escriptor mallorquí també va
destacar per la seva faceta periodística que inicià al Diario de Mallorca i que
mantingué fins la seva mort com a columnista al diari La Vanguardia.

La presidenta de l’EMD de Valldoreix, Montserrat Turu, en nom de tot el
consistori valldoreixenc i de tota la ciutadania de la vila de Valldoreix, s’ha
mostrat consternada per la desaparició de Baltasar Porcel de qui ha dit que “era

una de les grans figures de la literatura catalana i universal i un dels valldoreixencs més il·lustres. Tot Valldoreix
lamenta molt la seva pèrdua”. Baltasar Porcel va ser membre del jurat del Premi Literari de Valldoreix en dues
ocasions, fet que posa de manifest el seu arrelament a la vila i el seu compromís amb el món cultural
valldoreixenc. 

L’EMD de Valldoreix també vol expressar el seu condol a la dona i els dos fills de l’escriptor i per extensió a tota
la família de Porcel.

Valldoreix lamenta la mort de
l’escriptor Baltasar Porcel

sinó un instrument que permeti als joves agafar el gust
pel cant. Segons el president i el director de la Coral,
Miquel Rejat i Albert Santiago, els joves han de perdre la
por a cantar, han de descobrir la seva veu. 
Des de l’Harmonia són conscients de que el públic que
cerquen és un públic difícil. Però, segons els responsables
de la Coral, la primera reticència dels joves al cant coral
és un tema de pors que són fàcilment superables. A més,
en el taller hi ha programat un repertori de músiques
modernes del món del cinema, del gospel i d’altres
modalitats més amenes i properes per als joves. També
s’ha tingut en compte què molts joves són en moments
de canvis constants, en moments complicats per
començar a dedicar temps a una afició, i s’ha establert
una hora d’assaig setmanal. El director i el president del
grup coral són conscients que han escollit un projecte
amb una franja d’edat difícil, en comptes de enfocar-ho
cap a un col·lectiu de més fàcil accés com són els infants.
Però, Valldoreix ja té una eina per a que els infants

s’introdueixin en el cant coral en el Centre Musical de
Valldoreix, en canvi existia un mancança per als joves. Per
aquest motiu i per l’interès del nucli juvenil del Grup
Espiral, els responsables de l’Harmonia animats per la
vocal de cultura de l’EMD, Teresa Veciana, van decidir
crear aquest taller. 
Les inscripcions al Taller de Grup Vocal per a Joves es
podran realitzar durant tot el mes de setembre
mitjançant correu electrònic
(grupjove@coralharmonia.cat) i tindran un cost de 15
euros, més una quota mensual de 25 euros. El preu de la
quota mensual ha estat estipulat contant que es formarà
un grup d’unes 15 o 20 persones però si el nombre
d’inscrits augmenta aquest preu mensual baixarà. Els
assajos dels dilluns al vespre comptaran amb la direcció
d’Albert Santiago i amb l’acompanyament d’un piano. El
punt i final de les sessions serà un concert el 19 de juny
de l’any vinent conjuntament amb el grup de grans de
l’Harmonia.
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Esports

FESTA MAJOR 2009: 
PROGRAMA ESPORTIU 19 i 20 DE SETEMBRE

ZONA LA RAMBLA: 
Esport d’entitats al carrer
Horari de 11 a 14h I de 17 a 20’30h • No cal inscripció prèvia.

Esport d’entitats: 
Tennis al carrer  (a càrrec del Club Esportiu Valldoreix).
Passejada en Pony ( a càrrec de l’escola Hípica de Valldoreix)
Jocs de gran format  per a totes les edats (Diputació de
Barcelona)

Activitats d’oci i lleure:
Bicliclot, circuit de bicicletes i obstacles.

ZONA PLAÇA POMPEU FABRA:
L’Aventura de l’esport
Esports d’aventura i activitats per a infants i joves
Horari de 11 a 14h I de 17 a 20’30h • No cal inscripció prèvia.

Activitats d’oci I lleure:
Rocòdroms, tirolines, llits elàstics, i la Wii (esports virtuals)
Taller de construcció de fletxes i pràctica de punteria
amb arc ( a càrrec del Club d’arquers del Vent Oreix).

ZONA ESPORTIVA:
TROFEUS DE FESTA MAJOR DE BOCCIA,

VOLEIBOL I HANDBOL 
Programació:

De 10 a 13h VOLEIBOL 
De 11 a 12’30h BOCCIA
De 17 a 20h HANDBOL 

Pavelló de Valldoreix

PRESENTACIÓ DELS EQUIPS FEDERATS 
DE VALLDOREIX

Horari de 13’30h al pavelló de Valldoreix

ZONA LA RAMBLA (DIUMENGE TARDA): 
Horari de 17 a 20’30h • No cal inscripció prèvia
Esport d’entitats: 
Passejada en Pony (a càrrec de l’escola Hípica de Valldoreix)
Tennis al carrer  (a càrrec del Club Esportiu Valldoreix)

Activitats d’oci I lleure:
Jocs de Gran format (Diputació de Barcelona)
Bicliclot, circuit de bicicletes i obstacles.

ZONA PLAÇA POMPEU FABRA: 
L’Aventura de l’esport
Esports d’aventura i activitats per a infants i joves
Horari de 11 a 14h I de 17 a 20’30h • No cal inscripció prèvia.

Activitats d’oci I lleure:
Rocòdroms, tirolines, llits elàstics, i la Wii (esports virtuals).

DISSABTE 19 DE SETEMBRE:

DIUMENGE 20 DE SETEMBRE:

II FESTA DE LA BICICLETA A VALLDOREIX
Activitats esportives de participació oberta per a

infants, adults i joves.

XVI TROBADA DE MOUNTAIN BIKE
Punt de trobada: 9h Seu de l’Associació de Veïns i

Propietaris de Valldoreix
Circuit pel Parc de Collserola

Inscripcions i informació: a la seu de l’Associació de
18 a 20h. (93. 674 2197)

I PEDALADA POPULAR PER VALLDOREIX
Punt de trobada: 13h Plaça Maria Sabater (Creu Roja)

Passejada pels carrers de Valldoreix
Informació: EMD de Valldoreix. No cal inscripció prèvia

Col·labora: Clinicbikes, bicicletes i mes...

ACTIVITATS ESPORTIVES PARAL·LELES
TROFEU DE FESTA MAJOR DE TENNIS I PÀDEL

Organitza: Club Esportiu Valldoreix (Club de tennis)
Instal·lacions del Club

Informació i inscripcions: Club Esportiu Valldoreix /
EMD Area d’Esports
*Cal fer preinscripció 
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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.

U
na vegada mes hem assistit a
un trist espectacle. En el
darrer ple els membres de

CIU-Actuem van votar en contra de
tots els punts tret de l’aprovació de
l’acta anterior i de les festes locals.
Varem tindre la mateixa sensació

que quan el passat desembre es va produir una situació
idèntica que va motivar el trencament del pacte de govern. En
aquell moment no enteníem com es podia dir que no a totes
les propostes del ple, sobre tot quan la Presidenta havia ofert
deixar damunt la taula l’únic punt conflictiu, si no era, per que
es volia trencar el pacte. Ara encara s’entén menys. A la darrera
Junta de Portaveus s’havien negociat les propostes,
aparentment sense problemes.
Pensem que aquesta actitud  es d’una irresponsabilitat que no
es pot permetre ningú que vulgui governar, encara menys qui ja

ho ha fet. Els punts que normalment van a un Ple, més que
politics, son tècnics. Son en molt casos urgents, pels terminis
d’atorgament de subvencions, per execucions de sentencies,
per cuestions que afecten laboralment a personal que pot ser
greument afectat,  etc. Votar negativament a tot no només es
impedir l’acció de govern, es paralitzar l’administració amb el
perjudici que això comporta a la ciutadania. Segurament en un
proper  ple es votaran la majoria de punts, si no tots, a favor. Es
farà així, per que responsablement no es pot fer d’un altre
manera, però tots haurem perdut dos mesos, si no es que pel
camí perdem més coses.
Utilitzar el “tour de force” permanent per intentar imposar un
criteri sustentat en la base de tindre la majoria al plenari no
creiem que sigui la millor manera d’establir ponts de diàleg.
Nosaltres continuarem treballant en aquesta línea, en la del
diàleg, però no admetrem el xantatge ni que es prengui a la
ciutadania com hostatge.

Opinió

17 infoValldoreix

NOUS CURSOS DEL FORUMGRAN DE VALLDOREIX
Nous cursos: Tots els dimecres dels
mesos d’octubre i novembre a les 12
del migdia a la Biblioteca Vall d’Or.
Requisits: 
Residents a Valldoreix
Persones majors de 65 anys amb
ganes d’aprendre a fer servir un
fòrum de comunicació inter veïnal
mitjançant l’eina del correu
electrònic.

Inscripcions obertes tot el mes de setembre
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Amanida de notícies

Una conferència a càrrec del
desaparagut escriptor valldoreixenc
Baltasar Porcel, una tarda de
convivència i el Dinar de Germanor
anual, entre d’altres activitats, van
ser les propostes del Casal d’Avis per
cloure els actes de celebració del 25è
aniversari de l’entitat.
Les activitats van començar el
divendres 22 de maig amb la
celebració de la Tarda de Convivència
a la Nau de Cultura de l’EMD de
Valldoreix, que va servir per convidar
a tots els membres del casal a un
berenar de germanor. La cita va servir
també per fer l‘entrega de premis
dels diferents campionats
organitzats pel Casal d’Avis, així com
per fer una exhibició de ball de
coordinació, en el qual van participar
un gran nombre de socis de l’entitat. 
La segona parada en l’extens
programa d’actes va ser dissabte 23
de maig a la plaça del Casal de
Cultura, on els Marxosos del Vallès
van oferir un dels seus habituals
espectacles de pantomima musical,
aquest cop relacionat amb el
naixement de la sardana. L’activitat
matinal també va comptar amb una
ballada de sardanes a càrrec dels
socis del Casal d’Avis.
Un dels plats forts del cap de
setmana va ser el tradicional Concert
d’Avis i Néts que es va celebrar el
mateix dissabte a la Sala del Casal de
Cultura. A l’actuació hi van prendre

part prop d’una desena de nens, tots
néts dels socis del Casal d’Avis, que
van interpretar al piano diferents
peces musicals. L’acte es va
completar amb una lectura de
poemes de Miquel Martí i Pol, a
càrrec del rapsode de l’Associació
Cultural Pentagrama Eduard Araujo, i
amb un recital ofert per la Coral
Esclat de Germanor.
Diumenge 24 de maig va ser el torn
de la conferència “L’envelliment” que
va pronunciar a la seu del Casal
d’Avis l’escriptor valldoreixenc
Baltasar Porcel, desaparegut
recentment. Després de la
conferència es va fer un homenatge
als antics membres de les juntes que
el Casal d’Avis ha tingut al llarg dels
seus 25 anys d’història.
Un cop finalitzades les activitats del
matí es va iniciar el Dinar de
Germanor, activitat que va posar el
punt i final al programa d’actes de
celebració dels 25 anys del casal. El
dinar ofert pel Casal d’Avis va
consistir en la degustació
d’amanides, paella i pastís
d’aniversari per a tots els assistents.
Durant l’acte també es van repartir
obsequis als socis nonagenaris de
l’entitat, es va fer un reconeixement
als membres fundadors del Casal
d’Avis i va haver-hi ball per a
tothom.
Un dels moments més emotius de la
celebració va ser quan la presidenta
de l’EMD va fer entrega a Isabel
Castells d’una placa per
commemorar el 25è aniversari del
Casal d’Avis. Montserrat Turu també
va voler dedicar un parlament a tots
els socis del casal, en el qual els va
encoratjar a seguir treballant en favor
de la gent més gran de Valldoreix.

El Casal d’Avis de Valldoreix tanca les celebracions del 25è
aniversari amb un cap de setmana farcit d’activitats
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Valldaurex commemora el 70 aniversari
de la mort d’Antonio Machado amb

una ofrena floral i una lectura poètica

L’activitat s’emmarca en l’última sortida programada aquest
curs pel Centre d’Estudis de Valldoreix, Valldaurex, que va
visitar diferents indrets de l’Alt Empordà i les Alberes.
L’excursió va comptar amb la participació de 45 persones, la
majoria membres de l’entitat, i va tenir lloc el cap de
setmana del 6 i 7 de juny.
Els membres de Valldaurex van començar el programa de
cap de setmana amb la visita a la catedral i al claustre de la
vila rossellonesa d’Elna, de Cotlliure i del Monestir de Sant
Pere de Rodes. A Cotlliure, l’entitat cultural va realitzar un
acte d’homenatge al poeta Antonio Machado, en
commemoració dels 70 anys de la seva mort. Els membres
de l’associació van llegir una selecció de poemes i van fer
una ofrena floral davant la seva tomba.
Les activitats programades per diumenge van ser la visita a la
Ciutadella de Rodes i al Museu del Joguet de Figueres visita
amb què es va posar el punt i final al cap de setmana. Al llarg
de tota la sortida els participants van poder gaudir amb les
explicacions de l’historiador i membre de Valldaurex
Francesc Oriols, que va guiar les visites al Monestir de Sant
Pere de Rodes i la Ciutadella de Roses.

El FòrumGran posa punt i final a la seva
quarta edició amb una participació

global de més de 30 alumnes

En aquesta última edició el
programa ha comptat amb la
novetat dels cursos de nivell

avançat, adreçats a persones que han superat el nivell
inicial i volen aprofundir en el coneixement de la comu-
nicació on-line. En el nivell inicial els alumnes aprenen
tot el necessari per poder connectar-se a Internet, així
com la navegació bàsica i a familiaritzar-se amb el correu
electrònic. En el nivell avançat s’ensenya als alumnes a
crear perfils d’usuari per poder participar en xarxes
socials i es perfeccionen les tècniques d’ús del correu
electrònic.El projecte també ha ofert a tots els alumnes
un servei de préstec temporal del material informàtic.
Amb aquesta iniciativa es pretén que les persones inte-
ressades 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. La ini-
ciativa ha estat impulsada per l’àrea de Gent Gran de
l’EMD, amb el suport de la Diputació de Barcelona, Xarxa
de Municipis, amb l’objectiu d’acostar a la gent gran a les
noves tecnologies.

FòrumGr@n:

El curs 2008-2009 dels Tallers de Valldoreix s’acomiada amb una festa ciutadana
a la plaça del Casal de Cultura

Una mostra de les diferents activitats fetes durant el curs de Tallers
de Valldoreix, una fira d’artesania de Valldoreix i una ballada de
sardanes, entre d’altres, van servir, el diumenge 14 de juny, per
cloure l’edició d’enguany del curs de Tallers de Valldoreix. En total
han estat una vintena de tallers que s’han repartit durant els sis
mesos que s’ha allargat la iniciativa organitzada per l’EMD de
Valldoreix. La festa de cloenda dels tallers va començar a les 10
hores amb una mostra dels diferents tallers que s’han fet durant el
curs. Amb aquest fi la plaça del Casal de Cultura de Valldoreix va
acollir vàries carpes, on els assistents van fer un tast de quines han
estat les disciplines cultivades durant el curs. 

Els tallers han tractat temàtiques molt diverses, que han anat des
de la realització de graffitis, fins a la manufactura de joieria artesana,
passant per la fotografia, la grafologia i el teatre, entre d’altres.
La festa de cloenda va acollir també una mostra d’artesania de
Valldoreix, en la qual els assistents van poder veure i gaudir de les
diferents propostes de manufactura tradicional de la vila. Els actes
de cloenda del curs de tallers es van completar amb una ballada de
sardanes a càrrec de la Cobla Lluïsos de Taradell. Per als més petits
l’EMD de Valldoreix va organitzar un taller de dibuix, titelles i
collage, així com un recorregut de Jocs Gegants fets amb materials
recuperats.
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Amanida de notícies

La iniciativa forma part de les accions
emmarcades dins el conveni marc signat
per l’EMD de Valldoreix i l’Associació de
Comerciants de Valldoreix (ACEV) per a
la promoció del comerç valldoreixenc.
A les onze del matí del dissabte 25 de
juny van començar les activitats per als
més petits, que van anar a càrrec del
grup d’animació infantil La Belluga. Nens
i adults van ballar i riure amb els
integrants del grup que van cantar i
ballar diferents temes musicals. 
Un cop acabada l’animació infantil va ser
el torn de seure a taula per gaudir de la
botifarrada popular. A la tarda, el
restaurant El Barn d’en Greg de Rubí es
va encarregar d’amenitzar la festa
country amb un grup musical, que va
animar els participants a prendre part de
la ballada. Els mateixos integrants de la

formació musical van ensenyar al públic
el ball popular nord-americà. La festa va
acabar amb un sopar típic amb
hamburgueses, Hot dogs i chili. 
La jornada va tenir lloc a la Rambla
Mossèn Jacint Verdaguer davant del Bar

Equis i la va organitzar l’Associació de
Comerciants i Empresaris de Valldoreix,
amb la col·laboració de l’EMD. La
jornada festiva va comptar amb la
presència dels vocals de l’EMD Joan
Gaya i Teresa Veciana.

El comerç local de Valldoreix es promociona amb una botifarrada popular i un sopar country

L’acció és una prova pilot d’un projecte que s’emmarca
dins les diferents mesures de prevenció, detecció i infor-
mació de focus del mosquit tigre que realitza l’EMD de
Valldoreix en el territori. La tècnica de Medi Ambient de
l’EMD de Valldoreix, Laura Suari, conjuntament amb la
seva homòloga a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
van ser les encarregades de dur a terme aquesta proposta
al barri de la Colònia Montserrat. 

Les dues tècniques van comptar amb un grup de treball
municipal provinent del SOC (Servei d’Ocupació de
Catalunya) per a anar casa per casa a detectar possibles
focus del mosquit tigre i informar als veïns. La prova pilot
es va realitzar durant els caps de setmana del 22 i 23 de
maig, i del 5 i 6 de juny, i va tenir una molt bona acollida

entre els veïns que hi van participar en la seva majoria. 

Coneguts els bons resultats, el projecte de contacte
directe amb el ciutadà es vol aplicar en altres emplaça-
ments del municipi on la cooperació veïnal sigui activa.
Aquest projecte s’inclou en la Campanya d’Estiu 2009
que està efectuant l’EMD de Valldoreix per a pal·liar
l’aparició i els efectes del mosquit tigre. 

Entre aquestes mesures, l’EMD està realitzant un control
de les cases i els terrenys abandonats per eliminar possi-
bles focus. La col·laboració veïnal és clau en aquestes
accions de prevenció i eliminació de focus i, per això,
l’EMD treballa en col·laboració amb la Comissió Veïnal
del Mosquit Tigre de Valldoreix. 

Un projecte pilot de l’àrea de Medi Ambient
ensenya els veïns de la Colònia Montserrat a

detectar i eradicar focus del mosquit tigre 

La prova pilot es va realitzar durant els caps de setmana del 22 i 23 de maig, i del 5 i 6 de juny, i va
tenir una molt bona acollida entre els veïns que hi van participar en la seva majoria
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La iniciativa va aplegar a la majoria de les entitats
esportives de la vila el divendres 6 de juny a les
instal·lacions del CEIP Ferran i Clua. Durant el transcurs
del sopar es va fer entrega als clubs valldoreixencs d’unes
plaques commemoratives en reconeixement pel seu
treball.
Més d’una cinquantena de persones, entre jugadors,
tècnics i directius dels diferents clubs esportius de
Valldoreix, van prendre part en el primer Sopar d’Entitats
Esportives de Valldoreix, organitzat per l’EMD de
Valldoreix, en el marc de la celebració de la Festa de
l’Esport. El sopar volia ser un reconeixement a la tasca
que fan les diferents entitats esportives valldoreixenques
en la promoció de l’esport a la nostra vila.
El sopar també va voler premiar la gran temporada
esportiva que han dut a terme els clubs de Valldoreix,
tant en les competicions en què han participat, com en
esdeveniments oberts a la ciutadania en què han donat
suport a l’Area d’Esports de l’EMD com la Festa Major de

l’Esport per a Tothom, entre d’altres.
Les entitats esportives que van participar al sopar van ser
el Club Handbol Valldoreix, que va estar representat pel
seu president, Ivan Martínez, i per diferents jugadors dels
tres equips que conformen la estructura esportiva del
club; el Club Esportiu Valldoreix representat pel seu
president, Joan Carles Pradell que va estar acompanyat
d’alguns membres de la seva junta directiva; el Club
d’Arquers del Vent Oreix, encapçalat pel seu president,
Eduardo Manchón; i l’Associació Hípica Via Dufresne,
representada pel seu president, Eduardo Via Dufresne.
La representació de l’EMD de Valldoreix al sopar va estar
encapçalada per la presidenta de l’entitat, Montserrat
Turu, acompanyada de la vocal d’esports de l’EMD,
Teresa Veciana. També va prendre part en el sopar la vocal
de CiU-Actuem Àngela Bleda.
Al sopar només van faltar els representants del Club
Voleibol Lubesa Valldoreix i del Club Natació Valldoreix,
que per diferents motius no van poder assistir a l’acte.

L’EMD de Valldoreix celebra la primera edició del Sopar d’Entitats Esportives de Valldoreix

La plaça del Casal de Cultura va ser el centre neuràlgic on
un gran nombre de culés valldoreixencs van poder gaudir
el dimecres 27 de maig al vespre del partit i de les
celebracions pel títol assolit pel Barça. Una pantalla
gegant, organitzada pel Club Handbol Valldoreix amb la
col·laboració de l’EMD, va permetre a tots els assistents
seguir les evolucions dels jugadors de Guardiola a l’estadi
Olímpic de Roma.

El desplegament
tècnic organitzat pel
C.H. Valldoreix va
consistir en una
pantalla gegant i en
dues pantalles planes
de grans dimensions,
que van permetre a
tots els assistents
seguir amb atenció
tots els detalls del
partit entre el Barça i
el Manchester
United. La festa va
comptar també amb
un potent equip de

so i de llums d’ambientació de color blau i grana, que van
donar color i ambient a la celebració de cada un dels dos
gols marcats pel Barça i a la festa posterior al partit.
Un cop acabat el matx la joia per la victòria blaugrana es
va desfermar a l’equipament cultural valldoreixenc i les
celebracions, els càntics, les abraçades, i les felicitacions
entre els assistents es van anar succeint fins ben entrada
la matinada.

Més de 600 persones viuen i celebren a la plaça del Casal de Cultura el títol de
la Lliga de Campions aconseguit pel Barça
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Amanida de notícies

El Concert de Primavera de la Coral
Harmonia de Valldoreix aplega més d’un
centenar de persones a la Nau de Cultura

La Nau de Cultura de Valldoreix es va omplir el dissabte 20 de juny per a
celebrar el tradicional Concert de Primavera que ofereix la Coral Harmonia i
que enguany ha comptat amb la participació Grup Coral d’Horta. 
El Concert de Primavera de la Coral Harmonia de Valldoreix es va dividir en
dues parts. En la primera part del programa, que va anar a càrrec de la coral
valldoreixenca, es van interpretar set peces entre les quals van destacar
“Bailao”, arranjada per Heitor Villa-Lobos, o “Muntanyes del Canigó”, per
Nadal Puig. “L’Emporda” d’Enric Morera, amb text de l’escriptor Joan
Maragall, va posar el punt i final a la primera part del programa i va donar
pas al Grup Coral d’Horta. 
Les veus d’Horta van oferir un repertori diferent on es van introduir
adaptacions de cançons modernes. En aquesta segona part del programa
es van poder escoltar adaptacions de Lluís Llach, Joan Manel Serrat i
Freddie Mercury. El punt i final a la vetllada musical la van posar quatre
cançons d’ABBA, arranjades per Lin Mash. 
El variat programa del concert que va interpretar la Coral Harmonia és el
mateix que la coral valldoreixenca va oferir en la seva visita a Langenhain
(Alemanya) el passat juliol, convidada per la coral local, amb motiu del 700
aniversari de la ciutat. Els cantaires valldoreixencs van compartir la
celebració organitzada pel poble de Langenhain, considerat el centre
geogràfic d’Europa, que els va acollir en una trobada de 700 cantaires per
commemorar els 700 anys de la vila.
El Concert de Primavera és una de les cites anuals destacades de la Coral
Harmonia i per aquest motiu el president de la formació, Miquel Rejat, va
aprofitar l’acte per presentar el projecte de coral per a joves que el grup
engegarà la propera tardor. 
La direcció de la coral també vol fer una crida a nous cantaires interessats
en la música coral i amb coneixements de solfeig. Per a tothom que vulgui
entrar a formar part de la Coral Harmonia els assajos són els dilluns de
21.00 a 23.00 hores a la Sala del Casal de Cultura.

La formació terrassenca de nou flamenc,
D’Callaos, reuneix a més de tres-centes

persones en un concert al Casal de
Cultura de Valldoreix

La banda va oferir un animat
concert on va presentar el seu
nou disc “Desde mi balcón” i
alhora va recuperar els seus
èxits anteriors. L’acte que es va
celebrar a la Plaça del Casal de
Cultura de Valldoreix el
divendres 19 de juny, va
comptar amb una gran
participació que va superar els
tres-cents assistents.
“Nu-flamenco” és l’estil amb el
què es defineix la banda de Terrassa, D’Callaos, que va
presentar el seu segon disc en un concert a la Plaça del
Casal de Cultura de Valldoreix davant més de tres-centes
persones. La banda, liderada per la veu de Maribel, la
“Canija”, va interpretar les peces del seu nou treball però
també va contentar el públic amb les cançons del seu
primer disc, “Depaso”. 
L’acte va reunir joves i grans en un ambient de festa que
va animar la música de la formació. Una música que
defineixen com una visió actual i fresca del flamenc
andalús dels anys 70, feta des de Catalunya,
concretament des de Terrassa d’on són tots els seus
membres. Tot i que també hi va haver lloc per a algunes
cançons més melòdiques i acústiques incloses en el
darrer disc.
La banda ofereix els seus treballs gratuïtament a través
d’internet, una alternativa que de moment ja ha
aconseguit més de 20.000 descàrregues del seu primer
treball. “Desde mi balcón” ja es pot descarregar
gratuïtament des del seu web o comprar en les botigues
o durant els concerts.
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Valldoreix commemora del Dia
Internacional de la Música amb un

concert de música antiga

El projecte musical Divina Mysteria, format pel violinista
Pavel Amilcar i el gambista Thor Jorgen, va interpretar
“Aposiopesis: La Retòrica de l’Absència”, un recull de
peces de música antiga. El concert organitzat per l’EMD de
Valldoreix va tenir lloc a la Sala de la Casa de Cultura el
diumenge 21 de juny i va reunir més d’una trentena de
persones.
El programa “Aposiopesis: La Retòrica de l’absència” es va
centrar en la retòrica del silenci, en la figura del silenci dins
de la música, com un element més. El fil conductor del
concert va recórrer diferents peces de música antiga
recuperades pels músics i musicòlegs de la formació
Divina Mysteria, integrada per Pavel Amilcar i Thor Jorgen. 
El programa compost de set peces de distinta època i
autor va anar combinant el violí barroc de Pavel Amilcar i la
viola da gamba de Thor Jorgen, a moments a duet i d’altres
en solitari. “Vestiva i Colli” de Francesco Rognioni, del segle
XVI, o “Sonata en Sol mayor K 91” i “Sonata en Re menor K
89” de Domenico Scarlatti, del segle XVII, van ser algunes
de les peces que els dos músics i musicòlegs van

interpretar. 
Divina Mysteria és un projecte
musical que Amilcar i Jorgen van
formar al 2002 i que es dedica a la
investigació i interpretació de la
música antiga amb criteris històrics.
La formació musical va ser l’escollida
per l’EMD de Valldoreix per a dur a
terme el concert de celebració del
Dia Internacional de la Música en el
qual més d’una trentena de persones

van gaudir d’un concert amb interpretacions sentides i de
qualitat. El concert va comptar amb la presència dels
vocals de l’EMD, Teresa Veciana i Pau Alonso.

“Salta i Balla” guanya el Concurs de
Cartells de Festa Major de Valldoreix 2009 

L’obra “Salta i Balla” de Marina Peinado és l’escollida per
ser el cartell oficial de la Festa Major de Valldoreix 2009.
Peinado ha estat la guanyadora de la categoria juvenil de
l’edició d’enguany del Concurs de Cartells de Festa
Major. En la categoria d’adults, l’obra premiada ha estat
“Sent la Festa” d’Anna Florensa. 
La vocal de Cultura de l’EMD de Valldoreix, Teresa
Veciana; el pintor valldoreixenc Miquel Pellicer; la gerent
del restaurant ‘El Casalet’ Sonia Clemente; l’expresident
de l’Associació Amics de la UNESCO Valldoreix-Sant
Cugat Fèlix Mestres; i l’artista local Imma Puello van ser
els encarregats de deliberar quines obres es mereixien el
premi en cadascuna de les categories. 
El jurat es va reunir el passat 2 de juliol a la Sala del Casal de
Cultura davant les 19 obres presentades al concurs. Del
total de cartells participants, 17 eren de la categoria d’adults
i dos de la juvenil. En aquesta darrera edició del concurs no
s’ha presentat cap obra en la categoria infantil. 
El premi per la modalitat d’adults és de 750 euros i el
juvenil és de 450 euros. A banda del premi econòmic,
l’obra “Salta i Balla” és el cartell de la Festa Major de
Valldoreix 2009 i la portada del programa d’actes de la
festa grossa valldoreixenca. El cartell guanyador és una
fotografia de les cames d’una nena amb faldilla que salta
i balla pels carrers engalanats de festa major.
El Concurs de Cartells de Festa Major de Valldoreix, que
se celebra cada any per aquestes dates, està organitzat
per l’àrea de Cultura de l’EMD i compta amb la
col·laboració de la Xarxa de Municipis de la Diputació de
Barcelona, del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya i de l’Obra Social Caixa Terrassa.
Totes les obres presentades en l’edició d’enguany del
Concurs de Cartells de Festa Major es podran veure el
dissabte 19 de setembre a la Sala del Casal de Cultura.
L’exposició, enmarcada dins el programa de Festa Major, es
podrà visitar des de les 10.30 hores del matí i compartirà
espai amb l’exposició de les fotografies del II Concurs de
Fotografia “Interiors i exteriors de Sant Cebrià”. 
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Dissabte  dia 26 setembre
Concert de Jazz al Castell de Canals. 
A càrrec del grup de joves músics “Blue Note” 
‘Blue Note’ són: Alba Cayuela a la veu; Marina Valler al saxo i Claes,
Magnet al piano.
Dia: Dissabte 26 de setembre
Hora: 19 hores
Lloc: Castell de Canals de Valldoreix
(C/ Faisà-Passeig de l’Oreneta)
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Setembre-Octubre 2009 +info... www.valldoreix.cat i al telèfon del Casal de Cultura: 935 898 269

Setembre

Vine a gaudir de la Festa
Major de Valldoreix els dies 
7, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 de

Setembre.

Octubre

Dilluns dia 12 octubre  
Aplec de la Salut· 10.00h – Ermita de la Salut 
• Jocs Familiars. 
• Concurs de Bitlles de 10 a 12:30h a càrrec de l’associació 
de Propietaris i Veïns de Valldoreix. 
• Recital de Can Coral a càrrec de la coral l’Harmonia. 
• Santa Missa
• Ballada de Sardanes “Cobla Iluro”
• 13 h Visita a l’ermita de la Verge de la Salut a càrrec de Juanjo Cortés
• XIV Concurs de Paelles a les 13:30h, inscripcions a l’Associació de
Propietaris i Veïns de Valldoreix 
Org : Entitats Culturals, Associacions Veïnals i EMD Valldoreix

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

Dimarts dia 13
19.30h – Biblioteca Vall d’Or 
Grup de Lectura en català/castellà
Llegim i comentem mensualment un llibre
Comentarem Un buen partido de VIKRAM SETH
Entrada lliure
Org: EMD de Valldoreix

Dijous dia 15 
19:00 h Biblioteca Vall D’Or de  Valldoreix
Trobades amb escriptors/es
Parlem amb l’escriptor Enric Larreula de la seva novel·la,
editada ens dos volums “ La transformació” i “ El
Sensenom”. 
Entrada lliure
Org: EMD Valldoreix

Divendres dia 16 
21.30h – Nau de Cultura 

VI Cicle de Cinema D’Entitats - Mamma Mia !
Proposta de la Coral l’Harmonia de Valldoreix
Org: EMD Valldoreix

Dissabte dia 17
10:30h a 14:30h – Sala del Casal de Cultura 
Curs de tast de vins vertical de III nivell
Org: Associació de Veïns de Ca N’Enric la Miranda 
Col. EMD Valldoreix

19h – Sala Casal Cultura
Inici XVI Mostra de Teatre a Valldoreix
Org: Grup de Teatre Espiral
Col: EMD Valldoreix

Dissabte dia 17 i diumenge dia 18 
Cap de Setmana al Pallars Jussà “ Pedres, Raiers i Dinosaures”
Org: Centre d’Estudis de Valldoreix, Valldaurex

Dilluns dia 19 
19.30h – Biblioteca Vall d’Or
Grup de Lectura en alemany
Llegim i comentem mensualment un llibre
Presentació del grup i de les lectures dels mesos de novembre,
desembre i gener.
Entrada lliure
Org: EMD de Valldoreix

Diumenge dia 25
19h – Sala del Casal de Cultura
XVI Mostra de Teatre a Valldoreix
Org: Grup de Teatre Espiral
Col. EMD Valldoreix

Divendres dia 2
21.30h – Nau de Cultura 
VI Cicle de Cinema
Europeu
Háblame de Amor “ Parlami damore”
Dir. Sílvio Muccino
Org: EMD Valldoreix

Diumenge dia 4 
19:00 h –  Lloc a determinar 
Recital de Música de Cambra i Cant
“Aquest any la Joana i en Carles celebren 20
anys cantant”
Org: Joana i Carles 
Col: EMD Valldoreix 

Dijous dia 8
17.30h - Biblioteca Vall d’Or 
Expliquem contes !! 
“La Clara i el bosc “ de Rosa Boix i Quintana
Parlem amb 
Rosa Boix
Edat: a partir 
de 5 anys
Org: EMD
Valldoreix

Octubre
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
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