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Història viva

Al juliol de 1923 s’inicià un servei
d’autobús entre l’estació de Sant
Cugat i Valldoreix.

El servei, regentat per Enric Poch
Quintana, va ser concessionat a
Manel Borrás Ventura tres anys més
tard.  Donava un servei de 8 viatges
diaris, quatre d’anada i quatre de
tornada, i va durar fins el 3 de maig
de 1931, data d’inici de l’estació de
Valldoreix.

L’any 1944 l’Associació de
Propietaris de Valldoreix creà el ser-
vei urbà d’autobús, gestionat per
Agustí Calafell i Andreu. El recorre-
gut, d’uns 3’5 kms. anava des de
l’estació fins al Monmany , passant
pel Passeig de Rubí, el Casino (actu-
al residencia Vila Valldoreix, abans
Hotel Rossinyol ), la plaça dels
Ocells, plaça Mas Roig , Mas Fusté,
La Miranda i el Sol. El  primer  vehi-
cle va ser un  Ford,  matricula B-
46.526, de 27 seients  i 17 cavalls.
Matriculat l’any 1931, de segona mà,
havia prestat servei a la Exposició
Universal de Barcelona de l’any 1929.

Des de l’any 1940 fins l’any 1956 el
servei es va prestar sense concessió
administrativa escrita. El 9 de gener
de 1956 el Ministeri d’Obres
Públiques  concedí la prestació del
servei a Agustí Calafell.  L’any 1943 el
Sr.Calafell adquirí dos autobusos
més, un Dodge de 25 seients i 21
cavalls amb matrícula B-72.070 i
un Nag de 18 seients i 17 cavalls amb
matrícula B-72.100

El  Sr. Agustí  Calafell i Andreu  va
transferir el dia 30 de juliol de 1958
la concessió del servei al seu germà,
Pere Calafell i Andreu, el qual la va
transferir dos anys després, el 30
d’abril de 1960, al Sr. Joan Puig
Rovira. El 27 de maig de 1981 la
Corporació Metropolitana de
Barcelona (CMB) autoritzà la trans-
missió de la concessió administrati-
va de Joan Puig Rovira a Autocares
Puig S.L., formada per ell mateix i el
seu germà Amadeu, que la gestiona-
ren fins el 1991.

Al 1968 entrà en funcionament la
línia d’autobús de Mira-sol, regen-

tada per Martín Márquez i el seu fill,
de Mas Janer. Aquest autobús pres-
tava servei fins a Sant Cugat i cre-
uava una part de Valldoreix, circu-
lant pel Pg. De Rubí i l’estació de
Valldoreix. 

Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 130
Tel. 93 674 94 36 - Fax 93 583 60 55
jardinerssl@yahoo.es p
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+info 936 742 719
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Història del transport urbà a 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
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
Agrupació Astronómica Valldoreix-Sant Cugat ........93 674 58 22
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. d’Amics i Veïns ACTUEM.........................93 675 19 39
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
Col·lectiu d’Artesans de Valldoreix ..................93 584 38 12
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
Veïns i veïnes Progressistes .............................93 674 77 87
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 Arquers Vent Oreig..................................639 331 174
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

Arriba la recollida selectiva 
a Valldoreix

El passat dia 19 d’octubre l’Ajuntament
de Sant Cugat en roda de premsa con-
junta amb l’EMD de Valldoreix va pre-
sentar la campanya de recollida selecti-
va d’escombreries, que començà de ple
el 26 d’octubre.

S’assoleix així una vella i pendent
reivindicació de la nostra vila. Les com-
petències de recollida d’escombreries
havien estat nostres però Sant Cugat
les va asumir fa uns vint anys i des de
llavors hem insistit en recuperar-les, o

si més no, que s’acomplís la llei reguladora de residus que des
de la seva entrada en vigor en data 28-07-1997 obliga a la recolli-
da de fracció orgànica en municipis de més de 5.000 habitants.

Celebrem per partida doble que s’endegui aquest procés, ja que
d’una banda, per fi complirem la llei, en un aspecte tan impor-
tant com és el tractament de residus, i  d’altra banda, mantin-
drem la recollida porta a porta. Aquest sistema ha demostrat ser
el més eficient des del punt de vista del reciclatge, i a més serem
l’únic àmbit territorial de Sant Cugat en el qual es farà servir
aquest sistema de recollida a domicili.

Com no podia ser d’una altra manera, l’EMD de Valldoreix
donarà el màxim suport a l’Ajuntament de Sant Cugat, tant pel
que fa al desenvolupament de la campanya com en la implanta-
ció del sistema. En aquest sentit se signarà un conveni de cessió
d’us d’una part dels locals que la brigada municipal de l’EMD té
al carrer Brollador, a tocar del complex esportiu.

Finalment animar-vos a participar activament a aquesta campa-
nya i a practicar la recollida selectiva, tan bon punt es posi en
funcionament, cap el mes de desembre. Estic convençut que
Valldoreix en serà capdavanter.

Pablo Alonso González
Vocal-Regidor de Medi Ambient

i Sostenibilitat de l’EMD de Valldoreix
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4 infoValldoreix

Festa Major 2009

Festa Major 2009

Biciclot

Ballada de Sardanes amb la Cobla Amoga

“Un passeig per la música amb
la Trini i el Ferran”

“Racocó Bananas”

ELS EXCENTRICS

Jocs Gegants
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Inauguració de la XXVII Mostra d’Art

Cocurs de Gossos. Cau Amic

Diada de Sant Cebriá 

Missa Solemne

Cercavil
a de G

egants
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Festa Major 2009

La Presidenta Montserrat Turu i

el pregoner Romà Cuyàs

Familiar Circ i Clowns “Hopa-li”

amb Cia. Tot Circ

Taller d
e tir a

mb arc

Aperitiu popular de la diada de
Sant Cebrià

II Pedalada Popular per

Valldoreix

Percusió
 amb kimbala

Diada C
asteller

a
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Passejada en pony

Festa Jove NIT DE HIP HOP

Havaneres amb “Port-Bo”

“Cançó d’amor i de guerra” 

Marxosos del Vallès

Concurso de Paelles

Trobada CAstellera

orig.Infovalldoreix58ok.qxd:Maquetación 1  11/12/09  15:19  Página 7



8 infoValldoreix

Medi Ambient

A Valldoreix la recollida 
selectiva és porta a porta

Valldoreix comptarà, aquest mes
de desembre, amb un servei de
recollida selectiva, porta per porta,
de la fracció orgànica i les restes
toves de jardí, així com de les res-
tes vegetals llenyoses. Aquests
nous serveis formen part d'una
acció d'ampliació i millora de la
recollida selectiva a la zona.
L'acció contempla la introducció
de la recollida de les restes llenyo-
ses a les portes de les cases que
disposaran d'una saca d'un metre
cúbic de capacitat. El servei serà
gratuït i es durà a terme els dilluns
de cada setmana. 

Una altra nova implantació és la
recollida de la brossa orgànica i les
restes toves dels jardins, que
també serà un servei gratuït i que
es realitzarà els dilluns, dimecres i
divendres. El rebuig, d'altra banda,
es passarà a recollir els dimarts,
dijous i dissabtes.

Pel que fa a la recollida de paper,
vidre i envasos, que ja està implan-
tada actualment a la vila mitjançant
els punts de recollida selectiva amb
els respectius contenidors, el pla
que es posa en marxa ampliarà de 7
a 19 aquests punts de recollida de
paper, vidre i envasos. 

El pla de millora es completa
amb el lliurament gratuït als
ciutadans del material necessari
per a separar la brossa, i con-
sisteix en tres saques per al
paper, el vidre i els envasos
(una saca per a cadascuna
d’aquestes fraccions); un cubell
per a la fracció orgànica; i una
saca per a les restes de poda. La
campanya informativa també
facilitarà als veïns de Valldoreix
les dates de lliurament gratuït
d'aquest material a l'edifici de
la Brigada, ubicat al carrer
Brollador. 

L’Ajuntament de Sant Cugat
amb la col· laboració de

l'EMD de Valldoreix, va possar
en marxa, durant el passat

octubre, la campanya
informativa sobre la

implantació de la recollida
selectiva a Valldoreix. La
campanya informa de la

introducció de la recollida de
restes orgàniques i vegetals

llenyoses, i de l'ampliació en
19 punts de recollida selectiva

de paper, vidre i envasos.

El dia 21 de setembre de 2009 es va presentar davant la junta
de portaveus, constituïda pels membres de govern i
l’oposició, i l’equip tècnic de l’EMD, la Memòria i Diagnosi
Ambiental que l’empresa La Vola ha fet a Valldoreix des del
mes de març fins al juliol de 2009.

Properament es vol fer la presentacions a tota la ciutadania,
tan bon punt estigui en marxa la sectorial d’urbanisme i medi
ambient del Consell de la Vila. No obstant, la importància i
abast de l’estudi han fet que l’equip de govern hagi trobat
oportú penjar-l’ho a la pàgina web de l’EMD de Valldoreix,
per tal que tothom que vulgui el pugui consultar.

La memòria presentada consta de 8 punts diferents en els
quals s’intenta fer una descripció de quina és la situació
actual de l’àmbit territorial de Valldoreix pel que fa al Medi
Físic, a l’Entorn Socioeconòmic, territori, mobilitat i els
diferents vectors ambientals (energia, aigua, residus, qualitat
de l’aire, soroll, etc).

Aquesta memòria és la primera part del projecte complert de
l’Agenda 21 de Valldoreix. Aquesta part inicial pretén assentar
les bases d’un futur Pla d’Actuació en el qual es descriuran
línies concretes d’actuació pel que fa a millores ambientals
dins del nostre àmbit territorial.

PRESENTACIÓ DIAGNOSI I MEMÒRIA AMBIENTAL DE VALLDOREIX
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Comerç

La iniciativa del mercat de marxants
a Valldoreix comptarà amb una
setantena de paradetes. El projecte
es va presentar als veïns i associa-
cions valldoreixencs el dimecres 23
de setembre a la Nau de Cultura.

L’acte de presentació va anar a càrrec
del vocal de Promoció Econòmica, Joan
Gaya, i va comptar amb la benvinguda de la presidenta
de l’EMD de Valldoreix, Montserrat Turu. L’economista
Gabriel Izard, responsable del projecte, va ser
l’encarregat d’exposar els detalls del projecte del merca-
det setmanal que es va plantejar amb l’objectiu
d’abordar el dèficit de l’oferta d’establiment i espais
comercials a Valldoreix. Així, va explicar Gabriel Izard, els
objectius de la iniciativa són incrementar l’oferta comer-
cial de la vila, concentrar els hàbits de compra dels veïns
dins el territori de Valldoreix, així com impulsar la cohe-
sió social de la vila i atraure ciutadans d’altres indrets.
Alhora, amb el mercat no sedentari es vol potenciar la
centralitat comercial de Valldoreix, així com el comerç
local, els artesans, els productes alternatius i els produc-
tes ecològics.

El mercat de marxants es realitzarà els dissabtes al matí
al carrer Bruc, a tocar de l’Estació de Ferrocarrils de

Valldoreix, i comptarà amb un
nombre proper a les 70- 80 para-
detes. Aquestes són les condi-
cions establertes després de
realitzar un estudi inicial, redactar
el reglament, definir el servei i,
finalment, rebre l’aprovació del
Ple. 

El mercadet de Valldoreix optarà per una oferta variada
que se centrarà en gran part en articles tèxtils i de moda,
articles alimentaris, equipaments per a la llar, i en menor
mesura en petites parts d’oci i cultura i de salut i cosmè-
tica.

Durant la presentació el departament de Serveis Tècnics
de l’EMD, va exposar les especificitats urbanístiques del
projecte, mentre que el vocal Joan Gaya va completar la
presentació explicant als assistents l’estudi econòmic del
projecte, que contempla una inversió de prop de 10.000
euros. 

Joan Gaya va voler deixar ben clar que amb el mercadet
L’EMD de Valldoreix no busca obtenir beneficis econò-
mics, ja que considera un servei bàsic per a la ciutadania.
Per aquest motiu, el balanç econòmic de la iniciativa està
pensat per que quadrin els ingressos amb les despeses.

Valldoreix comptarà amb un mercadet setmanal

La confecció
de pressu-
post, la nova
centralitat de
la plaça del
casal i de

l’estació, l’Àrea verda d’aparcament i el pla de mobilitat, són
alguns dels grans temes que es tractaran en l’ens participa-
tiu. Altres temes apuntats durant la primera sessió del con-
sell són els usos de la masia de Can Monmany, la reordena-
ció de les zones verdes, l’arranjament de les rieres, la cons-
trucció d’habitatge protegit i el mercadet setmanal no
sedentari.

El recorregut del Consell de la Vila es va iniciar l’octubre del
2008 amb l’aprovació plenària de la creació del màxim ens
participatiu de Valldoreix, un procés que es va completar ahir
amb l’acte de constitució del consell. L’ens esta format per
40 membres que han rebut el suport ciutadà a través de sig-
natures. A aquesta quarantena de membres del consell
s’afegeixen la presidenta i els vocals de l’EMD de Valldoreix

que formen part de l’ens com a membres nats per la seva
condició de representants polítics de la vila.

L’acte de constitució del Consell de la Vila va comptar amb la
participació, a més de la presidenta, Montserrat Turu, i els
vocals de l’EMD, un total de 32 dels 40 consellers no nats
del nou ens participatiu.

Aquesta primera sessió va servir per lliurar les credencials a
cada un dels membres del consell i per a què Montserrat
Turu donés la benvinguda als membres. Acte seguit el vocal
de Participació Ciutadana de l’EMD, Joan Gaya, va explicar la
metodologia i el funcionament de la participació i els objec-
tius del consell, mentre que Montserrat Turu va ser
l’encarregada d’enumerar i explicar quins són els grans temes
a tractar pel Consell de la Vila.

La primera reunió del Consell de la Vila va tenir lloc el dia 6
d’octubre i els vuit membres del consell que formen part de
la comissió van establir el reglament de funcionament de
l’ens participatiu.

Valldoreix ja té Consell de la Vila 

Participació ciutadana
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Patrimoni

Després de les primeres
intervencions arqueològiques,
l'EMD de Valldoreix procedeix a la
consolidació de l'estructura de la
paret que resta del Castell de
Canals. El projecte de consolidació
del mur evitarà possibles

despreniments que
garanteixen la
conservació de les
restes, considerades
patrimoni nacional, i la
seguretat en futures
intervencions.

El Castell de Canals,
datat al 1160, era una
casa forta medieval que
formava part del terme

parroquial de Sant Cebrià de Valldoreix i nucli al voltant
del qual es va desenvolupar l’antic municipi de Canals.
Actualment, es conserven les restes d’una paret que for-
maria el perímetre nord del castell. El Castell de Canals

està emplaçat dalt d’un turó, a tocar de l’actual carrer
Faisà, i formava part d’una xarxa defensiva juntament
amb els castells de Fumet, Rubí o Papiol. 

Les restes del castell estan considerades un Bé Cultural
d’Interès Nacional i actualment estan en mans de l’EMD
de Valldoreix que en va rebre el traspàs com a pagament del
deute històric per part de l’Ajuntament de Sant Cugat. 

Després de realitzar les primeres intervencions arqueològi-
ques a l’any 2002, i que el deteriorament provoqués el des-
preniment de prop de dos metres de la paret, l’EMD ha
engegat un projecte de consolidació de les restes del cas-
tell. L’objecte de les obres és la paret que conformava el
perímetre nord del castell on es consolidarà l’estructura per
tal que no es produeixin més despreniments d’elements
constructius. El projecte que va començar el juliol passat
finalitzarà a mitjans del proper mes de novembre.

A banda de la subjecció i consolidació de l’estructura de la
paret, es procedirà a la neteja dels voltants del recinte
arqueològic que anirà protegit amb una tanca. Totes
aquestes accions formen part d’una voluntat de conserva-
ció i restauració d’un bé històric i patrimonial per al que ja
es plantegen futures intervencions.

L'EMD restaura i consolida les restes del Castell de Canals

10 infoValldoreix

Notícies del Ple

El ple extraordinari de l’EMD de Valldoreix celebrat el passat
dimarts 17 de novembre va tenir lloc a la nova Sala de Plens de
la Casa de la Vila a partir de les 19.00 hores. 

Punt primer de l’orde del dia: Ratificar el Decret de presidència
núm.837/09 d’acceptació de la subvenció atorgada pel depar-
tament d’educació de la Generalitat de Catalunya destinada de
la llar d’infants curs any 2008-2009.

Resultat de les votacions: El primer punt s’aprova per unanimi-
tat amb els vots a favor de l’equip de govern i del grup a
l’oposició, CiU-Actuem.

Punt segon de l’ordre del dia: Acceptar la subvenció atorgada
en el marc del programa FEDER 2001-2010 destinada a
l’execució del projecte de rehabilitació ambiental zona verda de
la riera de Can Nonell entre passeig nard i rossinyol.

Resultat de les votacions: El segon punt s’aprova per unani-
mitat amb els vots a favor de l’equip de govern i del grup a
l’oposició, CiU-Actuem.

Punt tercer de l’ordre del dia: Modificació pressupostà-
ria 6/09 del pressupost prorrogat 2008.

Resultat de les votacions: El tercer punt es retirat de
l’ordre del dia per la presidenta de l’EMD de Valldoreix,
Montserrat Turu, després què el grup a l’oposició, CiU-
Actuem, presenta una esmena per canviar les bases de
pressupost de l’EMD de Valldoreix.

La no aprovació del punt 3 de l’ordre del dia presentat
per l’Equip de Govern no permet l’aprovació de les
següents partides:

a)Promoció econòmica i del comerç de Valldoreix:
Campanyes per promocionar el teixit comercial de
la vila.
b)Transferència a l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès de la liquidació corresponent a l’any 2008.
c)Mobiliari de la Casa de la Vila: Adquisició del
mobiliari de la nova Sala de Plens de la Casa de la
Vila de Valldoreix.

Infromació del ple extraordinari del 17 de novembre de 2009
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Obres i Serveis

La rambla Mossèn Jacint Verdaguer ja està oberta al trànsit des del
dissabte 12 de setembre. Les obres, que es van iniciar el passat
mes d’abril s’han executat en cinc mesos, avançant-se dos mesos
a la data d’entrega fixada des d’un inici. La primera previsió era que
la rambla quedés oberta al trànsit durant el mes de novembre. 

Durant les obres d’urbanització s’ha actuat en el tram comprès
entre les cruïlles del carrer Coster i del passeig Gerani, en una
superfície aproximada superior als 9.400 m2. Els treballs han
donat solució a les deficiències de pavimentació, de model
urbanístic i de solucions de pas per als veïns i vehicles, que en
gairebé la totalitat del seu traçat presentava l’antiga via.
Aquests fets van obligar a l’EMD de Valldoreix a redefinir i
actualitzar els usos de la via, per tal de poder fer front a la nova
realitat poblacional, urbanística i de mobilitat de Valldoreix. 

Les obres han consistit en la reducció de l’ample de via antic
(7 metres) que passa a tenir 6 metres d’amplada. Amb
aquesta reducció es pretén reduir la velocitat del trànsit
rodat de la zona i d’aquesta manera propiciar una circulació
més tranquil·la al llarg de tota la rambla. També s’ha fet una
redistribució de l’espai destinat a les voreres que ha permès
l’ampliació de la vorera del costat sud, que té en alguns trams
una amplada propera als 5 metres. L’objectiu d’aquesta
ampliació ha estat millorar el trànsit de vianants, així com
regularitzar l’arbrat públic i instaurar un carril bici que en el
futur ha de travessar tot Valldoreix fins a l’estació de FGC. 

El nou carril bici suposa la consecució d’una de les fites marca-
des per Valldoreix com és la promoció del ciclisme entre els
veïns, un mitjà de transport respectuós amb el medi ambient.

La nova rambla gaudeix de noves voreres amb una configuració
uniforme en tot el seu traçat, sense els anteriors canvis de nivell,
fet que suposa una pacificació de recorregut per a vianants i
bicicletes, en mode de passeig continu.

La zona comercial de la rambla també rep millores ja que
incorpora una franja d’aparcament que hi dona servei. Amb
aquestes millores es vol donar un pas més  cap a  l’objectiu
de l’EMD de Valldoreix d’incentivar els veïns a fer les seves
compres a la vila i d’aquesta manera dinamitzar el teixit
comercial del municipi.

L’obra també ha millorat el servei d’enllumenat públic amb la
instal·lació de nous fanals, que milloren la il·luminació de la
via, tant per a vianants com per a vehicles. També s’han
millorat i soterrat les xarxes d’electricitat de baixa tensió i de
telecomunicacions, a l’hora que s’ha adequat la xarxa de cla-
vegueram pluvial existent i s’ha millorat la xarxa d’aigua
potable.

El projecte d’urbanització de la rambla Mossèn Jacint
Verdaguer s’ha finançat, a petició de l’EMD de Valldoreix, pel
Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) promogut pel govern
espanyol com a mesura per fomentar l’ocupació. Tot i el
finançament rebut del FEIL, l’EMD de Valldoreix s’ha fet càr-
rec de la contractació del projecte, amb un cost de més de
63.000€, de la direcció de l’obra, per un import de més de
27.000€, i de la coordinació de l’execució dels treballs de
salut i seguretat de l’obra, amb un cost de més 11.100€. La
coordinació i el seguiment de l’execució de l’obra ha anat a
càrrec dels tècnics de l’EMD de Valldoreix.

La urbanització de la rambla M. J. Verdaguer és el primer pas
del conjunt d’actuacions que, juntament amb la nova Plaça
de la Vila de Valldoreix i la nova Centralitat de l’Estació, dota-
ran la vila de Valldoreix dels equipaments i les infraestructu-
res necessàries que des de fa tant de temps reclama la ciuta-
dania.

La rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 
oberta al trànsit dos mesos abans de la data prevista
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Cultura

INICIACIÓ A LA DANSA 
Adreçat a nens/es d'entre 4 a 9 anys (es
faran dos grups per edats). 
Aprendran eines per expressar-se
mitjançant el cos, com la improvització
per canalitzar l'energia d'una manera
artística; coreografies per potenciar la
coordinació, relaxació... Aquest curs no
està enfocat en aprendre una tècnica de
forma estricta, sinó de donar aquestes
eines per poder aprendre una altra forma
de comunicació i relació.

EXPRESSIÓ PLÀSTICA PER A NENS 
Adreçat a nens/es d'entre 6 a 11 anys, i
enfocat principalment a potenciar i ajudar
a desenvolupar la capacitat i sensibilitat
creativa.
Durant el curs, es treballaran diferents
tècniques com dibuix, pintura, fang,
collage, treballs de volum, composicions... 

TALLER DE SARDANES
Adreçat nens/es i joves d'entre 10 i 15 anys
que vulguin aprendre aquesta dansa tan
nostra. Volem donar un nou impuls a la
recuperació de la sardana.

TALLER DE CATALÀ ADREÇAT A
ESTRANGERS 
Endinsem-nos en la cultura catalana.

CURS DE MODEL AL NATURAL 
Adreçat tant a persones que tinguin una
base de dibuix, com per a persones que
volen aprofunditzar en el dibuix del cos
humà, i que vulguin reforçar els seus
coneixements d'anatomia humana. Cada
alumne utilitzarà la tècnica que desitgi
(carbonet, oli, aquarel·la, tintes...)
Les classes inclouran poses llargues,
esbossos curts, dibuixos de parts
concretes del cos... depenent de les
necessitats del grup.

TALLER DE GRAFFITI 
adreçat a nois/es interessats en posar-se
en contacte amb el món del graffiti de
manera artística i cívica. S'utilitzarà la
tècnica de l'aerosol i tindran l'oportunitat
de pintar els seus dibuixos a gran escala.

TALLER DE SARDANES
Aquest curs va adreçat a joves de a partir
del 16 anys com per adults que vulguin
aprendre aquesta dansa tan nostra. Volem
donar un nou impuls a la recuperació de la
sardana.

GRAFOLOGIA
A través de l'anàlisi de l'escriptura i de les
pautes de la grafòloga Matilde Priante,
podrem conèixer totes les facetes de la
personalitat. La metodologia del curs és
àgil i amena, ja que des de la primera
classe i progressivament, de forme
assolible i participativa es van analitzant
escriptures.

TALLER D'ESCRIPTURA 
L'escriptura és una eina necessària. Aquest
taller es quinzenal i està pensat per a
millorar la qualitat dels textos, fent servir
l'experiència de transmetre idees a una
pàgina en blanc, servirà per adquirir
tècniques i corregir defectes.

Últimes places : 

DIBUIX I PINTURA 
Curs obert a tothom, tan si en saps com si
no en saps, treballarem diferents tècniques
pictòriques, dibuixarem al natural, els dies
d'estiu podem sortir a pintar a l'aire lliure...
Ens adaptem perqué puguis desenvolupar la
teva expressivitat artística

DANSA DEL VENTRE 
Aprendrem una de les danses més
antigues, donat a la seva part
beneficiosa pel nostre cos, on es
potencien els músculs de la zona
lumbar i abdominal entre d'altres, i
ens ensenya a trobar nous moviments
del nostre cos i com aquests es poden
exterioritzar en forma de dansa, d'una
manera divertida i sensual.
Treballarem coreografies,
improvitzacions... amb música festiva
i harmoniosa aprendrem divertint-nos
i creant un ambient càlid i agradable.

RELAXACIÓ I MEDITACIÓ
Taller per aquelles persones que d'una
manera suau i dolça vulguin aprendre a
afluixar i relaxar el cos per entrar en l'espai
interior de silenci.

TEATRE PER A NENS I JOVES
Adreçat a nens/es d'entre 6 i 15 anys
(es fan dos grups per edats) Exercicis
de vocalització, col·locació del cos,
expressió facial i corporal, impostació
de la veu, domini dels moviments,
ritme, improvisacions, canvi del
personatge, relaxació, col·lectivitat...
Prepararan una obra de fi de curs

XEROJARDINERIA I HORTICULTURA 
S'aprendran tècniques de jardineria
(trasplantats, poda, sembra...), dissenys de
jardins, malalties de les plantes, bibliografia,
identificació d'espècies ornamentals i
horticultura.
Disposem d'un terreny on realitzareu les
pràctiques de jardineria i hort.
Aquest curs està adreçat a tots aquells que
tineu jardí i voleu treure profit dels espais.

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA :

- GRUP DE LECTURA EN ANGLÈS
Adreçat a persones de parla anglesa o
amb  nivell per a poder llegir en aquesta
llengua, que desitgin perfeccionar la seva
capacitat de lectura i conversa, que
vulguin passar una bona estona parlant de
literatura anglesa d'arreu del món.
Llegirem i comentarem un llibre mensual
a l'espai del Biblio@ccés Vall d'Or 
Horari : 1r dilluns de cada mes - 19:30
hores  - Gratuït 

- GRUP DE LECTURA EN CATALÀ I
CASTELLÀ
llegim i comentem mensualment un
llibre a l'espai del Biblio@ccés Vall d'Or 
Horari : 2n dilluns de cada mes - 19:30
hores - Gratuït 

- GRUP DE LECTURA EN
ALEMANY 
Adreçat a persones alemanyes o amb
un alt nivell d'alemany que desitgin
perfeccionar la seva capacitat de
lectura i conversa, que vulguin passar
una bona estona parlant de literatura.
Llegirem i comentarem un llibre
mensual  a l'espai del Biblio@ccés Vall
d'Or 
Horari : 3r dilluns de cada mes - 19:30
hores  -  Gratuït 

- GRUP DE LECTURA EN FRANCÈS 
Adreçat a persones que ja tinguin algun
coneixement de la llengua francesa.
Llegirem i comentarem un llibre mensual
a l'espai del Biblio@ccés Vall d'Or (Rbla.
Mossèn Jacint Verdaguer, 185)
Horari :  4t dilluns de cada mes - 19:30
hores - Gratuït 

Més informació al Casal de Cultura de
Valldoreix -tel. 93 589 82 69 –
www.valldoreix.cat

Informació per a comunicació dels Tallers que s'inicien al
mes de gener i els que queden últimes places: 

TALLERS DEL CASAL DE CULTURA DE VALLDOREIX CURS 2009-2010
Tallers d'inici al gener 2010:
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Entrevistem a: 
Anna Matos i Anna Fe de la comissió organitzadora de les
Nits Joves de la Festa Major 

Coneixeu la Festa Major de Valldoreix i des de fa anys hi par-
ticipeu. Us sembla que són unes festes que arriben a tots els
públics?

Creiem que gran part de les activi-
tats de la Festa Major de Valldoreix
estan destinades al públic familiar i a
la gent gran. Hi ha força presència
de les entitats del poble, així com
diverses activitats de cultura tradi-
cional i popular. En global creiem
que és una festa major molt prope-
ra però que alhora deixa una mica
de banda el sector jove.  

Com valoreu l’oferta per a aquest
sector jove de la vila?
L’oferta per a el públic jove és
menor i queda reduïda en dues
nits de cap se setmana. A priori
és una bona opció perquè els
joves participin en la Festa Major,
però creiem que caldria poten-
ciar-ne els continguts i la dina-
mització. Amb això volem dir
que val la pena fer un esforç en
redissenyar aquest espai per tal
d’arribar i fer participar als joves
d’una forma més activa en la
seva festa major.   

Per què creieu que es proposa
crear una comissió organitza-

dora de les Nits Joves de Festa Major?
Per què suposem que com a joves podem aportar idees interessants i
que captin el interès d’aquest públic que potser anys enrere havia estat
més oblidat. Formant una comissió, que esperem q cada cop sigui més
amplia, es pot treballar d’una forma més propera, i poc a poc anar
generant una nova festa que agradi i atregui a més joves. 

I com ho heu fet concretament en aquestes festes?
Se’ns va proposar el projecte de formar part d’una comissió
encarregada d’organitzar les activitats per a joves de la Festa Major
i des d’un principi hi vam treballar amb molta il·lusió. Hem tingut
una gran llibertat i això ens ha permès, dins dels límits econòmics,
programar una oferta per els joves que creiem ha estat ben rebu-
da. Cal dir que  hem treballat, en tot moment, de la mà de l’Àrea
de Cultura de l’EMD, i això ha suposat per nosaltres un suport i
un recolzament necessari. 

Us heu trobat moltes pegues alhora de fer la vostra feina?
La veritat és que un dels grans impediments aquest any ha estat la
reducció de pressupost donat els temps de crisi que estem vivint.
Això va fer que treballéssim amb moltes limitacions. Ho vam
poder solucionar eliminant activitats que en un principi ens hagu-
és agradat fer i sens dubte, treballant més.  

És el primer any que es conforma una comissió jove de Festa
Major a Valldoreix. Creieu que ha estat una experiència posi-
tiva respecte als altres anys?
Creiem que si però també valorem que al ser el primer any, cal
millorar alguns aspectes. Ens agradaria créixer en nombre i orga-
nitzar-nos de cara als propers anys amb més antelació i amb la
participació d’entitats i associacions joves del poble. 

Hi ha intenció de seguir en la comissió la propera Festa Major? 
Encara no ho sabem però creiem que seria molt positiu per millo-
rar respecte l’any passat. Amb l’experiència que hem adquirit
aquest any podrem oferir canvis interessants de cara l’any que ve. 

Educació

La creació del centre educatiu musical és una realitat grà-
cies al conveni  signat entre l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix i el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya. L’Escola Municipal de
Música de Valldoreix, que obrirà les seves portes el proper
curs 2010-2011, donarà continuïtat als estudis que
s’imparteixen actualment al Centre Musical de Valldoreix i

incorporarà en un futur altres disciplines artístiques que
siguin d’interès per als valldoreixencs/ques. La nova Escola
Municipal de Música de Valldoreix estarà ubicada a les
dependències de l’edifici de la casa de la vila que fins ara
venia ocupant el Centre Musical de Valldoreix. Per a el curs
2009-2010 el número d’alumnes matriculats a les diferents
modalitats musicals és de 190.

L’EMD i la Generalitat signen el conveni de creació de l’Escola
Municipal de Música de Valldoreix

Entrevista a la Comissió Organitzadora de les Nits Joves
de la Festa Major
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'Amparo ens va deixar a casa seva, a Valldoreix, el
passat 3 d'agost deixant enrere una vida plena i
rica que l’Amparo va voler compartir amb els
demés. 

L'Amparo Baró va néixer a Barcelona l'any 1927 on va
viure-hi fins als 32 anys. A aquella edat, corria l'any 1959,
l'Amparo assistia a un curs d'Esperanto que es realitzava
en una cooperativa de la ciutat de Barcelona. Va ser
aprenent la llengua universal quan l'Amparo va conèixer
en Jaume Deltell, amb qui es va casar i va compartir la
seva vida i passions al llarg de 50 anys de complicitat. La
parella, cercant on viure allunyats de la ciutat, van acabar
comprant un terreny a Valldoreix on ells mateixos van
aixecar una casa. La casa del carrer de l'Oreneta va
esdevenir en poc temps un espai obert de trobada, on
molts han compartit els seus coneixements, tots ells
relacionats amb l’ésser humà i amb la relació que la
humanitat ha de tenir amb la natura. 

Però aquell curs d'Esperanto no només va unir la vida de
l'Amparo a la d’en Jaume, sinó que també va lligar

l'Amparo a una nova manera d'entendre la vida, la
nutrició naturista. A aquelles classes d’Esperanto hi
assistien també dos germans que coneixien i practicaven
el naturisme com a norma de vida i va ser gràcies als
consells naturistes d’aquests dos germans que l'Amparo
va superar una malaltia intestinal que patia des de feia
anys i per la qual no havia trobat cura amb la medicina
tradicional. Coneixent l'Amparo i la seva afecció, els dos
germans van aconsellar-li un remei naturista basat en el
crudivorisme. Amb aquest remei, que consistia en una
dieta centrada en les hortalisses i fruites crues, la
malaltia de l'Amparo va començar a remetre i en tant
sols un mes ja estava recuperada. Des d'aquell moment,
va interessar-se en la medicina natural i, més
concretament, en les aplicacions curatives dels aliments,
una ciència coneguda com trofoteràpia. Amb aquest
horitzó l'Amparo va estudiar les propietats de cadascun
dels aliments i la millor manera d'aplicar-les a cada cas
particular.

A banda del naturisme, la trofoteràpia, la macrobiòtica,
la hidroteràpia i d'altres ciències relacionades derivades

Vinagre, llimona, ceba i patata
són els principals ingredients
que sempre estaven presents a la
farmaciola de casa de l'Amparo.
Una casa que, com ella, va estar
sempre oberta a tothom per
intentar donar consol a les
afeccions físiques o de l’ànima. A
Valldoreix i a les poblacions properes
l'Amparo era coneguda pels veïns pels
seus amplis coneixements de
naturisme nutrició i astrologia,
però sobretot se la recordarà
pel seu afany d'ajudar i
donar consell a tots
aquells que trucaven a

la seva porta. 

En record a

L’Amparo Baró
Natura curativa

L
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de la
natura i els aliments, l’Amparo també

va centrar els seus estudis durant molts anys a la relació
de la humanitat amb els astres, a través de l'astrologia i
les cartes astrals. I a aquestes disciplines va dedicar tota
la seva vida. Una vida centrada en eixamplar les fronteres
dels seus coneixements per a poder oferir-los en forma
de consells a tots aquells a qui pogués ajudar. 

Va ser a través de la tradició oral i del boca-orella, que la
casa de l'Amparo i en Jaume, va esdevenir al llarg dels
anys en un racó de coneixement, un espai visitat per
moltes persones que rebien orientació i ajuda gràcies als
consells de l'Amparo, uns consells que tant podien ser
alimentaris com espirituals. Per aquest motiu l’Amparo i
el Jaume organitzaven xerrades, taules rodones,
compartien coneixements i experiències, i facilitaven
aliments naturals a tots aquells que s'apropaven al jardí
de la casa del carrer de l'Oreneta. 

Però amb la trista desaparició de l’Amparo el seu llegat
no s’esvaeix. La continuació de la seva tasca ara recau en
qui al llarg dels anys ha estat el seu company,
col·laborador i còmplice més fidel. En Jaume Deltell és el
continuador de la tasca que ell i l’Amparo van començar
en arribar a Valldoreix i segueix organitzant la paella
vegetariana cuinada amb ingredients naturals i les taules
rodones sobre alimentació sana i natural, entre d’altres
activitats. 

Els valldoreixencs lamenten la pèrdua de Pere Bordes
El primer de setembre ens va deixar Pere Bordes, un valldoreixenc compromès que va impulsar diverses iniciatives
populars i va ser membre actiu de la vida de la nostra vila. Pere Bordes ha estat durant anys l’ànima del Casal d’Avis de
Valldoreix, brindant la seva energia i motivació vital als seus companys i amics. 
En Pere, una persona estimada a Valldoreix, ens deixa tota una sèrie d’iniciatives i records que perduraran durant molt
de temps a la vila. Va ser ell el gran impulsor del Mercadet de Marxants que, que s’espera pugui estar implementat el
proper mes de febrer, oferirà un nou espai de trobada als veïns de Valldoreix. També li devem les ja tradicionals
Trobades d’Entitats de Valldoreix, així com “L’Informatiu”, la revista mensual del Casal d’Avis, des d’on en Pere ens
oferia les seves reflexions en forma d’articles.
En Pere ha aportat molt a Valldoreix i serà recordat per la seva implicació i passió en molts àmbits de la nostra vila. 

orig.Infovalldoreix58ok.qxd:Maquetación 1  11/12/09  15:30  Página 15



16 infoValldoreix

Esports

La competició internacional junior del Compass IC
European Junior Challenge 2009, va arribar per primer cop
al Club Esportiu Valldoreix el passat mes de setembre.

El torneig va comptar amb la participació de joves
jugadors arribats d’Alemanya, Anglaterra, Itàlia, Irlanda,
Noruega, Rússia, Espanya i Suècia, en un format de
torneig per equips de dos nois, dues noies i un adult, com
a capità. La competició va acaparar un gran volum de
seguidors i mitjans de comunicació que es van acostar a
les instal·lacions del club per seguir les evolucions dels
tennistes.

Dins del programa del torneig, el dijous 3 de setembre es
va realitzar una de les activitats estrella de la programació

amb un clínic pràctic per a persones amb discapacitat. Els
nois i noies de la secció esportiva d’ASDI que hi van
prendre part ho van fer amb molt entusiasme. La
experiència va significar una tarda de tennis en un entorn
immillorable i de mans de grans entrenadors
professionals que formen part de l’empresa BTT.

Aquesta activitat puntual, feta en el marc del Torneig
Internacional Compass IC European Júnior Challenge
2009, forma part d’un ambiciós projecte de l’àrea
d¡Esports de l’EMD que té per objectiu acostar l’esport
valldoreixenc, i les seves entitats, al col·lectiu de persones
discapacitades de Valldoreix. Aquest projecte esportiu
seguirà creixent i la propera primavera ja comptarà amb
una nova activitat hípica gràcies a la col·laboració de
l’Associació Esportiva Via Dufresne de Valldoreix.

El Club Esportiu Valldoreix organitza un clínic de tennis 
per a persones amb discapacitat

El Club Esportiu Valldoreix (C.E.V.) va acollir la setmana del 12 al
18 d'octubre la segona edició del torneig de pàdel Open
Babolat. El campionat el va organitzar l’empresa BTT amb
Roger Badia al capdevant, com a director del torneig, Ciscu
Violeta, com a jutge àrbitre i en Ricardo Recio, responsable de
l'àrea de pàdel del club esportiu. En el seu segon any, el cam-
pionat va registrar una bona participació amb un elevat nombre
d’inscripcions de jugadors de tot el Vallès. Les victòries però van
ser per a jugadors/es del club valldoreixenc.
La Final Masculina la van disputar Alex Corretja i Alex Guerrero
contra Ivan Martínez i Jorge Altuna del Club Terrassa Sports.
L'extenista professional, Alex Corretja, soci d'honor del Club
Esportiu Valldoreix, i Alex Guerrero es van imposar als jugadors
del Terrassa proclamant-se campions masculins del torneig. 
En la Final Femenina, Sonia Delgado i Tania Beck del C.E.V. van gua-

nyar en una disputada final a tres sets contra Cristina Mauri i Aurèlia
Gonzalez del Club Natació Sant Cugat. La Sonia Delgado és entre-
nadora de Tennis de la Acadèmia de BTT al Tennis Valldoreix i va for-
mar part de l'equip femení que va guanyar el Màsters Femení
d’Espanya per equips d'enguany. L'altre campiona, la Tania Beck,
forma part de l'equip de monitors de tennis del C.E.V.
Els jugadors del club organitzador també es van endur la victò-
ria en la Final B del torneig, van ser Nacho Segura i Xavi Puig.

Victòries valldoreixenques en la segona edició de l'Open Babolat de Pàdel del C.E.V.
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L’acte de presentació dels equips esportius de la vila va tenir
lloc, com ja és tradició, durant els dies de Festa Major de
Valldoreix. La cita organitzada per les entitats esportives i
l’EMD de Valldoreix, va ser al Pavelló de Voleibol de Sant
Cugat a Valldoreix el passat dia 19 de setembre. Enguany la
novetat ha estat la presentació del primer equip de boccia de
Valldoreix que ha format l’associació pro-disminuïts físics i
psíquics, ASDI, dins de la seva secció esportiva.
Valldoreix, un any més, comptarà amb els clubs federats de
voleibol, handbol, natació, sicronitzada, tennis, padel, hípica i
arqueria de bosc que completaran l’entramat esportiu.  

La presentació dels equips locals va anar acompanyada d’una
jornada esportiva en la que van participar tots els esports que
representen a Valldoreix. Al matí els valldoreixencs van poder
descobrir la boccia, un esport paralímpic, similar a la petanca,
que va dirigit a persones amb discapacitats psíquica i física i
que ha creat el centre ASDI amb el suport de la Federació
Esportiva Catalana de Paralímpics Cerebrals. 

Després de la boccia va ser el torn del vòleibol per part de la secció
d’aquest esport del Club Handbol Valldoreix que va organitzar un
triangular amistós amb el Vòlei Rubí i les Panteres Grogues de
Barcelona. A la tarda el Club de Handbol Valldoreix va disputar un
torneig també amistós per a presentar el seus equips.  

La jornada va estar presidida per la presidenta de l’EMD de
Valldoreix que va voler felicitar i encoratjar els equips locals i va
desitjar al nou equip de boccia molta sort en la seva trajectòria.
L’acte també va comptar amb la presència de la representant de
la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals, Ana
Fajardo, que va agrair el suport que l’EMD de Valldoreix dóna a
les activitats esportives per a discapacitats, i també va ser-hi
present el president de la Federació Catalana d’Atletisme i pre-
goner de la Festa Major d’enguany, Romà Cuyàs. La vocal
d’Esports i Serveis a les Persones de l’EMD, Teresa Veciana, i els
vocals de CiU-Actuem, Susana Herrada, Josep Puig i Ángela
Bleda, també van assistir a la cita esportiva.

L’acte també va servir als equips
valldoreixencs per fer arribar a la
presidenta Montserrat Turu les
seves queixes per la reducció de
franges horàries i espais d’utilització
del pavelló de Voleibol de Sant
Cugat a Valldoreix que han de patir
els clubs de Valldoreix. En aquest
sentit Montserrat Turu els va fer
arribar el compromís de l’EMD de
Valldoreix de treballar per a la cons-
trucció d’un pavelló esportiu propi
que permeti a l’administració vall-
doreixenca dissenyar les seves polí-
tiques esportives i assegurar
l’activitat esportiva als clubs i enti-
tats de Valldoreix. 

17 infoValldoreix

El nou equip de Boccia-Valldoreix d'ASDI protagonitza la
presentació dels equips esportius de Valldoreix
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Més d’una setantena de veïns de Valldoreix es van aplegar
a la Nau de Cultura per celebrar la Diada Nacional de
Catalunya amb un acte tradicional protagonitzat pel
discurs de la presidenta Montserrat Turu i per la música
tradicional catalana dels Ministrers del Sabre i la coral
valldoreixenca l’Harmonia. 

El programa va estar
encapçalat pel discurs de la
presidenta de l'EMD de
Valldoreix que va remarcar la
importància de l'Estatut,
que en els seus 3 anys de
vigència ha aportat molt a
les EMD. Turu però va voler
demanar que se segueixi
avançant per tal de garantir

el paper de les EMD en el marc del nou Estatut. La
presidenta també va voler homenatjar als herois de 1714 i en

especial al valldoreixenc Francesc Busquets, que va
participar en la guerra de successió i en la defensa de
Barcelona. En el discurs, Montserrat Turu també va apel·lar
a la reafirmació nacional de la celebració de la Diada i va
recordar què el poble català segueix avançant tot i els
impediments històrics. En aquest sentit va voler transmetre
que no s’ha de témer una possible retallada de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya aprovat el 2006.
La formació musical Ministrers del Sabre van seguir el
programa després el discurs de la presidenta amb un
repertori de temes tradicionals catalans del s.XVIII, que es
va culminar amb la interpretació de l'Himne a Valldoreix i de
l'Himne Nacional de Catalunya, acompanyats per la coral
valldoreixenca l’Harmonia. 
La cita va comptar amb la presència, a més de la presidenta
de l'EMD de Valldoreix, dels vocals Joan Gaya, Pablo Alonso
i Teresa Veciana. També hi van participar els vocals de CiU-
Actuem Josep Puig, Susana Herrada i Ángela Bleda.

El Consell Executiu del Govern ha
donat llum verda al projecte de llei
que, un cop  aprovat pel Parlament,
permetrà la segregació del municipi
de La Canonja, que serà independent
de Tarragona aquest 2010. 
D'aquesta manera la Generalitat
dóna resposta a una demanda
històrica de totes les forces
polítiques del municipi i dels seus
habitants. Al gener d'aquest mateix
any, el Govern de la Generalitat de
Catalunya va denegar la petició de
l'EMD de La Canonja de segregar-se
de Tarragona apel·lant a la legislació

vigent, que estableix que no es
poden segregar els nuclis de població
que no es trobin a una distància
mínima de 3 kilòmetres l'un de
l'altre. En el cas de La Canonja, el
nucli urbà té una continuïtat
territorial i d'edificacions amb el
nucli urbà del barri tarragoní de
Bonavista. 
Però el rebuig de la petició no va ser
absolut, ja que el Govern va
reconèixer “raons de pes” que
justifiquen la demanda de La
Canonja, tals com que és una
aspiració històrica conjunta de totes

les forces polítiques del municipi,
així com dels seus habitants i que La
Canonja ja havia estat independent
abans i durant el franquisme, fins
l'any 1964. Per aquestes raons,
l'executiu va decidir redactar i
aprovar un projecte de llei que
permet al municipi independitzar-se
de Tarragona.   
L'any 2010, quan el Parlament aprovi
el projecte de llei, La Canonja, que
està reconeguda com a Entitat
Municipal Descentralitzada de
Tarragona des del 1983, es convertirà
en el municipi català número 947.

La Canonja serà independent de Tarragona el 2010

Valldoreix celebra la Diada Nacional reivindicant el paper de les 
EMD en el marc del nou Estatut
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Més de 200 veïns i familiars de
l’associació veïnal valldoreixenca es
van aplegar el dissabte 26 de
setembre a la plaça de les Ones, per
gaudir del tradicional sopar-
degustació que enguany arribava a la
onzena edició.
El sopar va consistir en una degustació
de 72 plats i postres cuinats i portats a la
plaça pels mateixos veïns de
l’associació, que un cop allà van
compartir en un sopar sota les estrelles.

Durant el sopar també es va fer el
tradicional sorteig de tres pernils entre
tots els veïns que havien portat un plat a
el sopar-degustació.
La vetllada va estar amenitzada per
l’actuació del jove “Bruno, el aprendiz de
mago”, que juntament amb el grup
d’havaneres de Calafell “Veles i vents”,
van fer les delícies del públic assistent.
Un cremat per a tothom va servir per
tancar el sopar.
L’acte va comptar amb la presència de la
presidenta de l’EMD de Valldoreix,
Montserrat Turu, que va voler estar al
costat dels veïns de la Serreta-Bosc d’en
Saladrigues durant la celebració d’un dels
esdeveniments més rellevants del barri.
La presidenta va estar acompanyada pels
vocals Teresa Veciana, Pau Alonso, Josep
Puig i Susana Herrada.

El Sopar Degustació dels veïns de La Serreta-Bosc d’en Saladrigues posa el
punt i final als actes de la Festa Major 2009

La tradicional eucaristia solemne i l’aperitiu popular
van centrar els actes de celebració de la diada del
patró de Valldoreix, que el 16 de setembre va aplegar
més dues-centes persones a l’església de la
parròquia de Sant Cebrià i a l’esplanada de l’era.

La missa solemne la va oficiar el
rector de la parròquia de
Valldoreix i director del
Seminari Major Diocesà del
Bisbat de Terrassa, amb seu a
Valldoreix, i vicari general del
bisbat, Mn. Salvador Cristau,
que va estar acompanyat durant

l’ofici de l’eucaristia per l’anterior rector de la parròquia
valldoreixenca, Mn. Conrad Martí. La celebració de la
missa va comptar amb la participació de la Coral
Harmonia de Valldoreix que es va encarregar d’interpretar
els càntics litúrgics. Un cop acabada la missa solemne els
assistents es van traslladar a la plaça de l’era per gaudir de
l’aperitiu popular ofert per l’EMD de Valldoreix, per
celebrar la diada del patró de la vila. Durant el refrigeri, la

presidenta i els membres del consistori
valldoreixenc van departir
animadament amb veïns i amics de la
vila. Els actes amb motiu de Sant
Cebrià van estar presidits per
Montserrat Turu, presidenta de l’EMD
de Valldoreix, que va aprofitar la diada
per animar “a tots els valldoreixencs a gaudir i participar
de la Festa Major de la vila”. Durant els actes Turu va estar
acompanyada per la vocal de Serveis Personals, Teresa
Veciana. També van prendre part de la celebració els
vocals del grup CiU-Actuem Josep Puig, Àngels Solé,
Susana Herrada i Eduard Delgado, així com l’alcalde Lluís
Recoder i alguns membres del consistori santcugatenc.
Els actes de la diada de Sant Cebrià es van completar
amb la Festa Major infantil celebrada durant tot el dia a la
plaça del Casal de Cultura, i on els més petits de la vila
van poder gaudir de jocs, gimcanes, manualitats i una
xocolatada, entre d’altres activitats. El punt i final a la
Festa Major infantil el va posar la Companyia Mamacaca
amb el concert d’animació infantil ‘Música per a
escarabats’ basat en les cançons dels Beatles.

Els valldoreixencs surten al carrer per celebrar Sant Cebrià
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Els quatre integrants de la formació musical “Blue
Note” van aplegar més d'un centenar de veïns i
veïnes que van poder veure el concert en els entorns
del mur històric del Castell de Canals. 

L'acte, que s'emmarca dins les Jornades Europees del
Patrimoni a Catalunya 2009, va tenir lloc el passat
dissabte 26 de setembre. 
El grup de joves músics “Blue Note” va oferir una hora de
ritmes de jazz al piano de Claes Magnet, el contrabaix
d'Ignasi Esteban i el saxo de Marina Vallet, acompanyats
per la veu d'Inès Galvany. Els quatre músics van tenir com
a teló de fons les vistes al Castell de Canals que en fer-se
fosc es va il·luminar amb uns focus. 
Les restes del Castell de Canals estan documentades al
1160 i són el mur nord de la casa forta que formava part
del terme parroquial de Sant Cebrià de Valldoreix. El
castell que està emplaçat dalt d'un turó, a tocar de
l'actual carrer Faisà, formava part d'una xarxa defensiva
juntament amb els castells de Fumet, Rubí o Papiol.
En l'entorn del Castell, la música de “Blue Note” va
aixecar els aplaudiments del públic. Entre els assistents
s'hi trobava la presidenta de l'EMD de Valldoreix,

Montserrat Turu, i la vocal de Serveis a les Persones,
Teresa Veciana. També van acudir a la cita els vocals de
CIU-Actuem Susana Herrada i Eduard Delgado.

Valldoreix mostra el seu patrimoni històric a ritme de jazz

Un centenar de persones van omplir,
el dissabte 28 de novembre, la
parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix
per acompanyar Joana Vilaplana i
Carles Xirinacs en el seu 20è aniversari
de recitals de música i cant. 
Un any més, i ja en fa 20, la veu de
Joana Vilaplana i el piano de Carles
Xirinacs van fer les delícies del cen-
tenar d’amics i veïns de Valldoreix,
que es van donar cita dissabte al ves-
pre al temple valldoreixenc. El recital
era la continuació del concert de
música de cambra celebrat el passat
4 d’octubre a la Sala del Casal de
Cultura, on una faringitis va obligar a
la soprano valldoreixenca a posposar
la seva actuació.
El programa del concert es va dividir
en dues parts, la primera de les quals
i la més extensa va estar dedicada a

peces clàssiques de com-
positors del romanticisme
com Pergolesi, Händel,
Mozart, Fanny i Felix
Mendelssohn, Clara i
Robert Schumann i Brahms. 
A la segona part del recital
Vilaplana i Xirinacs van ofe-
rir un repertori amb can-
çons tradicionals i populars
contemporànies de
Montsalvatge, Monpou, Mestres i
Morante.
La cloenda de l’acte va anar a càrrec
de la presidenta de l’EMD de
Valldoreix, Montserrat, que va voler
agrair a la parella artística els seus
esforços en la difusió de la música i
la cultura a Valldoreix al llarg de tants
anys. En aquest sentit, Montserrat
Turu va fer entrega a Vilaplana i
Xirinacs de la medalla institucional

de l’EMD. L’associació valldoreixenca
Pentagrama es va sumar a
l’homenatge fent entrega a la parella
artística d’un diploma en reconeixe-
ment a la seva carrera artística.
L’acte va comptar també amb la par-
ticipació de la vocal de Cultura de
l’EMD Valldoreix, Teresa Veciana, els
vocals de CiU-Actuem Josep Puig i
Susana Herrada, i el rector de la par-
ròquia de Sant Cebrià, mossèn
Salvador Cristau.

El concert “20 anys cantant” commemora dues dècades 
de recitals de Joana Vilaplana i Carles Xirinacs
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El bon temps i l'alta participació s'imposen al pont del
Pilar en la tradicional celebració de l'Aplec de la Salut. 
Uns 500 valldoreixencs es van apropar el dilluns 12 d'octubre
a l'ermita de la Salut i van participar en el concurs de paelles,
el campionat de bitlles catalanes, la missa, la visita guiada a
l'ermita i la ballada de sardanes.
Fins a mig matí no va afluixar el flux de veïns i veïnes de
Valldoreix i de tot el municipi que es van voler apropar a
l'ermita de la Salut. La majoria de valldoreixencs van
optar per pujar a l'aplec fent el tradicional recorregut a
peu o en bicicleta, i d'altres ho van fer en cotxe. Mentre
els participants en el concurs cuinaven les paelles, els
assistents van poder gaudir d'un campionat de bitlles
catalanes i de la missa a l'ermita. A més, un cop acabat
l'ofici religiós, tots els qui es van apropar a l'aplec, van
poder descobrir el passat i present de l'ermita i de la
celebració de l'Aplec de Salut, a càrrec de l'historiador

local, Juanjo Cortès. A ritme de la cobla Iluro es va fer la
ballada de sardanes, mentre el jurat de la XIVena edició
del Concurs de Paelles feia el tast de les paelles
participants. El jurat el van formar la presidenta de l'EMD
de Valldoreix, Montserrat Turu, el vocal, Joan Gaya, el
vocal de CiU-Actuem, Josep Puig, i el president de
l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix, Jordi
Cufí. També van participar de l'aplec el vocal de l'EMD,
Pau Alonso, i la vocal de CiU-Actuem, Susana Herrada.
L'Aplec de la Salut té el seu origen durant la Guerra Civil
quan famílies valldoreixenques que pujaven a l'ermita
amb assiduïtat van acordar que si sobrevivien a la guerra
pujarien el dia del Pilar a donar les gràcies a la verge.
D'aquí sorgeix una tradició popular que agrupa totes les
entitats i veïns de la vila cada 12 d'octubre. La jornada
l'organitza l'Associació de Propietaris i Veïns de
Valldoreix amb col·laboració amb l'EMD de Valldoreix.

Èxit participatiu a l'Aplec de la Salut tot i la festivitat del pont del Pilar

La XVI edició del Curs d'Història del Centre
d'Estudis Valldaurex redescobreix el passat
agrícola de Valldoreix
“Masies i Families valldoreixenques” és el títol del Curs d'Història que enguany
ha ofert el Centre d'Estudis Valldaurex dins els actes de Festa Major de Valldoreix. 
Durant els cinc dies del curs, del 14 al 18 de setembre, els veïns i veïnes de la vila van
poder descobrir el passat agrícola i entendre el model d'urbanització de Valldoreix.
El curs es va dividir en diferents ponències, que van anar a càrrec de diferents experts relacionats, d'una manera o altra, amb l'estudi
històric de la vila. En la primera jornada es va exposar l' “Origen i evolució dels masos a la Catalunya Medieval” a càrrec de Silvia Pons,
membre de la Societat Catalana de Genealogia Heràldica. L'historiador local, president del Centre d'Estudis Valldaurex i de la Societat
Catalana de Genealogia, Juanjo Cortés, va ser l'encarregat de descobrir les “Masies, famílies i cognoms valldoreixencs (segle X-XX)”, en la
segona jornada de lliçons històriques, i “El Valldoreix que va ser, Imatges d'altres temps” en la quarta jornada. La xerrada sobre Francesc
Oliver i Montmany Mir va anar a càrrec de la grafòloga local i vicepresidenta de Valldaurex, Matilde Priante, que va explicar la vida del
alcalde de Canals i impulsor d'obra pública a la província de Barcelona. El jardiner valldoreixenc Pere Cabassa va explicar l'evolució “Del
Valldoreix agrícola al Valldoreix dels Jardins” en l'última jornada del curs.  La fi del curs va ser però després d'un acte de clausura presidit
per la presidenta de l'EMD de Valldoreix, Montserrat Turu, que va pronunciar un discurs de cloenda. Tot seguit es va oferir un aperitiu.
Tots els assistents al curs van rebre com a obsequi un mapa de la vila al 1847 i un altre al 1958 en el que es veuen totes les masies de
l'època.  Amb l'edició d'enguany, el Curs d'Història de l'associació valldoreixenca, que compta amb la col·laboració de l'EMD, arriba a la
setzena edició amb un èxit absolut de participació, fet pel qual ja és una de les activitats emblemàtiques del programa de Festa Major. 

orig.Infovalldoreix58ok.qxd:Maquetación 1  11/12/09  15:32  Página 21



22 infoValldoreix

Amanida de notícies

La quarta edició del Curs de
Tast de Vins de l'AVV de Ca
n'Enric-La Miranda se centra
en la degustació vertical

Després del curs d’inici
al tast i els cursos de tast
de vins negres i
d’escumosos i caves, era
el torn del tast vertical
(degustació de les
diferents anyades d'un
mateix vi). 
La Nau del Casal de
Cultura va acollir el
dissabte 17 d'octubre la
quarta edició del Curs de
Tast de Vins que organitza
l'Associació de Veïns de Ca
n'Enric-La Miranda.

Tot i que la grip va causar
algunes baixes entre els
habituals dels cursos de
tast de vins, prop d’una
trentena de valldoreixencs
van assistir a la quarta
entrega dels tasts, que en

aquesta ocasió estava encarada al tast vertical. 
El tast vertical permet conèixer la història i cronologia de les
diferents collites d'un mateix vi. Els assistents a l'activitat van
poder analitzar tres anyades d'un vi blanc (Sasserra de la varietat
Malvasia denominació Penedès) i d’un vi negre (Artium varietat
Cabernet-Sauvignon i Merlot denominació del Bages). A través
de l'examen visual, auditiu, olfactiu i gustatiu, aplicat en els
anteriors cursos, els veïns participants van anar desxifrant cada un
dels vins, sota la supervisió i les explicacions de l'enòleg Albert
Gonzalo. 
El Curs de Tast de Vins organitzat per l'Associació de Veïns
Ca n'Enric-La Miranda, compta amb la col·laboració de
l'EMD de Valldoreix i de l'Institut Català de la Vinya i el Vi
de la Generalitat de Catalunya (INCAVI). L'activitat va
comptar amb la participació de la presidenta de l'EMD de
Valldoreix, Montserrat Turu, del vocal Pablo Alonso i de la
vocal de CiU-Actuem, Susana Herrada. 
En acabar el curs, i com ja és tradició, l'associació veïnal va
oferir un aperitiu d'embotits i formatges regats amb els
vins degustats durant el curs.

Els veïns del Vall d'Or i Voltants
del Mas Roig celebren una
jornada festiva amb un dinar
popular i una xocolatada

Més de 60 veïns i veïnes del barri del Vall d'Or i dels
voltants del Mas Roig es van aplegar al carrer Vall
d'Or per celebrar un dinar i una xocolatada popular
el dissabte 17 d'octubre. 
L'activitat es va completar amb el lliurament dels premis
de la Primera Gimcana Fotogràfica Quim Teixidó celebrada
durant la Festa Major. 

El dinar va consistir en la degustació de diferents plats cuinats
que cadascun dels membres de l’associació veïnal van portar a
la festa celebrada el passat dissabte al carrer Vall d'Or de
Valldoreix. Més de 60 veïns es van aplegar per gaudir d'un
dinar al sol i d'una xocolatada a mitja tarda. Per als més petits
es va col·locar una cistella de basquetbol i música, i van
aprofitar el tall del carrer al trànsit per a jugar amb les
bicicletes.
La trobada es va aprofitar per a entregar els premis de la
“Primera Gimcana Fotogràfica Quim Teixidó” que es va
celebrar el passat 20 de setembre, durant la Festa Major de
Valldoreix. La dona de Quim Teixidó va ser l'encarregada de
lliurar els premis que van recaure en Laura Peinado que es va
endur el tercer premi i en Francesc Cardoner, que va quedar
segon. El primer premi de la gimcana va ser per a Carme
Capdevila.
La jornada va comptar amb la presència de la presidenta de
l'EMD de Valldoreix, Montserrat Turu, i del vocal Pablo
Alonso. També van ser-hi presents els vocals de CiU-Actuem,
Susana Herrada i Eduard Delgado.
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La Biblioteca Vall d'Or posa en
marxa un nou servei de préstec
de llibres de les biblioteques
de la Xarxa de la Diputació

La Biblioteca Vall d'Or ha iniciat el curs amb novetats,
entre les quals destaquen el nou servei de préstec de
llibres de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona i dos nous grups de lectura en anglès i
francès. 

Els usuaris de
la biblioteca de
Valldoreix, que
siguin socis
d'alguna de les
biblioteques
de la Xarxa de
Biblioteques
de la Diputació
de Barcelona,
ja poden
demanar

llibres de qualsevol de les biblioteques de la xarxa a la
Biblioteca Vall d'Or. Els usuaris que vulguin aprofitar-se
d'aquest nou servei només hauran de consultar la pàgina web
de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació si el llibre que
volen agafar en préstec està disponible i lliurar el seu codi a la
biblioteca. 
Per als més petits, ja ha començat la nova programació de
l'activitat “Expliquem contes!” que cada segon dijous de mes
a les 17.30 hores porta un especialista en explicar contes a
l’espai de lectura infantil de la Biblioteca Vall d'Or. Els contes
de cada mes es poden consultar a l'Agenda Cultural de
l'EMD de Valldoreix.

Els valldoreixencs Alfons Romero
i Santi Cabassa, referents en
l’estudi de la tradició terrissera
catalana i espanyola

“Tinajería tradicional” és el segon volum de l’obra general
d’estudi de la terrisseria feta pels dos autors valldoreixencs
i se centra en la producció
terrissera de Catalunya, la
Comunitat Valenciana, les
Balears i l’Aragó. 
El Museu de Ceràmica de
Barcelona va ser el lloc escollit
pels autors per a fer la
presentació oficial del llibre el
passat 3 de novembre.
L’obra fa un repàs a l’amalgama
entre els trets culturals
comuns i propis de cadascuna
d’aquestes àrees geogràfiques
que, fruït de l’evolució al llarg
dels segles, dóna com a
resultat una extraordinària
riquesa de formes distintives.
En el treball d’Alfons Romero i
Santi Cabassa s’exposen de
forma sistemàtica tots els
aspectes d’aquesta modalitat de la terrisseria tradicional, que te
la tina com a peça més representativa.“Tinajeria tradicional”,
publicada per l’editorial Blume, és el segon volum d’una obra
que es va iniciar amb l’edició, l’any 2000, del llibre “La tinajería
tradicional en la cerámica española” que analitza el treball
terrisser d’Andalusia, Extremadura, Castella-La Manxa i
Múrcia. Aquest recull de la ceràmica tradicional a la península
ibèrica es completarà amb un tercer volum de l’obra de
Romero i Cabassa, que recollirà la producció terrissera de les
comunitats del centre i nord-oest d’Espanya. Aquesta segona
obra d’Alfons Romero i Santi Cabassa passa per ser, segons els
mitjans especialitzats, la guia de terrisseria més important
publicada en llengua castellana fins al moment.
Amb motiu de la presentació d’aquest segon volum, Alfons
Romero, coautor de l’obra, va oferir a la presidenta de l’EMD de
Valldoreix, Montserrat Turu, una visita guiada per la seva
col·lecció privada de terrissa, amb prop de 2.000 peces. Un
cop acabada la visita, Alfons Romero va agrair la presència de la
presidenta Montserrat Turu obsequiant-la amb un exemplar
del llibre “Tinajeria tradicional”, el seu darrer treball.
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Divendres dia 18
21.30h – Nau de Cultura
VI Cicle de Cinema d'Entitats “Conspiración de silencio”
Proposta del Grup de Teatre Espiral
1955 – Estats Units (intriga). Dir.: John Sturges
Org: Entitats Culturals, Associacions Veïnals i EMD Valldoreix

Dissabte dia 19 i Diumenge dia 20
10-14h – Plaça Casal de Cultura
Fira de Nadal dels Artesans de Valldoreix
Xocolatada i activitats per a nens: manualitats, jocs...
Part del benefici anirà per la campanya “Un nen una joguina”
Org: Col·lectiu Artesans de Valldoreix. Col: EMD Valldoreix

Diumenge dia 20
20,15h – Església de Sant Cebrià
Concert de Nadal amb la Coral l'Harmonia de Valldoreix,
l'acompanyament al piano d'Eduard Sáez i la direcció d'Albert Santiago 
Org: Coral l'Harmonia de Valldoreix 
Col: Escola Municipal de Música de Valldoreix i EMD de Valldoreix

Dilluns dia 21
19.30h – Biblioteca Vall d'Or
Grup de Lectura en alemany. Llegim i comentem
mensualment un llibre. Comentarem “Liebesfluchten” de
Bernhard Schlink
Inscripció oberta al Casal de Cultura de Valldoreix
(c. Sant Albert, 5 – tel. 93 589 82 69). Places limitades –
gratuït
Org: EMD Valldoreix

Dimecres dia 23
Inici Espais de Nadal. Org: EMD Valldoreix

Dimecres dia 23 
11.00h – Sala Casal de Cultura
Titelles Familiars“Pepo, la formiga gandula” amb Cia El
forat del niu
Obert a tothom !
Org: EMD Valldoreix

Diumenge dia 27
Sala del Casal de Cultura. 12h, 12.45h, 17.30h i 18.30h
Escenes del Pessebre. Interactiu i benèfic. Si porteu menjar, Càritas ho
distribuirà des de la Parròquia de Sant Cebrià.
Org: Grup de Teatre Espiral. Col: EMD Valldoreix

Dilluns dia 28
19.30h – Biblioteca Vall d'Or
Grup de Lectura en francès. Llegim i comentem
mensualment un llibre Comentarem “Bille en tête”
de Alexandre Jardin”
Places limitades – gratuït. Org: EMD Valldoreix
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Dimecres dia 30
11:00h – Sala Casal de Cultura
Cinema Familiar “UP” (2009 - USA)
Dir: Pete Docter i Bob Peterson
Places limitades - Entrada lliure
Sinopsi: Un ancià solitari venedor de glo-
bus aconsegueix portar a fi el somni de la
seva vida: viatjar pel món, lligant milers de
globus a la seva casa i sortir volant. Però
descobreix que també s'hi ha afegit un
optimista explorador de 8 anys anomenat
Russell. 
Places limitades
Entrada lliure
Org.: EMD Valldoreix
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Dijous dia 31
11.00h - Biblioteca Vall d'Or
Expliquem contes - Jocs de Falda"Follet Siset". 
De 0 a 5 anys. Entrada lliure. Org: EMD Valldoreix

Dissabte dia 2 Gener 2010 
17.00h – Parròquia de Sant Cebrià
Concert de Nadal a càrrec de la Coral Esclat de
Germanor i Coral Rosa d'Abril
Org.: Coral Esclat de Germanor

Col.: Casal d'Avis i EMD de Valldoreix 

Diumenge dia 3 i Dilluns dia 4 Gener 2010 
18-20h – Seu APV Valldoreix (Rbla. M. Jacint Verdaguer, 18) El Carter
Reial recollirà les cartes als nens i nenes. Org: APV Valldoreix

Dimarts dia 5 Gener 2010 
11.00h - Biblioteca Vall d'Or
Expliquem contes Contes d'Àfrica
mitjançant petits objectes de Kenya que van sortir de la maleta, explicarem
el conte...De 3 a 6 anys. Entrada lliure. Org: EMD Valldoreix

Dimarts dia 5 Gener 2010 
Cavalcada de SSMM el Reis d'Orient a
Valldoreix 18:00h arribada a l'església de
l'Assumpció recorregut fins Pl. Pompeu
Fabra. Animació, Xocolatada i un munt
d'activitats pels més petits
Org: Creu Roja Valldoreix i EMD Valldoreix

Col: Entitats, Associacions, Centre Musical i Particulars. (S'editarà un pro-
grama on constarà tota la informació)

Divendres 
dia 8 Gener 2010 
22:00h - Nau de Cultura
"UTOPIA" de Leo Bassi
Nova obra d'una comicitat enfo-
cada a superar la rialla convencio-
nal i a explorar tot el seu potencial
filosòfic.
El que és segur és que UTOPIA,
sorprendrà per la frescor de les
seves idees escèniques però
sobretot, per la seva implicació
política sense complexes.
Preu entrada: 5 euros · Venda anti-
cipada al Casal de Cultura de
Valldoreix (c. Sant Albert, 5)
PLACES LIMITADES. Org: EMD
Valldoreix
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