
800.000 euros per a 5 
projectes a Valldoreix 

durant el 2010

L’EMD Valldoreix presenta 
10 al·legacions als límits 

del Parc de Collserola
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La nova Escola  
Bressol Municipal 

de Valldoreix pren forma

Franges de 
seguretat forestal 
i recuperar vies 

d’accés a les zones forestals

Millorar la xarxa de 
clavegueram en diferents 
punts de la vila.

Xarxa d’aigua calenta 
sanitària i la instal·lació 
de plaques solars 
tèrmiques per

Garantir l’accessibilitat 
i suprimir les barreres 
arquitectòniques

Xarxa municipal 
d’intercomunicació dels 
edificis municipals de 
Valldoreix



Història viva

Josep Altet va ser un home cabdal 
dins el procés de recuperació de la 
memòria històrica de Valldoreix. 
Va néixer a Barcelona el 17 de maig 
de 1919. Havia arribat a Valldoreix a 
principis del s. XX, de la mà del seu 
pare, un dels primers urbanitzadors 
del Valldoreix contemporani. Al llarg 
de la seva vida Josep Altet va parti-
cipar de diverses iniciatives socials, 
culturals i esportives de Valldoreix. 
Va ser membre de l’Associació de 
Propietaris i Veïns de Valldoreix, 
membre fundador del Club Esportiu 
de Valldoreix i directiu del seu equip 
de futbol durant els anys seixanta i 
setanta.

Juntament amb Mn. Jordi Sales va 
ser un dels impulsors i màxim dina-
mitzador del Museu de Valldoreix.

Un del fets més importants que cal 
destacar de la seva trajectòria vital 
va ser la d’amagar durant la Guerra 
Civil l’arxiu i l’ornamentació litúr-
gica de la parròquia de Sant Cebrià. 
Gràcies a aquest fet es va poder 
conservar tota la documentació 
històrica de la parròquia, un impor-
tantíssim llegat documental de gran 
valor per conèixer la història de 
Valldoreix.

Els darrers anys de la seva vida 
els va dedicar a l’estudi de la Via 
Augusta, al seu pas pels Països 
Catalans, seguint l’itinerari docu-
mentat a les inscripcions conser-
vades als vasos apol·linars. Va fer 
a peu tot el seu recorregut des del 
Pirineu fins al sud d’Alacant.

A nivell local va estudiar els límits 
territorials històrics de les parrò-
quies de Sant Cebrià de Valldoreix 
i de Sant Pere Octavià i dels termes 
civils de Canals, Valldoreix i Sant 
Cugat.

Va ser un gran estudiós de la xarxa 
de camins locals i de les antigues 
masies de Valldoreix.

Va morir el 27 de febrer de 1996.

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

publicitat
+info 936 742 719

2 infoValldoreix

Josep Altet i Forés, el savi de Valldoreix
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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

Benvolguts veïns i veïnes,
L’any 2009 ha estat marcat per la 
inauguració de la remodelada Rambla 
Mossèn Jacint Verdaguer, una obra que ha 
estat possible gràcies a l’obtenció per part 
de l’EMD-Valldoreix d’una subvenció de 
més d’un milió d’euros, a càrrec del Fons 
Estatal d’Inversió Local (FEIL). 

El present any 2010 també estarà marcat 
per les grans inversions que l’EMD de 
Valldoreix ha gestionat i obtingut per 
millorar la nostra vila.

En concret seran 800.000 euros els que deixarà a Valldoreix 
el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 
(FEOSL), uns diners que l’EMD-Valldoreix ha decidit destinar 
a 5 projectes que tenen per objectiu millorar l’entorn natural 
de Valldoreix, fomentar l’estalvi energètic de la vila i garantir 
l’accessibilitat als equipaments municipals, entre d’altres.

Els projectes de l’EMD-Valldoreix subvencionats pel FEOSL:
• El primer projecte té previst establir franges de seguretat 
forestal i recuperar vies d’accés a les zones forestals, uns 
treballs que permetran una millor detecció i prevenció de 
possibles incendis.
• El segon projecte servirà per millorar la xarxa de 
clavegueram en diferents punts de la vila.
• El tercer projecte impulsat per l’EMD-Valldoreix són 
les obres de reparació de tota la xarxa d’aigua calenta 
sanitària i la instal·lació de plaques solars tèrmiques per a 
l’escalfament d’aigua al Complex Esportiu de Valldoreix.
• El quart projecte té per objectiu millorar l’accessibilitat 
de persones amb mobilitat reduïda a la nova Escola 
Bressol Municipal de Valldoreix i suprimir les barreres 
arquitectòniques dels accessos al CEIP Ferran i Clua.
• L’últim projecte és la creació d’una xarxa municipal 
d’intercomunicació dels edificis municipals de Valldoreix.

Tots aquests projectes han estat proposats des de l’EMD de 
Valldoreix pensant en les prioritats de tots els veïns i veïnes 
de la vila i amb tota seguretat serviran per fer un Valldoreix 
millor per al futur.

Montserrat Turu i Rosell
Presidenta de Valldoreix-EMD
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VALLDOREIX DESTINARÀ 
ELS 800.000€ DEL 

FEOSL A 5 PROJECTES
El Fons Estatal d’Ocupació i Sostenibilitat Local 
(FEOSL) servirà perquè l’EMD-Valldoreix pugui 
donar un impuls a les seves polítiques de sostenibi-
litat, garanteixi l’accessibilitat a Internet als edificis 
municipals de la vila i pugui suprimir les barreres 
arquitectòniques als accessos del CEIP Ferran i Clua.

En l’àmbit de la sosteni-
bilitat, el primer projecte 
de l’EMD de Valldoreix té 
previst establir franges 
de seguretat forestal i 

recuperar vies d’accés a les zones forestals que han 
de permetre una millor detecció i prevenció de possibles 
incendis per un valor de 50.000€. Aquesta actuació se 
centrarà en la xarxa de camins situada entre el barri de les 
Bobines i la Serra de Can Julià -amb 11.200 metres lini-
als- i la xarxa de camins situada entre el Camí de la Salut 
i Can Monmany -amb 9.150 metres linials-. L’execució i 
determinació de diferents franges de seguretat forestal 
contra incendis de 25 metres al voltant del límit urbà, és 
l’altra de les intervencions previstes en aquest projecte.

Millorar la xarxa de clavegueram 
en diferents punts de la vila és 
l’objectiu del segon dels projectes 
que l’EMD executarà amb els diners 
del FEOSL. En concret, el govern de 
Valldoreix té previst actuar en tres 

zones que són el carrer Ramon Escayola, el camí de la Salut 
i el carrer d’Eivissa per valor de 238.000€. Al carrer Ramon 
Escayola està prevista la reparació de la xarxa de clavegue-
ram entre el passeig de Rubí i el carrer Joan Borràs, amb una 
intervenció propera als 400 metres lineals. Pel que fa al camí 
de la Salut està prevista la instal·lació d’una estació de bom-
bament i impulsió de les aigües residuals, amb la correspo-
nent connexió a la xarxa existent. La actuació s’estendrà al 
llarg de 350 metres lineals. Per últim, la intervenció al carrer 
d’Eivissa consistirà en la reparació de la xarxa de clavegueram 
a la zona de la riera d’en Xoriguer, en una extensió de 100 
metres lineals. 

El tercer projecte impulsat per 
l’EMD-Valldoreix a través del 
FEOSL són les obres de repa-
ració de tota la xarxa d’aigua 
calenta sanitària i la instal·lació 
de plaques solars tèrmiques 
per a l’escalfament d’aigua 

al Complex Esportiu de Valldoreix, amb un cost de 
120.000€.
El gruix dels treballs al complex rauran en la incorporació 
de sistemes passius de captació solar -plaques solars 
tèrmiques- per a l’escalfament de l’aigua calenta sani-
tària i de l’aigua de la piscina. Així mateix, es planteja la 
reparació total de la instal·lació d’aigua calenta sanitària.

Actualment l’equipament esportiu no disposa de cap sis-
tema d’aportació energètica sostenible, fet que suposa un 
increment considerable en els consums globals. Amb la 
incorporació de l’aportació energètica solar es preveu un 
estalvi anual d’uns 50.000€. 
L’edifici també pateix un 
gran nombre de patologies 
lligades a les humitats, pro-
vocades principalment per 
les instal·lacions i conduccions d’aigua soterrades, i que 
quedaran solucionades amb les obres de reparació de tota 
la instal·lació d’aigua calenta sanitària.

Garantir l’accessibilitat 
i suprimir les barre-
res arquitectòni-
ques a la nova Escola 
Bressol Municipal de 
Valldoreix i al CEIP 

Ferran i Clua és una de les prioritats del 
Govern de l’EMD. Aquest fet queda demostrat 
per ser aquest el projecte de més envergadura econòmica 
dels finançats pel FEOSL, amb una inversió de 330.000€.

Els treballs se centraran en l’adequació dels accessos al 
nou equipament municipal destinat a Escola Bressol i 
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en la supressió de barreres arquitectòniques del carrer 
Brollador, lloc per on s’accedeix al CEIP Ferran i Clua. La 
primera fase de la intervenció consistirà en la urbanitza-
ció de l’accés des del carrer Brollador fins a l’entrada de 
l’Escola Bressol, obrint un vial a través d’un terreny de 
propietat municipal, amb qualificació urbanística viària, 
que permetrà que el centre entri en funcionament el curs 
2010-2011.

En una segona fase es procedirà a la urbanització del car-
rer Brollador suprimint totes les barreres arquitectòni-
ques de la via i millorant la seguretat vial i la mobilitat de 
la zona, tot creant una plataforma elevada en tot el seu 
recorregut per tal de facilitar l’accés dels nens a l’escola.
Per al cinquè projecte, l’EMD té pre-

vista la creació d’una xarxa 
municipal d’intercomuni-

cació dels edificis muni-
cipals de Valldoreix, amb 
un cost de 50.000€.

La nova xarxa preveu la instal·lació d’una 
antena base a la Casa de la Vila amb 
una connexió bidireccional amb la torre 
de comunicacions de Collserola, per 
aconseguir una sortida única a Internet 
entre els edificis de propietat municipal 

distribuïts pel territori. La connexió entre la Casa de la 
Vila i la resta d’edificis de propietat municipal es farà 
mitjançant la col·locació d’antenes receptores a tots els 
edificis municipals i dos repetidors que garantiran que 
la senyal arribi als edificis municipals repartits per tot 
l’àmbit de Valldoreix.

Aquesta intervenció té l’objectiu de permetre la creació 
d’espais de connexió gratuïta a Internet dins els edifi-
cis municipals, per tal de facilitar l’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics i donar compliment a la llei 
11/2007 d’administració electrònica.

El FEOSL permetrà a l’EMD-Valldoreix 
donar un impuls a les seves polítiques 

de sostenibilitat i accessibilitat.
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La proposta presentada per l’Ajuntament de Sant 
Cugat (ASC) al Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya demana excloure dels límits 
del Parc 5 hectàrees i afegir-ne 6. La demanda d’am-
pliació dels límits del Parc de Collserola sol·licitada per 
l’EMD-Valldoreix, en canvi, inclou una ampliació de 
l’espai protegit de 5,5 hectàrees.

Les al·legacions de l’EMD-Valldoreix als límits del Parc 
de Collserola multipliquen per 4 la demanda d’espai 
protegit feta per l’Ajuntament de Sant Cugat

La proposta valldoreixenca, que no recull 
l’Ajuntament de Sant Cugat, demana 

incloure dins els límits del Parc de 
Collserola 5,5 hectàrees noves de l’àmbit 
de Can Cussó, mentre que proposa que 

s’excloguin 1,5 hectàrees, amb un increment 
de 4 hectàrees noves al Parc.

Al·legacions presentades per l’EMD de Valldoreix  

als límits del Parc de Collserola

1. L’exclusió de part de l’aparcament del carrer Bruc, corresponent a l’Àrea 

Verda d’aparcament a tocar de l’estació dels FGC de Valldoreix, que per 

error estava inclosa en els límits del Parc.

2. La modificació del límit del Parc en l’accés a Valldoreix des de la carretera 

de La Floresta, que permeti millorar l’entrada a Valldoreix.

3. La inclusió en el Parc del sector de Can Cussó, amb una superfície de 5,5 

hectàrees, uns terrenys de gran valor ambiental en els quals el PGM preveu 

un important desenvolupament residencial, amb una expectativa de 23.000 

metres quadrats de sostre edificable.

4. Ajustar el límit del Parc (sense alterar-ne la superfície) a l’àmbit de la 

Colònia Montserrat, fet que ha de permetre continuar amb el procés de 

millora de la urbanització d’aquest barri amb importants dèficits urbanístics 

i d’accessibilitat, seguint la proposta de modificació del PGM que l’EMD ja 

va presentar a l’Ajuntament el passat mes de novembre.

5. Ajustar la delimitació del Parc fins el límit natural del torrent d’en Nonell i 

de Can Badal, excloent una superfície d’1,5 hectàrees, tot i que es mantindrà 

la qualificació de vials i espais lliures que actualment atorga el PGM. Aquest 

àmbit està encara pendent de què es concreti l’ordenació i la gestió del Parc 

i dels accessos de la franja oest de Valldoreix.

6. Millorar la connectivitat mitjançant corredors biològics del Parc de 

Collserola amb l’espai protegit  del Puig Pedrós de l’Obac, ubicat entre 

l’AP-7 i el polígon de Can Calopa i que actualment està dividit per l’auto-

pista.

7 i 8. Incloure com espais de regulació especial els equipaments de Can 

Monmany i Can Barba per garantir un estudi més detallat d’aquests equipa-

ments singulars i millorar la seva integració en l’entorn natural.

9 i 10. Modificar l’articulat de la normativa per tal d’incloure l’Entitat 

Municipal Descentralitzada de Valldoreix entre les administracions locals on 

es troba el Parc Natural, cosa que garantirà la seva participació directa.

7 
Can 

Monmany

8 
Can Barba

3 
Can

Cussó

6 
Puig

Pedrós

5 
Riera Can 

Nonell

4 
Colonia

Montserrat

1 
C/Bruc

2 
Carretera

La Floresta
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Aquest darrer any 2009 els usuaris del transport 
urbà d’autobusos de Valldoreix han superat els 
300.000, el que ha suposat un increment del 8,2% 
respecte de l’any anterior. En els darrers anys el ser-
vei de transport públic de Valldoreix ha viscut mol-
tes millores que des de l’EMD s’han impulsat per a 
oferir un servei de qualitat.

306.549 ha estat la xifra d’usuaris que aquest darrer any 
han usat el serei públic de transport de Valldoreix. Les 3 

línies d’autobús de Valldoreix han viscut un increment del 
seu nombre d’usuaris respecte l’any anterior. Aquestes 
dades representen una fita per a la vila, i més encara, tenint 
en compte que en el conjunt de l’àrea metropolitana de 
Barcelona l’ús del transport públic ha viscut una lleugera 
devallada a causa de la situació de crisi econòmica. 

I és que des de l’EMD de Valldoreix s’ha treballat des de fa 
anys per a que el transport públic de la vila ofereixi un servei 
de qualitat adequat a la mobilitat dels valldoreixencs. Les 
accions en aquest sentit han estat diverses: la compra de tres 
nous autobusos; la instauració de la tercera línia; l’arribada de 
l’autobús per primera vegada a barris que han viscut molts 
anys incomunicats, com la colònia Montserrat o el barri de 
can Casulleres, la  planificació d’uns horaris nous per adequar-
se millor a les necessitats dels veïns, l’implantació de més 
marquesines a les parades... Aquestes accions, dins un plade 
millora i ampliació del servei, han estat acompanyades d’una 
feina d’asfaltat i millora dels carrers per on circulen les línies; 
i d’una feina de consecució de subvencions per poder posar 
al dia el transport i poder fer una planificació adequada pels 
propers anys.

L’EMD-Valldoreix vol negar els arguments de defecte de 
forma esgrimits per l’ASC per no incloure les al·legacions 
de Valldoreix en la proposta de modificació dels límits 
del Parc de Collserola, enviada per l’Ajuntament de Sant 
Cugat a la Generalitat. En total en són nou, que volen 
adequar els límits del Parc de Collserola als interessos 
del parc, i als dels habitants de Valldoreix alhora. 

En aquest sentit, l’EMD-Valldoreix veu especialment greu, 
a més de no recollir la protecció de l’àmbit de Can Cussó, 
que l’ASC s’hagi negat a incloure les al·legacions propo-
sades pel Govern de Valldoreix, relatives als límits del Parc 
amb la Colònia Montserrat, ja que l’ASC té actualment 
sobre la taula la tramitació de la modificació del PGM pro-
posada per l’EMD, que ha de donar resposta als dèficits de 
mobilitat i urbanístics d’aquest barri.

Pel Govern de Valldoreix aquests fets constaten que es 
manté la manca d’interès del govern de Sant Cugat en els 
assumptes que afecten Valldoreix, i certifica que la pro-
posta d’al·legacions es va enviar a l’ASC a fi què es pogués 
tractar a la Comissió Informativa d’aquesta administració 
del dia 11 de gener i es pogués portar al Ple Extraordinari 

celebrat el dia 14 de gener. L’EMD-Valldoreix conside-
ra que el que calia fer era valorar la importància de les 
al·legacions sense escudar-se en excuses, que poden 
suposar un perjudici per a la resolució favorable de les 
al·legacions valldoreixenques per part de la Generalitat. 

El consistori santcugatenc només ha presentat les al·legacions 
referides als equipaments de Can Monmany i a Can Barba, i 
a un connector ambiental amb el Puig Pedrós de l’Obac, 
ignorant la resta d’aportacions fetes per l’EMD de 
Valldoreix que hagués possibilitat que la proposta de 
l’ASC incorporés un total de 5 ha. d’espai protegit al Parc.

Augmenta en un 8,2% el nombre d’usuaris  
dels autobusos de Valldoreix
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Obres i Serveis

Al llarg dels tres primers mesos de treballs, a càrrec de l’em-
presa C. Bosch Pasqual S.A, s’han completat satisfactòria-
ment tots els treballs de moviment de terres, incloent l’ade-
quació de la topografia del terreny als requeriments dels patis 
finals que ha d’acollir el nou l’edifici, així com l’excavació de la 
fonamentació. En una segona fase s’han procedit a la cons-
trucció dels murs de contenció de terres en els límits del solar 
i s’han acabat els treballs de fonamentació.

Actualment s’estan executant les tasques de formigonat de 
l’estructura vertical (pilars i murs) i en properes dates s’enlles-
tirà l’estructura vertical metàl·lica que ha de permetre iniciar 
el procés d’encofrat d’elements estructurals horitzontals com 
són les bigues i la llosa de la coberta.

En acabar la fase d’estructura es realitzarà la solera en contac-
te amb el terreny i a continuació es començarà amb els tan-
caments exteriors i les compartimentacions interiors. El pas 
següent serà iniciar les instal·lacions dels serveis (Llum, aigua, 
etc.) i es preveu que també es comencin a instal·lar les portes 
i finestres.

També en aquesta fase es realitzaran els treballs d’imperme-
abilització de la coberta, mentre que el darrer pas serà deixar 
enllestits les tasques de fusteria i els acabats interiors.
Des dels l’inici del projecte, ja des de la redacció, la nova 
escola bressol està pensada per donar resposta als criteris de 
sostenibilitat i eficiència mediambiental. Un cop completada 
l’obra, tots els espais integraran il·luminació natural; incorpo-
raran climatització amb sistemes de geotèrmics -aprofitant 
l’escalfor natural del terreny; utilització de materials de cons-
trucció reciclables. A més, l’escola tindrà una coberta vegetal 

enjardinada a la teulada, factor que  millorarà el comporta-
ment climàtic de l’edifici, i tots els mòduls d’aules tindran 
flexibilitat de distribució dels espais.

La nova escola tindrà espai per a 102 places distribuïdes en 2 
aules per a nadons i 2 aules per als nens d’1 any. Les 3 aules 
per als infants de 2 anys responen a la major demanda d’es-
colarització dels alumnes d’aquesta edat. A més l’escola està 
preparada per a una futura ampliació de l’edifici en cas de ser 
necessari un augment del nombre de places.

Imatge general de l’edifici
1.Tres mòduls amb dos classes per a nadons i nens d’un 
any; i tres classes en el mòdul per als alumnes de dos 
anys que han de donar resposta a la creixent demanda 
d’escolarització en aquesta edat.
2.La coberta vegetal millora el comportament climàtic de 
l’edifici reduint el consum energètic.

Imatge del perfil de l’edifici
1.Les portes corredisses permeten una organització flexi-
ble de l’espai de les aules.
2.Els tres cel oberts permeten una il·luminació natural a 
les zones interiors i són espais utilitzables com a patis 
d’esbarjo.

L’Escola Bressol de Valldoreix pren forma
La construcció de l’Escola Bressol de Valldoreix ja està en marxa i des del passat 16 de desembre les màqui-
nes i els operaris treballen a ple rendiment per dotar Valldoreix d’un dels equipaments educatius més neces-
saris i demandats per la ciutadania.
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Cultura

Albert Pla, que presentava en con-
cert ‘La diferència’ el seu darrer 
treball d’estudi, va deixar petita la 
Nau de Cultura i va donar el tret de 
sortida del cicle de cantautors orga-
nitzat per l’EMD de Valldoreix. Les 
properes cites del cicle portaran a 
l’escenari de l’equipament cultural 
valldoreixenc els cantautors Quim 
Vila, Roger Mas i Marc Parrot.

Albert Pla va inaugurar el cicle 
valldoreixenc el dia 19 de amb una 

molt bona acollida entre el públic valldoreixenc, que va esgotar 
en només tres dies les 180 localitats disponibles, posades a la 
venda de forma anticipada. En el concert Albert Pla es va enfron-
tar al públic només acompanyat per la seva guitarra i un joc de 
llums i sons que ell mateix controla, per explicar les seves histò-
ries quotidianes, cruels i delicades, tràgiques i còmiques.

Seguint amb el to satíric i joglaresc, la segona cita del I Cicle 
de Cançó d’Autor portarà a l’escenari de la Nau de Cultura, 
el proper 19 de març, l’espectacle del cantautor Quim Vila & 
Eutanàsia Colectiva. Quim Vila, moianès resident a Sabadell, 
també segueix la línea del muntatge musical com a eina per 

explicar històries desorbitades i molts cops, políticament 
incorrectes. Canviant de registre, el toc més poètic del cicle el 
posarà el solsoní Roger Mas que interpretarà les seves cançons 
que, com el mateix autor explica, cavalquen entre la música 
moderna, l’antiga i els sons ancestrals del món. La seva veu, 
qualificada per alguns com la més bonica de la cançó catalana, 
sonarà el 16 d’abril al cicle de cantautors de Valldoreix.

L’encarregat de posar el punt i final a aquesta primera edició del 
Cicle de Cançó d’Autor a Valldoreix serà el músic, cantautor 
i productor Marc Parrot amb el projecte “50 anys de la Nova 
Cançó”. L’autor s’ha convertit en una de les veus més personals 
de la música catalana i alhora en un gran impulsor de projectes 
de qualitat a través de la seva productora i la seva discogràfica. 

L’última cita del Cicle de Cançó d’Autor serà el 14 de maig i, com 
la resta de sessions, tindrà lloc a la Nau del Casal de Cultura de 
Valldoreix, a les 22.00 hores. El preu de cada sessió del cicle, 
que organitza l’EMD de Valldoreix, és de cinc euros cada espec-
tacle. Les entrades es poden comprar anticipadament al Casal 
de Cultura de Valldoreix a partir del dia 1 de febrer, de dilluns a 
divendres, de 09.00 a 13.00 i de 17.00 a 19.00 hores, o el mateix 
dia del concert. A més també hi ha la opció de l’abonament del 
cicle que té un preu de 15 euros i permet l’entrada als quatre 
espectacles.

Albert Pla enceta el I Cicle de Cançó d’Autor a 
Valldoreix amb un ple a la Nau de Cultura

Amb el nou servei de préstec on-line els usuaris de la 
biblioteca de Valldoreix podran consultar la disponibili-
tat i  reservar llibres, així com actualitzar les seves dades 
des de casa. Aquest nou servei que ha posat en marxa 
la Biblioteca Vall d’Or de Valldoreix a través d’Internet 
vol facilitar el tràmit de reserva de llibres. Els usuaris que 
vulguin fer ús d’aquest servei només hauran d’accedir a la 
pàgina web de l’EMD de Valldoreix (www.valldoreix.cat) 
i entrar en l’apartat d’accés de la Biblioteca Vall d’Or, 
des d’on accediran a una base de dades que els mostrarà 
els exemplars disponibles. Un de les grans avantatges 
d’aquest nou servei és l’opció de reserva on-line.

Aquesta implantació se suma a un ventall d’opcions de 
préstec que s’ofereixen des de la Biblioteca Vall d’Or, 

que també disposa d’un recent servei de préstec inter-
bibliotecari. A través de la Biblioteca Vall d’Or es poden 
demanar exemplars de la resta de biblioteques de la 
Diputació de Barcelona. Per demanar el préstec d’un lli-
bre d’una altra biblioteca només cal accedir a la pàgina 
web de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació i con-
sultar si el llibre que es vol està disponible i lliurar el seu 
codi a la Biblioteca Vall d’Or.

Cal recordar que l’horari d’atenció al públic de la 
Biblioteca Vall d’Or és dilluns de 10.30 a 13.00 hores i 
de 17.00 a 21.00 hores, mentre que de dimarts a diven-
dres l’horari és de 10.00 a 13.00 hores i de 17.00 a 20.30 
hores. La Biblioteca Vall d’Or també obre els dissabtes 
al matí de 10.00 a 13.00 hores.

La Biblioteca Vall d’Or amplia el seus serveis  
amb el préstec on-line
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Cultura. Dia de la Dona

Una lectura literària, un recital dra-

matitzat de frases sobre les dones en 

boca d’homes reconeguts al llarg de 

la història, un monòleg irònic sobre 

l’empresonament de la dona i un tast 

gastronòmic multicultural serveixen 

per commemorar, amb més d’un 

centenar d’assistents, el Dia de la 

Dona a Valldoreix.  La lectura del manifest de l’EMD de Valldoreix, en 

favor de la total integració de la dona en el mercat de treball, va servir 

per donar el tret de sortida als actes del Dia Internacional de la Dona, el 

passat divendres 5 de març a la Nau de Cultura de Valldoreix. Davant 

més d’un centenar de persones el vocal de l’EMD de Valldoreix, Pau 

Alonso, va voler reivindicar la integració de la dona en el món laboral 

sense discriminacions de gènere, a pesar del context actual de crisis 

econòmica. La lectura del manifest va donar pas a diversos actes de 

caire literari que van finalitzar amb un tast gastronòmic multicultural.

La proposta cultural es va encetar 

amb l’escriptora valldoreixenca 

Mariona Masferrer que va voler 

retre un homenatge a les dones amb 

la lectura de fragments de l’obra 

“Correspondència sui gèneris”. 

Les dones del Grup de Teatre Espiral 

també van prendre part del recital 

amb la lectura d’una selecció de frases 

de personatges masculins destacats 

de la història en el camp de les arts, les 

ciències i les lletres. Sota el títol de “Les 

dones en boca dels homes”, l’espec-

tacle va comptar amb la col·laboració 

dels homes del públic per a posar veu 

als personatges escollits.

El toc irònic i humorístic de la jornada el va posar l’actriu Beatriz Insa 

amb la lectura dels monòlegs que conformen el muntatge “La dona 

sola”. A través de la sàtira i la ironia, l’actriu va convidar a reflexionar 

a cop de rialla sobre l’empresonament que viuen moltes dones. Les 

diferents dones personificades en Beatriz Insa van despertar les rialles 

del més d’un centenar de persones que van omplir la Nau de Cultura.

El punt i final a la celebració el va posar un tast gastronòmic multicul-

tural en que els assistents van poder menjar plats típics marroquins, 

catalans o balears. Amb el tast multicultural es va voler destacar la 

importància del paper de la dona en la gestació i desenvolupament 

de les cuines tradicionals de totes les cultures, i homenatjar així a les 

dones d’arreu.

Les activitats que enguany han celebrat el Dia Internacional de la Dona, 

organitzades per l’EMD de Valldoreix, van tenir continuïtat amb la 

celebració de les 5 Milles Femenines de Valldoreix, el diumenge 7 de 

març.

Gastronomía i literatura es combinen per 
celebrar del Dia de la Dona a Valldoreix

BASES

Objecte del Concurs:
Seleccionar el cartell anunciador de la Festa 
Major de Valldoreix de 2010

2. El concurs està adreçat a tothom qui hi 
vulgui participar. Hi ha tres modalitats:
- A ---- Adults (a partir de divuit anys) 
- B ---- de 14 a 17 anys (ambdós inclosos)
- C ---- de 6 a 13 anys (ambdós inclosos)

3. Les obres presentades cal que siguin 
originals i inèdites i cada participant podrà 
presentar un màxim de dues obres a concurs.

4. Les obres no han d’anar signades, encara 
que el cartell guanyador serà signat abans 
de reproduir-lo.

5. L’autor de l’obra ha d’emplenar la 
BUTLLETA A adjunta a aquestes bases i 
l’ha d’introduir dins d’un sobre tancat, a 
l’exterior del qual ha d’escriure el lema de 
l’obra i la modalitat. El participant també ha 
d’emplenar la BUTLLETA B i enganxar-la al 

dors de l’obra. La BUTLLETA C s’haurà de 
presentar el dia del lliurament de l’obra.

6. Els treballs es podran presentar fins el dia 
10 de juny al Casal de Cultura, en horari de 
dilluns a divendres de 9h a 13h i de 17h a 19h.

7. Els originals s’han de presentar muntats 
sobre base rígida amb unes mides de 67 cm 
de llargada x 48 cm d’amplada. En cas que 
el cartell original s’hagi fet amb ordinador, 
també cal presentar-lo gravat en un CD.

8. Els cartells hauran de ser ideats de 
manera que puguin ser reproduïts a quatre 
tintes, mitjançant el sistema quadricromia. 
Per aquest motiu no seran admeses tintes 
metal·litzades ni fluorescents ni tampoc 
relleus i/o volums enganxats.

9. Si el cartell inclou una imatge 
fotogràfica caldrà adjuntar el suport digital 
corresponent.

10. No s’acceptarà cap cartell on quedin 
reflectits focs artificials.

11. Les obres presentades tindran caràcter 
d’original definitiu.

12. En el cartell caldrà que hi constin els 
elements següents :
Festa Major -Valldoreix 2010
16, 17, 18, i 19 de setembre
l’escut de l’EMD 

13. Els cartells guanyadors quedaran 
propietat de l’EMD de Valldoreix
El jurat estarà format per 4 vocals, més la 
presidència de la vocal de Cultura.

15. El jurat no podrà declarar el premi desert 
i el seu veredicte serà inapel·lable. 

16. El Cartell anunciador de la Festa Major 
podrà ser de qualsevol de les 3 categories.

17. Amb tots els cartells presentats es 
farà una exposició al Casal de Cultura de 
Valldoreix, durant la Festa Major.

18. La data i forma de lliurament dels 
premis es determinarà en el Programa de la 

Festa Major de Valldoreix 2010.

19. Els sobres dels guanyadors del Concurs 
de Cartells s’obriran en el mateix moment 
que es llegeixi l’acta del Jurat.

20. Acabada l’exposició es podran recollir 
les obres no premiades durant la resta 
del mes de setembre al Casal de Cultura 
de Valldoreix. Els cartells no recollits dins 
d’aquest termini passaran a ser propietat de 
l’EMD de Valldoreix.

21. Es concedirà un premi de 750 euros 
al guanyador de la modalitat A d’adults, 
un premi de 450 euros per a la modalitat 
B de 14 a 17 anys, i un altre en material de 
belles arts per valor de 450 euros per a la 
modalitat C d’edats compreses entre els 
6 i 13 anys. 

Qualsevol aspecte no previst en aquestes 
bases serà resolt pel Jurat , i les
seves decisions seran inapel·lables. La 
participació en aquest concurs comportaà 
l’acceptació d’aquestes bases.

Bases del Concurs de Cartells de la Festa Major 2010
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INICIACIÓ A LA DANSA 
Adreçat a nens/es amb edats compreses entre 4 i 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 ar-
tística; coreografies per potenciar la coordinació, relaxa-
ció... Aquest curs està enfocat a aprendre una altra forma 
de comunicació i relació.

EXPRESSIÓ PLÀSTICA PER A NENS 
Adreçat a nens/es amb edats compreses entre 6 i 11 anys, i 
enfocat principalment a potenciar i ajudar a desenvolupar 
la capacitat i sensibilitat creativa (dibuix, pintura, fang, 
collage, treballs de volum, composicions) 

TALLER DE SARDANES
Adreçat nens/es i joves amb edats compreses entre 10 i 15 
anys que vulguin aprendre aquesta dansa tan nostra.

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 aprofundir 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...)

TALLER DE GRAFFITI 
adreçat a nois/es interessats en posar-se en contacte 
amb el món del graffiti de manera artística i cívica. S’uti-
litzarà 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.

TALLER D’ESCRIPTURA 
Taller quinzenal 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 : 
DANSA DEL VENTRE 
Aprendrem una de les danses més antigues, que potencia 
els músculs de la zona lumbar i abdominal entre d’altres, i 
ens ensenya a trobar nous moviments del nostre cos. 

TEATRE PER A NENS I JOVES
Adreçat a nens/es amb edats compreses 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, do-
mini dels moviments, etc.

XEROJARDINERIA I HORTICULTURA 
S’aprendran tècniques de jardineria (trasplantats, poda, 
sembra...), dissenys de jardins, malalties de les plantes, 
bibliografia, identificació d’espècies ornamentals i horti-
cultura. Disposem d’un terreny on realitzareu les pràcti-
ques de jardineria i hort.

 ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA VALL D’OR:

• GRUP DE LECTURA EN ANGLÈS
Adreçat a persones de parla anglesa o amb nivell alt per a 
poder llegir en aquesta llengua i que desitgin perfeccio-
nar la seva capacitat de lectura i conversa. 
Horari: 1r dilluns de cada mes - 19:30 hores  - Gratuït 

• GRUP DE LECTURA EN CATALÀ I CASTELLÀ
Llegim i comentem mensualment un llibre. 
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. 
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. Horari:  4t dilluns de cada mes - 
19:30 hores - Gratuït 

TALLERS DEL CASAL DE CULTURA DE VALLDOREIX · CURS 2009-2010

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

Carrers tallats, cotxes sinistrats, 
arbres arrencats de soca-rel, fanals 
tombats, talls del subministra-
ment elèctric, equipaments públics 
destrossats per la força del vent, 
però sobretot una sensació d’es-
tupor i pànic entre la població de 
Valldoreix, que va viure el matí del 
dia 24 de gener del 2009 un dels 
episodis més esgarrifosos de la seva 
història recent. Aquestes van ser, 
entre moltes altres, les conseqüèn-
cies del temporal de vent que va 
assolar Valldoreix, ara fa tot just un 
any.

Ciclogènesi 
Explosiva va 
ser el mot 
tècnic amb 
què els cien-
tífics van 

definir l’episodi de fortes ventades, 
un fenomen meteorològic que es 
produeix en xocar una massa d’aire 
calent, amb una altra d’aire fred. 
Aquest xoc de les diferents masses 
d’aire, origina amb rapidesa una pro-
funda borrasca en un període molt 
curt de temps, fet que provoca vents 
molt intensos i fortes pluges. Els 
efectes d’una Ciclogènesi Explosiva 
poden ser molt devastadors i simi-
lars als que provoca un cicló tropical.
A Valldoreix les ratxes de vent, que 
van superar els 90 Km/h, van pro-
vocar la caiguda i l’afectació de més 

de 20.000 arbres, 800 dels quals 
van afectar cases i carrers de la vila, 
provocant nombrosos desperfectes 
a propietats privades i l’aïllament de 
molts veïns, que van veure com els 
seus carrers quedaven tallats per la 
caiguda massiva d’arbres. En zona 
urbana el balanç d’arbres afectats va 
arribar als 1.800 peus, mentre que 
el gruix més gran d’afectació es va 
registrar a les zones periurbanes i 
forestals amb més de 17.500 arbres 
caiguts o amb risc de caiguda. En 
total es calcula que l’àrea afectada 
pels arbres caiguts va ser d’ apro-
ximadament 250 hectàrees, 90 de 
les quals es van considerar amb un 
nivell d’afectació greu, per tenir més 
del 50% dels peus afectats o per què 
representaven un elevat perill d’in-
cendi.

VALLDOREIX, UN ANY DESPRÉS DE LES VENTADES
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Recuperant la normalitat

En un primer moment la prioritat de 
l’EMD-Valldoreix va ser recuperar, 
el més aviat possible, la normali-
tat dels veïns de la vila, un període 
que es va allargar fins al 15 de març, 
en el qual el govern valldoreixenc 
es va fer càrrec de la retirada dels 
800 arbres que afectaven carrers i 
serveis. Una altra de les prioritats 
de l’EMD durant aquests primers 
mesos va ser la retirada de les res-
tes vegetals de particulars. Aquests 
treballs van generar més de 1.500 
tones de residus vegetals, que van 
ser triturats i traslladats posterior-
ment a la planta de compostatge.
La segona fase va consistir en actuar 
a les zones forestals de la vila, uns 
treballs que s’estan desenvolupant 
en quatre vies d’actuació:

• La primera va començar a finals 
d’abril, i va consistir en una actuació 
puntual i urgent de neteja de la zona 
situada entre camí de la Salut i el 

passeig de la Carena, per tractar-se 
de la zona amb més risc d’incendi 
i que va anar a càrrec d’una briga-
da de 9 homes del Departament 
d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya. Aquesta actuació es va 
perllongar fins a finals del mes de 
maig del 2009.

• Una segona via va ser la neteja 
dels 25 metres perimetrals de la 
Colònia Montserrat, amb l’objectiu 
de protegir les cases de la urba-
nització en cas d’incendi. Aquesta 
actuació va començar el 4 de maig 
de 2009.

•La neteja de la resta de les 90 hec-
tàrees amb nivell d’afectació greu 
ha estat la tercera via d’actuació, 
unes tasques que es van iniciar el 18 
de maig de 2009 i que a dia d’avui 
encara s’estan duent a terme a càr-
rec de l’empresa Forestal Soliva S.L. 
La contractació d’aquesta empresa 
va ser possible gràcies al Conveni 
que el Departament de Medi 

Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya 
ha fet amb l’Associació 
de Rematans i Serradors, 
a través del qual es con-
cedeix una línia d’ajuts 
per a la realització dels 
treballs, fet que permet 
a les administracions 
locals no haver d’assumir 
el 100% de l’alt cost dels 
treballs de neteja.

• Per últim, des del pas-
sat mes d’octubre de 
2009 una brigada, for-

mada per 8 peons i 1 cap de colla 
del CIRE (Centre d’Iniciatives per a 
la Reinserció) de la Generalitat de 
Catalunya, estan duent a terme la 
neteja exhaustiva del sotabosc i les 
restes de brancam de les zones on 
l’empresa Forestal Soliva, SL ja ha 
retirat els arbres caiguts. Està pre-
vist que aquesta brigada finalitzi la 
seva tasca el proper mes de març.

El cost econòmic de les ventades

Dir que l’episodi de fortes ventades 
que va afectar Valldoreix el gener 
de 2009 ha superat totes les pre-
visions econòmiques i pressupos-
tàries fetes en un primer moment, 
es potser quedar-se curt. El total 
de despeses que va haver d’assumir 
l’EMD-Valldoreix per fer front als 
treballs de retirada d’arbres malme-
sos per les ventades ascendeixen a 
prop de 432.000 €, unes despeses 
que han estat, en part, sufragades 
per les subvencions rebudes. 

Aquestes subvencions, sol·licitades 
i tramitades en exclusiva pel govern 
de Valldoreix, suposen prop de 
188.000 €, repartits entre l’Admi-
nistració General de l’Estat amb 
una aportació de més de 90.000 
€, la Diputació de Barcelona amb 
prop de 88.000 €, i el Departament 
de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de 
Catalunya amb una xifra propera als 
10.000 €.

Per tant, la inversió total assumida 
per l’EMD de Valldoreix està prope-
ra als 244.000 €.
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Gent Gran

Amb aquesta iniciativa, que arriba 
a la cinquena edició, l’àrea de Gent 
Gran de l’EMD, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona-Xarxa de 
Municipis, vol que la gent gran del 
municipi perdi la por a les noves 
tecnologies i vegi Internet com una 
eina útil per comunicar-se.
 
El programa FòrumGran de Valldoreix 
consisteix en la creació d’un espai 
fòrum a Internet on tota la gent gran de 
Valldoreix pot rebre i enviar missatges. 
D’aquesta manera les persones usuàries 
del FòrumGran estan informades i poden 
mantenir la comunicació sense necessitat 
de moure’s de casa. Per aquest motiu, i a 
totes les persones que ho sol·licitin, se’ls 
subministrarà una adreça de correu elec-
trònic, on poder rebre i enviar de forma 
senzilla, missatges a través del fòrum. 
El projecte s’inicia amb un curs de for-

mació en utilització de noves tecnologies, 
en què els alumnes aprenen les claus per 
utilitzar internet i les seves eines. El curs 
explica, de forma didàctica i senzilla, com 
la utilització d’aquests nous recursos tec-
nològics és tan fàcil com fer servir un estri 
tan habitual com el comandament del 
televisor. 
 
En aquesta línia, el projecte també ofereix 
un servei de préstec temporal del material 
informàtic necessari perquè les persones 
interessades en el FòrumGran puguin 
provar a casa seva l’experiència, sense 
haver de fer la despesa econòmica inicial 
que comporta l’adquisició d’un ordina-
dor. 
 
El proper curs del FòrumGran serà al mes 
de març, i està dividit en tres sessions els 
dimecres dies 10, 17 i 20. L’activitat està 
adreçada a totes les persones residents a 

Valldoreix i majors de 65 anys. Els cursos 
de formació s’aniran repetint de forma 
periòdica en funció de la demanda de 
nous usuaris. 
 
Per a totes aquelles persones interessades 
en formar part del projecte FòrumGran 
de Valldoreix o que vulguin tenir més 
informació, l’EMD ha habilitat dues vies 
de contacte amb la vocalia de Gent Gran 
de l’EMD, a través del telèfon trucant 
al 93.674.27.19 o a través d’un correu 
electrònic amb les dades personals a la 
direcció bustia@valldoreix.cat.

La Diputació de Barcelona ha atorgat a l‘EMD de Valldoreix un dels 
25 equipaments lúdico-esportius per a persones grans i persones 
amb discapacitat. Que aquest ens ha distribuït per tota la província 
durant el passat any 2009. 

L’equipament està format per un conjunt de mòduls a mode de 
circuit que permeten a les persones grans i a les persones amb dis-
capacitat realitzar exercicis de forma senzilla i molt segura. Aquests 
mòduls permeten realitzar tant exercicis de mobilitat articular com 
exercicis d’equilibri i força, que milloren l’autonomia física i la qualitat 
de vida d’aquests col·lectius a través de l’exercici físic lleuger.

Instal·lat a la plaça Maria Sabater des de finals del 2009, aquest nou 
mobiliari urbà s’inaugurarà formalment el proper 24 de març a les 
12 del migdia, amb una jornada de formació de caire pràctic a càrrec 
d’una fisioterapeuta especialitzada de la Diputació de Barcelona i la 
tècnica d’Esports i Gent Gran de l’EMD.  

La jornada de formació durarà tot el matí i consistirà en una sessió 
pilot per ensenyar, a les persones i col·lectius interessats a fer servir 
l’equipament, les moltes possibilitats de treball físic que aquest nou 
equipament proporciona. Durant la jornada, també es distribuirà 
material informatiu gràfic i obsequis per a tots els participants.

La plaça Maria Sabater de Valldoreix disposa d’un espai lúdico-esportiu 
públic per a persones grans i persones amb discapacitat

L’EMD de Valldoreix convoca una nova  
edició del projecte
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Esports

Valldoreix viurà, els propers mesos de març i abril, una expe-
riència única que vincula el col·lectiu de persones amb disca-

pacitat, que formen part de 
la secció esportiva d’ASDI, 
amb els professionals de 
l’Associació Esportiva Via 
Dufresne de Valldoreix.

Sota la direcció de la res-
ponsable del programa, 
Stella Calatayud -instruc-
tora titular i  docent de la 
prestigiosa Bristish Horse 
Society i també entrenado-

ra d’Hípica de la Federación Equestre Nacional- aquesta inici-
ativa singular té l’objectiu d’acostar el contacte amb els cavalls 
i la natura a nois i noies amb discapacitat física i psíquica.

Les sessions, que es faran al llarg d’un matí setmanal a les 
instal·lacions que la hípica valldoreixenca té al passeig de la 

Merla al barri del Rossinyol, consistiran en una part de con-
tacte físic i vincle afectiu amb els cavalls -fent-se càrrec de la 
cura i l’alimentació- i una part de munta.
Terapeutes i professionals de la hipoteràpia o equinoteràpia, 
destaquen els beneficis d’aquest tipus d’experiència:

Físics: Millora l’equilibri, la regulació del to muscular, la rela-
xació, la consciència sensorial i la coordinació motriu.
Psicològics: Millora l’autoestima, fomenta la pèrdua de pors 
i augmenta l’autocontrol.
Educatius: augment de la capacitat d’atenció, d’aprendre 
conceptes bàsics de diferents matèries i de millora del domi-
ni i la orientació espaial.
Socials: Desenvolupa l’amistat, l’afectivitat, el respecte i 
la responsabilitat de la cura d’un animal tan gran i afable. 
Comunicació anàloga i verbal.
Psicomotrius: Millora l’estabilització del tronc i el cap, 
desenvolupa l’equilibri horitzontal i vertical, millora la coor-
dinació general i es dona un visible increment de l’agilitat i 
força muscular.

ASDI posa en marxa un projecte  
d’equinoteràpia a la Hípica de Valldoreix.

Esport Federat. Lligues federades 
de les modalitat esportives de:
Handbol
Voleibol
Natació Sincronitzada
Boccia

Esport Amateur:
Tir amb l’arc (trobades de tir 
puntuals) arquersoreix@gmail.com

Esport Escolar: Lligues d’esport 
escolar municipal:
CEIP Ferran i Clua
IES Arnau Cadell

Esdeveniments esportius  
singulars 2010:

Març de 2010.
Diumenge dia 7. 7ª Edició de les 5 
Milles Femenines de Valldoreix

Del 26 de març al 4 d’abril. III 
Torneig Internacional Nike JUNIOR 
TOUR al club esportiu Valldoreix
Del 27 de març al 1 d’abril. II edició 
de l’Skate Park a Valldoreix. IES 
Arnau Cadell

Març i abril de 2010.
Curs d’ Equinoteràpia  per a 
persones amb discapacitat. Hípica 
via Dufresne.

Abril de 2010.
Jornada de promoció esportiva 
escolar a Valldoreix per a infants de 
primària 

Maig de 2010
IV Open Internacional Futures 
“Circulo de Lectores” de Tennis a 
Valldoreix del 15 al 23 de maig. Club 
Esportiu Valldoreix

Cloenda de les activitats 
extraescolars del CEIP Ferran I Clua

Juny de 2010
• Festa de l’esport per  a tothom a 
Valldoreix. Entitats, clubs i centres 
educatius de Valldoreix.
• II edició del sopar d’entitats de 
Valldoreix
• Jornada de Portes obertes del 
Complex Esportiu Municipal

Juny, juliol i setembre de 2010
Escoles esportives i Casals d’estiu a 
Valldoreix

Setembre de 2010
Festa Major de Valldoreix. Festa de 
l’Esport:
Esport al carrer, esport d’entitats, 
esports d’aventura i festa de l’aigua
  

Calendari esportiu de Valldoreix 2010
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L’EMD-Valldoreix reeditarà l’Skate Park a l’Arnau Cadell  
 durant les festes de Setmana Santa

L’activitat està organitzada per l’EMD de Valldoreix 
i romandrà oberta a les pistes esportives de l’IES 
Arnau Cadell de Valldoreix del 28 de març a l’1 
d’abril de les 11 a les 18 hores. Aquesta serà la sego-
na edició de l’activitat i tornarà a comptar amb cur-
sos d’aprenentatge a càrrec de professors de bmx i 
skate, així com una competició amateur final. 

Calaixos, rampes, baranes, mòduls especials de nivell alt 
i un halfpipe tornaran a envair durant la Setmana Santa 
les pistes esportives de l’IES Arnau Cadell de Valldoreix, 
tal com ja va succeir les passades vacances de Nadal. 
Aquesta segona edició comptarà també amb el circuit de 
mòduls destinats a la iniciació i perfeccionament de dis-
ciplines com l’skate, la bicicleta bmx i scooters (patinets) 
i romandrà instal·lat des del 28 de març fins a l’1 d’abril. 

Durant aquests dies tots aquells que ho desitgin tindran 
lliure accés a les instal·lacions des de les 11 hores del matí 
fins a les 18 h de la tarda. Dins d’aquest horari tots els 
practicants podran gaudir de les activitats organitzades 
per L’EMD-Valldoreix en col·laboració amb l’empresa 
Ungravity Freestyle Company, que repeteix com a res-
ponsable de l’activitat i encarregada la coordinació de les 
diferents propostes que s’oferiran als interessats en el 
món del skate, bmx i scooter. 
Com a novetat, l’acte de presentació i inauguració 
d’aquesta segona edició l’Skate Park comptarà amb una 
exhibició de professionals del món de l’skate i el bmx, 
que se celebrarà el diumenge 28 de març de les 15 a les 18 
hores. Els interessats podran assistir als cursos gratuïts 
d’skate i de bmx fins al dia 31 de març. Seran tres dies de 
curs d’una hora i mitja al dia en grups de 7 a 10 persones. 
Els cursos estaran dividits per edat i nivell, així que estan 
oberts a tothom.

Finalment, per acomiadar l’activitat s’organitzarà una 
competició amateur d’skate, bmx i scooters amb molts 
premis i sorpreses. La competició serà el dijous primer 
de abril i servirà per posar el punt i final a una activi-
tat que persegueix l’objectiu de promoure una activitat 
esportiva a la vila, alhora que dinamitza el jovent durant 
els dies de vacances. 

La primera edició de l’activitat va ser un èxit, tant pel 
nombre d’usuaris (més d’un centenar de petits i joves 
van gaudir de les instal·lacions i les seves activitats) 
com en la qualitat de l’experiència, que va propiciar un 
espai de trobada agradable per al col·lectiu de joves de 
Valldoreix i dels municipis veïns.
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Amanida de notícies

L’atleta Esther Ramos es va imposar en 
una prova que va acollir corredores arri-
bades d’arreu del territori Català i que va 
voler homenatjar a l’atleta valldoreixen-
ca del Maria Abadal Boix, campiona de 
Catalunya i tercera d’Espanya en l’espe-
cialitat de 60 metres tanques. 

En total les 5 milles femenines van 
aplegar més de 160 corredores que, 
distribuïdes en les diferents categories 
per edats, van recòrrer els circuits d’una 
i cinc milles, que enguany rebien modi-
ficacions en el seu traçat per fer-les 
més accessibles a els diferents nivells 
de les atletes que prenen part a la prova 
valldoreixenca. 

La jornada va començar a les 10.00 
hores amb la disputa de les categori-
es prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, 
cadet, juvenil i júnior. Va ser a les 11.00 
hores quan es va donar el tret de sorti-
da de la categoria Open (1 milla) i acte 
seguit, a les 11.30 hores, va començar 
la cursa de les 5 milles. Va ser durant 
la disputa de les 5 milles que es va fer 
l’entrega de premis de les categories de 
prebenjamí a júnior. 

Un cop finalitzada la cursa de les cate-
gories sénior i veteranes (5 milles) es va 
fer l’entrega de premis de les categories 
Open i 5 milles i el tradicional acte d’ho-
menatge a l’atleta destacada. Enguany 
el guardó va recaure en l’atleta del Club 
Muntanyenc Sant Cugat Maria Abadal 
Boix (25/09/1995), tercera d’Espanya i 
campiona de Catalunya en l’especialitat 
de 60 metres tanques en pista coberta 
i 4a d’Espanya en 100 metres tanques a 

l’aire lliure. Durant el seu discurs Abadal 
va voler agraïr el reconeixement de 
l’EMD i va animar a totes les dones a 
participar en properes edicions de les 5 
Milles Femenines de Valldoreix. Altres 
premis repartits van ser el de l’atleta 
més jove –va recaure en Aina Cumelles 
de 5 anys- o l’equip més premiat –Yuyu 
Team-, entre d’altres. 

L’acte va comptar també amb la par-
ticipació del president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Romà Cuyàs, i 
la vocal d’Esports de l’EMD, Teresa 
Veciana. Cuyàs va voler destacar l’esforç 
fet des de l’EMD per adaptar el traçat 
de la prova valldoreixenca al nivell de 
totes les corredores amb un recorregut 
més planer. Per consultar els resul-
tats de la 7a edició de les 5 Milles 
Femenines de Valldoreix: www.
valldoreix.cat

Més de 230 corredores inscrites a la 7a edició de les 5 Milles 
Femenines de Valldoreix 

La primera edició de la Nit dels Premis Vila de Valldoreix 
coincidirà amb la Diada de Sant Jordi i l’entrega dels guar-
dons es farà en el marc d’un sopar a la Nau de Cultura, 
que comptarà amb l’actuació musical del duet de música 
brasilera Sozinhos. La Nit dels Premis Vila de Valldoreix 
és una iniciativa organitzada per l’Associació de Veïns de 
Ca n’Enric La Miranda. Amb aquests guardons, l’asso-
ciació vol reconèixer públicament la tasca de persones o 
entitats destacades pels seus vincles i pel seu compro-
mís amb la vila de Valldoreix durant el darrer any 2009. 
L’acte està programat per al dia 23 d’abril, coincidint 

amb la celebració de la Diada de Sant Jordi. L’entrega de 
premis tindrà lloc en un sopar que estarà amenitzat per 
la música duet Sozinhos, que posarà un toc brasiler a la 
vetllada. Sozinhos són Alba Cayuela a la veu i Lisandro 
Silva Echevarria a la guitarra. El sopar de la Nit dels Premis 
Vila de Valldoreix és obert a tota la ciutadania i té un 
preu de 22 euros. Tots aquells que hi vulguin prendre 
part han d’apropar-se o trucar al restaurant “El Casalet” 
(93.675.10.55) per comprar o realitzar la reserva de la seva 
entrada. Per a més informació truqueu al 93.674.27.19 
o al 639.125.741

La I Nit dels Premis Vila de Valldoreix guardonarà els valldoreixencs de l’any



18 infoValldoreix

Amanida de notícies

Més de 500 persones van acudir durant tot el matí a la 
Nau de Cultura, que va acollir la celebració per evitar les 
baixes temperatures. Un espectacle familiar i una xoco-
latada van animar una jornada marcada pel tradicional 
concurs de disfresses. 

Disfresses de tota mena es van donar cita a la Nau de Valldoreix 
el passat diumenge 14 de febrer per gaudir d’un matí de festa i de 
premis. Toni Pinyot i La Tremenda Banda van ser els encarregats 
de posar el ritme i animar petits i grans que van ballar i riure amb 
l’espectacle d’animació infantil. Durant el matí es va oferir una 
xocolatada per a tothom que va durar fins que es va acabar la 
xocolata. I entre balls, rialles i xocolata, el jurat anava deliberant 
qui eren els guanyadors dels premis de Carnaval d’enguany. 

En la categoria infantil el guanyador, per la seva imaginació i ela-
boració, va ser un globus aerostàtic, mentre que en categoria 
individual ho va ser un pirata, per la seva versemblança amb el 
personatge. Pel que fa al premi a la millor comparsa el van gua-
nyar una parella de pares que anaven originalment disfressats de 
bebès. La presidenta de l’EMD-Valldoreix, Montserrat Turu, la 
vocal de Serveis Personals, Teresa Veciana, i els vocals de CiU-
Actuem, Josep Puig i Susana Herrada, van ser els encarregats 
de lliurar els tres premis, que consistien cadascun en un val de 
200 euros per comprar llibres en català. Tot i no rebre premi, la 
resta de participants que van acudir a la festa disfressats no van 
marxar amb les mans buides, ja que van rebre per part de l’EMD 
un diploma acreditatiu de la seva participació en el Concurs de 
Disfresses de Carnestoltes de Valldoreix.

Després de lliurar els premis de Carnaval a les millors disfresses, 
es va aprofitar per a fer entrega dels premis a les millors carrosses 
de la passada Cavalcada de Reis de Valldoreix, premis que ja van 
ser anunciats per la presidenta de l’EMD el dia de la Cavalcada. 
El primer premi dotat amb 250 euros el va recollir l’Associació de 
Propietaris i Veïns de Can Casulleres. El segon premi va recaure 
en el Club Esportiu Valldoreix que va rebre un xec de 200 euros, 
mentre que el tercer premi, dotat amb 150 euros, va ser per a 
l’Església Protestant de Valldoreix. Tots ells a més del premi en 
metàl·lic van rebre un pernil. L’EMD-Valldoreix va voler premi-
ar l’esforç fet per la Creu Roja de Valldoreix en les tasques de 
col·laboració en l’organització de la Cavalcada, fet pel qual els 
va atorgar un premi com a accèssit que consistia en un pernil. 
L’acte, organitzat per l’EMD de Valldoreix i que va comptar amb 
una participació molt elevada, va finalitzar sobre quarts de dues 
de la tarda.

Èxit rotund en la cel·lebració del Carnestoltes a Valldoreix

Un concurs de disfresses, 
un berenar popular i l’en-
trega d’un obsequi als tots 
aquells qui feien anys, van 
conformar el programa 
d’activitats de la festa de 
Carnestoltes que el Casal 
d’Avis de Valldoreix va cele-
brar, la tarda de dissabte dia 
13, a la Nau de Cultura. 

Prop d’una vuitantena de persones van reunir-se a 
l’equipament cultural valldoreixenc per gaudir d’una 
tarda de celebració, berenar i premis. Els premis es van 
adjudicar a les millors disfresses individuals masculines i 

femenines, a la millor comparsa, i al rei de Carnestoltes. 
Tots ells van rebre un trofeu de Carnestoltes després 
d’haver desfilat per la Nau de Cultura davant un jurat. La 
resta de participants no premiats van rebre igualment un 
obsequi per la seva participació. 

Després de l’entrega de premis, el Casal d’Avis de 
Valldoreix va oferir una berenar a tots els assistents i, 
entre el ball i la música, van voler aprofitar per obsequiar 
amb una flor els qui recentment havien fet anys.

L’organització de l’acte va anar a càrrec del Casal d’Avis i 
va comptar amb la col·laboració de l’EMD de Valldoreix. 
Les vocals de CiU-Actuem, Susana Herrada i Àngela 
Bleda, hi van prendre part.

El Casal d’Avis de Valldoreix es disfressa per celebrar el Carnestoltes
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La cavalcada, que enguany estrenava 
nou recorregut, va tornar a portar 
la il·lusió als carrers de Valldoreix el 
passat 5 de gener. Els veïns de la vila 
van respondre a la crida dels Reis 
Mags i, tot i la pluja, van sortir als 
carrers a donar la benvinguda a Ses 
Majestats arribades d’orient.  
 
Un cop més la nit més màgica de l’any 
pels més petits es va iniciar amb la 
cavalcada del Reis Mags organitzada 
per l’EMD i la Creu Roja. Enguany la 
cavalcada estrenava nou recorregut i la 
rua amb les carrosses va abandonar la 
plaça del Mas Roig com a punt de sortida 
per iniciar-se a les portes de l’església 
de l’Assumpció, on van arribar els Reis 
Mags en un dels autobusos del servei de 
transport públic de Valldoreix.

Abans de posar-se en marxa la comitiva, 
com és tradició, els Reis d’Orient van 
protagonitzar la cerimònia d’adoració al 
nen Jesús a l’església de l’Assumpció de 
Valldoreix. El mossèn Salvador Cristau va 
llegir un passatge de la Bíblia on es relata 
el viatge de Ses Majestats cap a Betlem 
guiats per l’estrella. Després de l’adoració 
al nen Jesús, els Reis d’Orient van seguir el 
seu viatge pels carrers de la vila.

Passaven pocs 
minuts de les 18.00h 
que es va donar 
el tret de sortida 
de la comitiva. El 
nou recorregut 
de la cavalcada 
va ser: església de 
l’Assumpció (inici), 
passeig del Nard, 
carrer Alcalde Ramon 
Escayola, passeig 
Rubí, plaça Can 
Cadena, rambla Mn. 
Jacint Verdaguer, 

plaça del Mas Roig, avinguda Mn. Jacint 
Verdaguer, plaça dels Ocells, carrer 
Alcalde Ramon Escayola, passeig del Nard 
i arribada a la plaça Pompeu Fabra (seu 
de l’EMD-Valldoreix). Per aquells que 
no van seguir la rua a peu i van preferir 
esperar l’arribada dels Reis Mags a la 
plaça Pompeu Fabra, l’EMD de Valldoreix 
va organitzar tot un seguit d’activitats 
infantils. Un taller de dibuix de nadales, 
un de pintura de cares i un de decoració 
de globus, i una xocolatada per a tothom 
van ser les propostes pensades per l’EMD 
per amenitzar l’espera.  Un dels elements 
de més tradició en qualsevol cavalcada 
són els caramels i enguany tampoc van 
faltar a la cita. En total van ser mil els 
quilos de caramels que es van llençar 

des de les 12 carrosses que formaven 
la comitiva reial. Una vegada finalitzat 
el recorregut de la cavalcada, la plaça 
Pompeu Fabra, davant la seu de l’EMD 
de Valldoreix, va ser l’espai on els Reis 
Mags van recollir les cartes dels nens i 
nenes de Valldoreix. Aquest també va ser 
el moment escollit per la presidenta de 
l’EMD de Valldoreix, Montserrat Turu, 
per donar la benvinguda a Ses Majestats 
d’Orient en nom de tot l’equip de govern 
i de tots els valldoreixencs i desitjar una 
bona nit de reis a tothom.

Montserrat Turu també va aprofi-
tar aquest moment per anunciar els 
noms dels guanyadors del Concurs 
de Carrosses de la Cavalcada de Reis. 
Els premiats van ser l’Associació de 
Propietaris i Veïns de Can Casulleres (1er 
premi), el Club Esportiu Valldoreix (2on 
premi), l’Església Protestant (3er premi) i 
la Creu Roja que es va endur un accèssit. 
Els premis del Concurs de Carrosses es 
lliuraran per Carnestoltes i consistiran en 
250, 200 i 150 euros, respectivament, per 
a 1er, 2on i 3er classificats, a banda d’un 
obsequi, que consisteix en un pernil per 
a cada un d’ells. L’accèssit per agrair la 
participació i col·laboració de la Creu Roja 
en l’organització de la cavalcada és també 
un pernil, que es lliurarà juntament amb la 
resta dels premis. 

Més d’un miler de valldoreixencs omplen els carrers de la vila per seguir la 
Cavalcada dels Reis Mags d’Orient
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El jove cantautor nascut a França s’ha envoltat dels 
músics santcugatencs que formen la banda The 
Baffled King, per a la gravació del seu nou disc titulat 
“Rosebud”. Els ritmes folk i indie-rock molt personals 
del treball de Vidal van reunir més d’un centenar de 
persones a la Nau de Cultura de Valldoreix el passat 
divendres 5 de febrer.

Vidal & The Baffled King van delectar el seu públic amb el 
repertori de temes del nou disc i ho van acompanyar amb 
diferents cançons que volen incloure en futurs treballs. 
El recital també va incloure versions i, fins i tot, una 
improvisació que no va permetre que el públic s’avorrís 
mentre es solucionaven uns problemes tècnics.

Entre les més de cent persones que es van apropar a 
l’equipament cultural valldoreixenc, per seguir les evolucions 
a sobre de l’escenari del conjunt liderat per Vidal, va destacar 
la presència de la vocal de Cultura de l’EMD de Valldoreix, 
Teresa Veciana, que va gaudir de les melodies, ritme i la 
posada en escena del cantautor d’origen francès i de The 
Baffled King.

El seu primer treball conjunt, “Rosebud”, s’ha enregistrat 
a l’estudi de gravació florestà La Fi del Món i la seva 
composició ha anat a càrrec del líder de la formació. El 
guitarrista de la Floresta Carles Delgado s’ha encarregat de la 
producció i enregistrament d’aquest projecte.

La banda que acompanya el cantautor està composada pel 
guitarra de la Floresta Carles Delgado, el baix Pol Barbé, el 
bateria valldoreixenc Oriol Cors, Agata Podsiadly a la flauta 
i Marina Vallet al saxo. Tots ells juntament amb Vidal van 
oferir el divendres la presentació en directe dels nous temes 
en un concert gratuït organitzat per l’EMD de Valldoreix.

Vidal & The Baffled King apleguen més d’un centenar de 
persones en la presentació a Valldoreix del seu primer treball

L’acte que va tenir lloc un any més 
a la Parròquia de Sant Cebrià va 
aplegar prop d’un centenar de per-
sones en una vetllada ja tradicional 
a la vila. La presidenta de l’EMD de 
Valldoreix, Montserrat Turu, va pre-
sentar la cita amb un discurs d’agra-
ïment a l’entitat cultural valldorei-
xenca i de felicitació de les festes i 
l’any nou a tots.

Amb el reconeixement per part de 
l’EMD, de la tasca social i cultural 
que desenvolupa des de fa gairebé 30 
anys la Coral l’Harmonia a Valldoreix, 
va començar el tradicional concert 
de Nadal. I és que, Montserrat Turu 

va voler agrair en nom de l’EMD de 
Valldoreix la constància i innovació de 
l’entitat valldoreixenca al llarg dels anys. 
La presidenta de l’EMD també va voler 
felicitar les festes i va desitjar el millor 
per a l’any nou. 

El tradicional concert de Nadal va intro-
duir enguany una novetat. Després de 
la interpretació de la Coral del repertori 
de la primera part del programa, on 
es va escoltar obres com “Rossinyol”, 
“Muntanyes del Canigó” o l’”Empor-
dà”, la Parròquia es va omplir de veus 
joves. La Jove Coral l’Harmonia es va 
estrenar amb un petit repertori de qua-
tre cançons que va tancar la primera 

part del programa. Els joves de l’Har-
monia, que van començar a treballar 
en la iniciativa l’octubre passat, van 
interpretar cançons com “Amèrica” 
del musical “West Side Story” o 
“Seasons of Love” del musical “Rent” 
acompanyats del piano d’Eduard Sáez. 
L’actuació va aixecar els forts aplaudi-
ments del públic entre el que s’hi troba-
va la presidenta de l’EMD, Montserrat 
Turu i la vocal Teresa Veciana. També 
van presenciar l’acte els vocals de CiU-
Actuem Susana Herrada i Josep Puig.

La segona part del programa el van pro-
tagonitzar les nadales populars arranja-
des de Manuel Oltra. 

La Coral Jove l’Harmonia debuta al tradicional concert de Nadal 
de la Coral de Valldoreix
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La seu de la masia de Can Cadena va assolir un 94,6% 
de vots afirmatius a la consulta sobre la independèn-
cia de Catalunya celebrada el passat diumenge 13 de 
desembre a tot el municipi de Sant Cugat.

A les dues taules instal·lades a la masia de Can Cadena, seu de 
les oficines centrals dels Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, 
hi van votar un total de 2.068 persones, un resultat que suposa 
prop d’un 28,5% del total de vots emesos a tot Sant Cugat. De 
les 2.068 persones que van passar per la seu valldoreixenca, 1.958 
van votar afirmativament per la independència de Catalunya, 

xifra que suposa un 94,6% dels vots, i és el percentatge del “si” 
més alt de les 8 seus de votació distribuïdes per tot el municipi. 
Pel que fa al vot negatiu van ser 93 les persones que es van pro-
nunciar en contra d’un Estat Català, un 4,5% dels vots i gairebé 
un punt per sota del total de vots negatius registrats a tot Sant 
Cugat (5,4%). A Valldoreix el vot en blanc es va endur 14 vots 
(0,7%), mentre que només es van registrar 3 vots nuls (0,1%). La 
consulta popular per a la independència de Catalunya va convo-
car a les urnes prop de 60.000 santcugatencs i valldoreixencs. A 
tot el municipi la participació es va situar en poc més d’un 25%, 
amb més de 15.000 persones que van anar a votar.

La crítica a la política 
d’esquerres i les reflexi-
ons sobre una societat 
utòpica centren el nou 
espectacle del pallasso 
Leo Bassi, que amb un 
llarg i intens monò-
leg remou les emoci-
ons i consciències del 
públic de Valldoreix. Els 
valldoreixencs van ser 
divendres 8 de gener, el 

blanc de la provocació de l’humor agressiu i intel·ligent 
del showman italià.
Humor, poesia, crítica, emotivitat, màgia, farsa, burla. És el 
còctel explosiu que Leo Bassi va oferir en el seu espectacle 
“Utopia” a la Nau de Cultura de Valldoreix, amb la intenció 
de despertar els antics valors utòpics entre el públic assis-
tent. Després d’un recorregut per l’actual crisi ideològica, 
amb el qual vol sacsejar les esquerres, Leo Bassi proposa un 
retorn a les idees humanistes de les revolucions del segle 
XIX, com a porta cap a un nou món utòpic. 

I és que posant com a exemple la teoria de que el sacseig de 
les ales d’una papallona pot causar una tempesta a l’altre 
punta del món, el seu discurs desafiant i persuasiu, junta-
ment amb els ous buits que amb picardia llença als espec-
tadors, vol causar un moviment de consciències cap a la 
revolució utòpica. 

L’espectacle va culminar amb la transformació de Bassi en la 
figura de l’etern Pallasso Blanc, que ell mateix defineix com 
la concreció de totes les utopies. Després de jugar amb el 
seu públic per fer-lo reflexionar, l’acomiadà amb un final 
apoteòsic en el que un gegantí ànec groc inflable envaeix 
l’escenari entre música, crits i salts de l’artista.

A “Utopia” Leo Bassi fa una mirada enrere pel seu llarg 
recorregut pel món de l’espectacle que va començar creixent 
en el circ de la seva família. Conegut arreu, el showman italià 
ha trepitjat escenaris i platós durant els seus 58 anys de vida 
en els quals mai ha abandonat la provocació burlesca. Entre 
el públic que es va apropar a la Nau de Cultura per gaudir de 
l’espectacle de Bassi s’hi trobaven els vocals de l’EMD de 
Valldoreix, Teresa Veciana, Joan Gaya i Pablo Alonso. 

Prop de 2.000 Valldoreixencs voten “si” al referèndum per la 
independència de Catalunya

“Utopia” de Leo Bassi fa reflexionar el públic 
valldoreixenc a cop de rialla 
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La lectura d’una selecció de textos d’obres teatrals uni-
versals; així com d’articles d’opinió, poemes, i discursos 
sobre el món del teatre van servir a l’Associació Cultural 
Pentagrama per donar el tret de sortida a l’edició d’en-
guany del Cicle Les Veus de la Paraula.

El muntatge interpretat pel rapsode valldoreixenc Eduard Araujo, 
que es va portar a escena diumenge 17 de gener a la Sala del 
Casal de Cultura sota el títol “Miralls i retalls o el teatre i la vida”, 
era un homenatge a la tasca feta pel Grup de Teatre Espiral de 
Valldoreix al llarg dels seus 20 anys d’història.

La representació va estar distribuïda en cinc grans blocs titulats: 
‘Presentacions’, ‘Missatges mundials del teatre’, ‘Teories escè-
niques’, ‘El joc dels herois’ i ‘Cites finals’. L’espai escènic també 
es va dividir en tres petits escenaris per on transitava el rapsode 

a mida que anava llegint els diferents textos que conformaven 
cadascun dels blocs temàtics.

La segona cita de “Les Veus de la Paraula” va ser el diumenge 
21 de febrer amb una triple programació que va començar amb 
“Diciendo...”, una lectura de versos de Mario Benedetti, la va 
seguir “El árbol de Diana” de Alejandra Pizarnik, i la va tancar 
“Israel”, un discurs poètic de León Felipe.
“El caminant” de Hermann Hesse és el tercer muntatge del cicle 
i està programat per diumenge 21 de març. La lectura dels textos 
de Hesse estarà acompanyada per les notes musicals de lieds 
alemanys i amb il·lustracions d’aquarel·les del mateix autor.

Pel 18 d’abril l’Associació Cultural Pentagrama ha preparat una 
lectura de poemes, que sota el títol “8 poetes catalans per a veu 
i saxo”, repassarà els textos dels autors catalans Josep Maria 
de Sagarra, Joan Salvat-Papasseit, Pere Quart, Salvador Espriu, 
Josep Palau i Fabre, Joan Brossa, Vicent Andrés Estellés i Miquel 
Marti i Pol.

Serà el diumenge 16 de maig quan Pentagrama baixarà el 
teló de la edició 2010 del Cicle Les Veus de la Paraula i ho 
farà amb el muntatge “Illa Brossa”, un viatge per l’obra del 
polifacètic Joan Brossa, creador de poesia, poesia escènica, 
poesia visual, poesia objectual i artista plàstic.

El Cicle Les Veus de la Paraula compta amb la col·laboració 
del Grup de Teatre Espiral, la Companyia 8Vuit de Teatre, 
el col·lectiu PDM: Poesia Dansa i Música i de l’EMD de 
Valldoreix.

L’actuació té previst rehabilitar la façana i el rellotge de 
sol de la masia valldoreixenca, seu central de l’Oficina 
de Serveis Generals (OSG) de l’entitat escolta catalana.

La intervenció té per objectiu restaurar el parament de la 
façana i el rellotge de sol, que presideix la mateixa faça-
na de la masia valldoreixenca, elements que en aquests 
moments es trobaven en molt mal estat.Els treballs de 
rehabilitació van a càrrec de l’empresa de Barcelona Trium 
Arquitectura i tenen un cost proper als 20.000€. Les des-
peses de l’actuació es financen gràcies a una subvenció 
de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya 

i la previsió és que els treballs durin un mes. L’Oficina 
de Serveis Generals dels Minyons Escoltes i Guies de 
Catalunya és l’òrgan general de gestió i servei de l’entitat. 
El seu objectiu és vetllar per a la implementació i l’opera-
tivitat de les decisi-
ons adoptades pels 
òrgans de govern 
i ofereix serveis i 
suport logístic als 
agrupaments, les 
demarcacions i els 
equips generals.

El món del teatre centra la primera cita del VIIIè Cicle Les Veus de la Paraula

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya rehabilita la masia de can Cadena



La primera sessió de la Programació Continuada organit-
zada pel Grup de Teatre Espiral va donar el tret de sortida 
a la celebració del 20è aniversari de l’agrupació teatral 
valldoreixenca. 

Dos monòlegs, “La Nina” de Montserrat Cornet i “L’Home 
Pacífic” de Rodolf Sirera, van conformar el menú teatral que 
diumenge, dia 7 de febrer, Espiral va reeditar a l’escenari de la 
Sala del Casal de Cultura de Valldoreix sota la direcció de Trini 
Escrihuela. “La Nina” va anar a càrrec d’Isabel Vallbuena, mentre 
que Rafael Usero es va posar en la pell de “L’Home Pacífic”. A 
tots dos personatges interpretats els unien unes circumstàncies 
comunes, les d’una vida marcada per les guerres, externes però 
també internes, en la lluita interior per aconseguir allò que sem-
pre s’ha desitjat sense perdre l’esperança al llarg dels anys. 

La cita teatral va ser la primera entrega de la programació que 
Espiral ha preparat per a aquest any de celebració. Una cele-
bració que ha portat a l’agrupació teatral a recuperar diferents 
obres que ja han interpretat al llarg dels seus 20 anys de trajec-
tòria i fer-les protagonistes de l’edició 2010 de la Programació 
Continuada. 

El cicle ha programat un total de 5 muntatges, que es repre-
sentaran cada primer diumenge de mes, a les 19.00 hores, 

a la Sala del Casal de 
Cultura. La propera 
sessió, programada 
pel primer diumenge 
de març, recuperarà el 
muntatge “Magnòlia”. 
A l’abril serà el torn 
de “Jocs perillosos”, 
mentre que pel maig 
quedarà el muntat-
ge “Gente bien” de 
Santiago Russinyol, 
que estarà dedicada al 
Casal d’Avis de Valldoreix. Per tancar el cicle, ja al mes de 
juny, es representarà “Jurat popular”, l’adaptació teatral de la 
pel·lícula “12 homes sense pietat”.

Durant l’acte, que va reunir més d’una trentena de persones, 
la directora del Grup Espiral, Trini Escrihuela, va voler avançar 
també la resta de l’agenda de l’agrupació per a aquest any de 
celebració. Una comèdia de Baltasar Porcel homenatjarà el 
desaparegut autor durant la Festa Major de la vila, mentre que la 
Mostra de Teatre de Valldoreix oferirà noves produccions a càr-
rec d’Espiral, com són “La Vida Perdurable” de Narcís Comadira 
o “El Naixement de Gorgona” d’Isabel-Clara Simó.
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Espiral recupera els muntatges “La Nina” i “L’Home Pacífic”  
per inaugurar el cicle Programació Continuada

El partit de lliga entre el F.C. 
Barcelona i el Real Madrid es va pro-
jectar en una pantalla gegant a la Nau 
del Casal de Cultura, organitzada 
pel Club Handbol Valldoreix amb la 
col·laboració de l’EMD-Valldoreix. 
La cita futbolística va aplegar més de 
300 persones a l’equipament cultural 
valldoreixenc.

La botifarrada popular barcelonista va 
aplegar els primers culés a la plaça del 
Casal de Cultura de Valldoreix el diumen-
ge 29 de novembre, a partir de les 12 del 
migdia. Ja a la tarda la pluja va obligar a 
traslladar a la Nau de Cultura les activitats 

programades pel C.H. Valldoreix amb 
motiu  del clàssic Barça-Madrid. Després 
de la botifarrada, i per anar fent ambient 
al recinte valldoreixenc, es va projectar 
l’últim partit de lliga entre els dos equips 
en el qual el F.C. Barcelona es va 
imposar al Real Madrid al Santiago 
Bernabeu per 2 gols a 6. 

Fins a les set de la tarda, hora en 
que començava el partit, no van 
deixar d’arribar seguidors blaugra-
nes, que van deixar petita la Nau 
de Cultura. Van ser més de 300 
els culés que van viure i celebrar la 
victòria blaugrana a l’equipament 

de l’EMD-Valldoreix. La cita esportiva va 
comptar amb la presència entre el públic 
de la presidenta de l’EMD de Valldoreix, 
Montserrat Turu, i de la vocal Teresa 
Veciana.

Els culés valldoreixencs deixen petita la Nau de Cultura per gaudir del 
clàssic Barça-Madrid



Dilluns dia 22
19.30h - Biblioteca Vall d’Or.Grup de Lectura en Francès
Llegim i comentem mensualment un llibre “L’adversaire“ de Em-
manuel Carrère. Entrada lliure, prèvia inscripció al Casal de Cultura de 
Valldoreix. Org: EMD Valldoreix

Divendres dia 26
22.00h - Nau de Cultura. VI Cicle Cinema d’Entitats
“La lengua de las mariposas” (Drama) - Cinefòrum. (Espanya-1999). 
Dir: José Luis Cuerda. Proposta de VEN (Valldoreix, Espais Naturals). Org: 
Entitats Culturals, Associacions Veïnals i EMD Valldoreix

Diumenge dia 28
9.30h - Plaça Mas Roig. Passejades per Valldoreix. Visita a Can 
Domènec i voltants. Places limitades, inscripcions a: info@avv-
celm.cat. Org: AV Ca n’Enric - La Miranda. Col: VEN i EMD Valldoreix

Dilluns dia 29 
19.30h - Biblioteca Vall d’Or.Grup de Lectura en Anglès
Llegim i comentem mensualment un llibre “Moby Dick“ de Her-
man Melville. Entrada lliure, prèvia inscripció al Casal de Cultura de 
Valldoreix. Org: EMD Valldoreix

Abril 2010

Diumenge dia 4
19h – Sala Casal de Cultura. Vintè Aniversari del Grup de Teatre Espi-
ral. Teatre – Programació continuada. “Jocs Perillosos” de Guadalu-
pe Sales. Org: Grup de Teatre Espiral. Col: EMD Valldoreix 

Dijous dia 8 
17.30h – Biblioteca Vall d’Or. Expliquem Contes “Contes a dojo”
Entrada lliure. Org: EMD Valldoreix

Divendres dia 9 
22.00h – Nau de Cultura. VI Cicle Cinema Europeu
“El  tren de la vida” (Train de Vie) (drama-1998) – (cinefòrum)
Dir: Radu Mihaileanu (França-Bèlgica)
Proposta del Grup de Teatre Espiral
Org: EMD Valldoreix
Col: Associacions Veïnals i Entitats Culturals

Dilluns dia 12
19.30h – Biblioteca Vall d’Or. Grup de Lectura en Català - Castellà. Llegim 
i comentem mensualment un llibre “Tokio Blues“ de Haruki Murakami
Entrada lliure, prèvia inscripció al Casal de Cultura de Valldoreix
Org: EMD Valldoreix

Dimecres dia 14
19,30h. VIII Curs de Cultura Egípcia
“El naixement i la infància” a càrrec de Marc Orriols i Llonch
Informació i reserves al 93 674 38 11
Org: Centre d’Estudis de Valldoreix, Valldaurex
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Març-Abril 2010 +info... www.valldoreix.cat i al telèfon del Casal de Cultura: 935 898 269

Març
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

Abril
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

Divendres dia 16
22.00h – Nau de Cultura. I Cicle de Música de Cançó d’Autor a Valldoreix. 
Roger Mas. Preu entrada: 5 euros · Venda anticipada al Casal de Cultura de 
Valldoreix (c. Sant Albert, 5 – tel. 93 589 82 69). Org: EMD Valldoreix

Diumenge dia 18
19h – Sala Casal de Cultura. “Les Veus de la Paraula” - VIII Cicle
“ 7 poetes catalans per a veu i saxo ” Salvat Papasseit, Pere Quart, 
Espriu, Palau i Fabre, Brossa, Andrés i Estellés i Martí i Pol 
Org: Pentagrama, Associació Cultural. Col: EMD Valldoreix

Dilluns dia 19
19.30h – Biblioteca Vall d’Or. Grup de Lectura en Alemany
Llegim i comentem mensualment un llibre. “Eine Frau, eine Woh-
nung, eine Roman“ de Wilhelm Genazio. Entrada lliure, prèvia inscrip-
ció al Casal de Cultura de Valldoreix. Org: EMD Valldoreix

Dimecres dia 21
19,30h- VIII Curs de Cultura Egípcia. “D’infant a adult: els rituals de la 
pubertat” a càrrec de Marc Orriols i Llonch. Informació i reserves al 93 
674 38 11. Org: Centre d’Estudis de Valldoreix, Valldaurex

Divendres dia 23
21.00h – Nau de Cultura. Nit dels Premis Vila de Valldoreix 2009
Sopar Popular. Preu del sopar 22,00€. Reserva i venda de tiquets “ El 
Casalet” (Sonia & Rose Marie) Telèfon: 93-6751055. Org: AVCELM
Col: EMD Valldoreix

A determinar
Nau de Cultura. Concert  anual dels Professors del Centre Musical de l’EMD 
de Valldoreix. Org: Centre Musical EMD Valldoreix. Col: EMD Valldoreid

Dilluns dia 26 
19.30h – Biblioteca Vall d’Or. Grup de Lectura en Francès. Llegim i 
comentem mensualment un llibre. “Un aller simple“ de Didier Van 
Cauwelaert. Entrada lliure prèvia inscripció al Casal de Cultura de Valldo-
reix. Org: EMD Valldoreix

Dimecres dia 28
19,30h VIII Curs de Cultura Egípcia
“Los huérfanos a través de las fuentes textuales” a càrrec de Helena 
Díaz.Informació i reserves al 93 674 38 11
Org: Centre d’Estudis de Valldoreix, Valldaurex

Diumenge dia 25 
Celebració de la Diada de Sant Jordi

De 10 a 14 hores – Plaça Casal de Cultura
• Trobada Associacions Veïnals i Entitats Culturals
• Fira d’Artesans
• Venda de Llibres a càrrec de la Llibreria Mythos
• Activitat Familiar - Taller d’APILABLOCKS 
l’apilablocks és un taller, on els nens i nenes podran construir estructures 
geomètriques, torres... amb diferents tipus de peces.
• 12h - Ballada de Sardanes amb la Cobla La Selvatana

A partir de les 17 hores – Nau de Cultura
• Marxosos del Vallès : “Homenatge a Josep Ma. De Sagarra”
• Grup de Teatre Espiral : “Textos de Salvador Espriu”
• Grups de Lectura ( Alemany, Anglès,  
Català-Castellà i Francès)
• Pentagrama : “Eduard Araujo diu Joan Maragall” (150 anys del naixement)
• Coral l’Harmonia i Grup Jove de Valldoreix
• acte conduit per Josep Carné
Org: EMD Valldoreix · Col: Entitats Culturals i Associacions Veïnals


