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Història viva

Mn. Joan va néixer a Sant Joan de Mediona 
el 25 d’agost de 1904. Estudià al seminari 
de Barcelona i es va ordenar sacerdot el 14 
de juny de 1930.
Va ser vicari de Viladecans, El Prat de 
Llobregat, Santa Coloma de Gramanet i a 
les parròquies de Sant Pacià i Sant Miquel 
del Port de Barcelona. L’agost de 1940 va 
ser nomenat ecònom de Vilanova de la 
Roca fins el 1948, quan va ser nomenat 
rector de la parròquia de Sant Cebrià de 
Valldoreix.
Quan arriba a Valldoreix es troba una 
rectoria en estat d’abandó. Va fer obres a 
la rectoria i va millorar considerablement 
les dependències parroquials.
El terme parroquial abastava una gran 
extensió que comprenia a més de l’actual 

Valldoreix, el Mas Gener, Mira-sol, Can 
Trabal, La Colònia Duran i La Floresta. 
Amb el creixement de la colònia d’es-
tiuejants es va fer necessari la creació 
de nous temples. A La Floresta existia 
la petita capella de Sant Pere que era 
insuficient, Mn. Joan va fer edificar un 
temple dedicat a la Mare de Déu de 
Montserrat, inaugurada el 31 d’octubre 
de 1958. A Mira-sol va promoure l’edi-
ficació de l’església dedicada a la Mare 
de Déu del Carme i ja els anys setanta la 
dedicada a Sant Joan Baptista, inaugurada 
el 24 de juny de 1975. Dins l’actual terme 
de Valldoreix va fer edificar l’església de 
l’Assumpció de Maria, inaugurada el 14 
de setembre de 1958.
La seva implicació amb Valldoreix i la seva 

voluntat d’ajudar a tothom el portaren 
a liderar iniciatives educatives, culturals i 
socials. Va ser creador d’unes escoles a la 
planta baixa de la rectoria, un centre par-
roquial esportiu o el cinema d’estiu a l’era 
de la rectoria, entre d’altres iniciatives.
Va ser un capellà de poble, no era estrany 
veure’l assegut en una de les taules del 
Bar Àngel, jugant al domino o conversant 
amb la gent, assistia a tots els actes soci-
als, culturals i esportius.
Com a estudiós de la història de Valldoreix 
va deixar inèdites algunes notes histò-
riques sobre les masies del terme de 
Valldoreix o de la parròquia. 
L’any 1979 va ser substituït com a rector 
per Mn. Jordi Sales. Va morir a Valldoreix 
el 17 d’agost de 1994.

Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 130
Tel. 93 674 94 36 - Fax 93 583 60 55
jardinerssl@yahoo.es p
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Mn. Joan Gustems, un rector de poble
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Benvolguts veïns i veïnes,
Valldoreix està d’enhorabona perquè, 
gràcies al treball conjunt entre l’equip de 
govern i l’oposició, s’acaba d’inaugurar el 
‘Mercat dels dissabtes’ -tan demandat 
per una part important dels nostres veïns 
i veïnes- amb una participació ciutadana 
que ha superat les previsions més 
optimistes. També estem d’enhorabona 
perquè ha finalitzat la urbanització del 
barri de Les Bobines, un dels projectes 
més importants que s’ha endegat des 
del govern de l’EMD de Valldoreix en 

l’actual legislatura. La concreció d’aquest projecte d’urbanització 
suposa la consolidació i la posada al dia d’un dels nostres barris, 
al temps que s’ha ordenat i racionalitzat la mobilitat interna 
del veïnat. En termes de mobilitat, la nova urbanització del 
barri de Les Bobines suposa també un benefici per a tots els 
valldoreixencs, ja que l’obertura de dos nous vials, com són 
el carrers Torrent i Bobines –que ara travessen el torrent d’en 
Llobet-, permetran un millor trànsit de vehicles entre els barris 
del Monmany i Mas Fuster i la descongestió de la rambla Mn. 
Cinto Verdaguer, via principal de circulació de Valldoreix.

Des d’aquesta tribuna, també vull posar de relleu l’esforç 
d’entesa que han mostrat els grups polítics amb representació 
al nostre consistori en el darrer ple. Aquesta apropament ha 
permès aprovar unes modificacions pressupostàries molt 
importants per a Valldoreix, amb una inversió total de més 
de 280.000 euros destinada a l’actuació mediambiental més 
important realitzada fins a la data a Valldoreix (rehabilitació 
ambiental de la riera de can Nonell). L’entesa política també 
ha permès l’adjudicació del contracte del servei de l’Escola de 
Música de Valldoreix, així com abonar les subvencions pactades 
amb les entitats i clubs esportius de la vila, entre d’altres.

Aquesta voluntat conjunta de treballar per un Valldoreix millor 
és la que esperen els nostres conciutadans, i ens ha de permetre 
avançar en l’execució dels projectes que estan en marxa i que de 
ben segur situarà la nostra vila al lloc que es mereix.

Montserrat Turu i Rosell

Presidenta de Valldoreix-EMD
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Urbanisme

CARRER BROLLADOR: ENTRADA A LA NOVA ESCOLA
 
Pacificar la circulació de vehicles pel carrer Brollador, així 
com dotar les voreres de més espai per als vianants i per 
als alumnes. També es preveu dotar la vorera d’entrada 
del CEIP Jaume Ferran i Clua.

Les actuacions:
-	 Ampliació de la vorera davant del CEIP utilitzant 

panot acolorit de vermell.
-	 Realització d’un pas elevat mitjançant una base de 

formigó en massa i un paviment de llamborda de for-
migó prefabricat.

-	 Instal·lació de nou enllumenat en la vorera davant del CEIP.
-	 Instal·lació d’una nova xarxa de recollida d’aigües 

pluvials.

URBANITZAR L’ACCÉS A L’ESCOLA BRESSOL: 

Realitzar un recorregut accessible i amable per als usuaris-
vianants de la nova escola bressol. Es dotarà aquest recorre-
gut amb una nova il·luminació adequada a aquests usuaris.

Les actuacions:
-	 Realitzar els moviments de terra necessaris per 

a resoldre la diferencia de nivell entre el carrer 
Brollador i la nova escola bressol (4 metres aprox.)

-	 Realitzar totes les escomeses necessàries de les 
companyies per al funcionament de la nova escola 
bressol.

-	 Pavimentació mitjançant formigó acolorit (color terra) 
i fustes de pi cuperitzat, per tal de resoldre la doble 
necessitat de l’accés: de vianants per als pares-mares i 
nens-nenes i pel trànsit dels vehicles de servei o d’emer-
gència. Es tracta d’un paviment que pretén mostrar-se 
proper al paisatge de vegetació i terra i per altra banda és 
resistent per al pas de vehicles.

-	 Contenció de les terres mitjançant els gabions, siste-
ma que ajuda a reforçar al voluntat d’integrar-se amb 
el paisatge existent.

FER ARRIBAR ELS SERVEIS A LA NOVA ESCOLA 
BRESSOL: 

Aprofitar els treballs de la nova urbanització de l’entorn 
de l’escola per fer arribar tots els serveis necessaris a la 
nova escola bressol.

Les actuacions:
-	 Utilitzar les tasques d’urbanització del nou vial 

per fer arribar els serveis de baixa tensió, aigua, 
gas i telefonia a la nova escola bressol.

EL CARRER DE LA GUINEU: APARCAMENT PER ALS 
TREBALLDORS

Consolidar aquest espai com a aparcament pels treba-
lladors de la nova escola bressol. Aquest àmbit es treba-
llarà seguint els criteris constructius i usant els mateixos 
materials de l’accés a l’escola, amb els quals s’integrarà 
amb el paisatge i donarà una imatge unificada de tot 
l’entorn del nou equipament.

Les actuacions:
-	 Pavimentació mitjançant formigó acolorit (tons terra) 

i fustes de pi cuperitzat. Es tracta d’un paviment que 
pretén mostrar-se proper al paisatge de vegetació i 
terra i al mateix temps és resistent al pas dels vehicles.

-	 Adaptació gradual entre el paviment i la riera, de 
manera que la transició entre la trama urbana i el curs 
del torrent sigui progressiva.

Urbanització dels accessos a la nova escola 
bressol i al CEIP Ferran i Clua

El projecte, finançat amb el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL), neix de la necessi-
tat de realització del vial d’accés a la nova escola bressol. Aquesta necessitat s’aprofita per a millorar i paci-
ficar el carrer Brollador com a accés del CEIP i per convertir el carrer de la Guineu en un carrer “servidor” 
per l’aparcament dels mestres de les escoles. La voluntat del projecte és de dotar de més serveis al carrer 
Brollador i d’urbanitzar d’una manera homogènia l’accés a la nova escola bressol i el carrer Guineu.
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Participació

La reunió del Consell de la Vila 
va servir per informar els mem-
bres de la voluntat de l’equip 
de govern de posar en marxa el 
procés participatiu de la nova 
Centralitat. Aquest procés consis-
tirà en el debat i el consens dels 
futurs usos a desenvolupar a la 
plaça de la Centralitat. El procés 
participatiu consistirà en la crea-
ció d’una Comissió de Seguiment 
que serà l’òrgan responsable de 
facilitar i ajudar a organitzar el 
procés. Aquesta comissió serà 
també l’espai de trobada on 
s’informarà de quins seran els 
moments de participació, així com 
de les tècniques que s’utilitzaran 

en cadascun dels moments del 
procés participatiu.

Durant el procés de redacció de la 
proposta d’usos els membres del 
consell estaran assessorats pels tèc-
nics de l’Àrea d’Urbanisme de l’EMD 
de Valldoreix que, atenent criteris de 
viabilitat urbanística o econòmica o 
edificativa dels espais, donaran el vist i 
plau a les propostes ciutadanes.

L’altre dels punts importants trac-
tats durant la reunió va ser la posa-
da en marxa del procés participatiu 
per a l’elaboració de l’Agenda 21 de 
Valldoreix. En aquest sentit la tèc-
nica de l’àrea de Medi Ambient de 

l’EMD va informar als membres del 
consell dels treballs fets per l’em-
presa de consultoria mediambiental 
La Vola, responsable de l’informe 
i la diagnosi mediambiental de 
Valldoreix. Aquest document passa 
per ser el primer pas de la confecció 
del pla d’acció mediambiental de la 
vila de Valldoreix.

La reunió del Consell de la Vila 
va servir, igualment, per posar els 
membres del consell al corrent de 
l’inici els processos de creació dels 
Consells Sectorials en els àmbits 
de Cultura, Comerç i Promoció 
Econòmica i Territori i Medi 
Ambient.

A Valldoreix la participació ciutadana funciona

Els 49 membres del màxim 
organisme de participació 
ciutadana de Valldoreix, 
reunits el 15 de març a la 
Sala de Plens de l’EMD, ja 
treballen a ple rendiment en 
l’elaboració d’una proposta 
de procés participatiu, que 
ha de definir els usos dels 
equipaments de la nova 
Centralitat de Valldoreix.
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Medi Ambient

L’EMD-Valldoreix es va posar a 
treballar en bloc des del primer 
moment per fer front a les con-
tingències provocades per l’acu-
mulació de neu en carrers i places 
de la vila, que en alguns indrets va 
arribar fins als 20 cm. La prioritat 
del govern de Valldoreix va ser 
garantir la seguretat dels veïns i el 
ràpid restabliment de la normali-
tat a tota la xarxa viària de la vila.

La resposta de l’EMD va ser tan ràpi-
da i eficient que transcorregudes poc 
menys de 24 hores des de la nevada, 
la xarxa viaria de Valldoreix esta-
va pràcticament oberta al trànsit i 
només en alguns carrers calia l’ús de 
cadenes per circular. En aquest sen-
tit la brigada municipal de l’EMD de 
Valldoreix va treballar, al llarg de tota 
la tarda i la nit del dia 8 i durant tot 
el matí del dia 9 de març, recollint la 
neu de la calçada i escampant sal per 
evitar la formació de plaques de gel, 
tant a la calçada com a les voreres. 
El contingent destinat per l’EMD a la 
neteja i obertura de carrers va mobi-
litzar la totalitat dels efectius de la 
brigada municipal. 

El desplegament de maquinària per fer 
front als efectes de la nevada va consistir 
en la mobilització d’un total de 5 retro-
excavadores, durant la tarda i la nit del 
dia 8, i 4 durant el dia 9. La brigada també 
va comptar amb el suport d’equips de 
llenyataires contractats per l’EMD per 
ajudar en les tasques de retirada de 
branques trencades i d’arbres caiguts.

Pel que fa als transports públics, les 
3 línies d’autobús de Valldoreix van 
operar amb total normalitat al llarg del 
matí i el migdia del dia 9, poques hores 
després de la forta nevada.

Una altra de les principals afectacions 
provocades per la intensa nevada van 
ser els talls de subministrament elèc-
tric, que van haver de patir un nombre 
indeterminat de veïns de Valldoreix, 
i que van estar provocats per la cai-
guda d’arbres sobre els cables de la 
xarxa elèctrica. Les zones afectades i 
que més temps van trigar a recupe-
rar la llum es van concentrar als car-
rers Pg. Noguera i Esparver i al carrer 
Enamorats. Per recuperar el corrent 
elèctric a la totalitat dels habitatges de 
la vila el més aviat possible, l’EMD es 

va posar ràpidament en contacte amb 
INSTAVI, empresa concessionària de 
les reparacions de la xarxa de Fecsa-
Endesa, instant-la a restablir el servei 
amb celeritat.

Altres línies d’actuació posades en marxa 
des de l’EMD-Valldoreix es van centrar 
en la neteja dels accessos del Ferran Clua 
i de l’Escola Hatikva, unes tasques que 
van garantir que tots els escolars de la vila 
poguessin accedir als centres educatius 
valldoreixencs sense cap contratemps el 
dia 10 de març. L’altra prioritat de l’equip 
de govern de Valldoreix va ser escam-
par sal als carrers i voreres de la vila en 
previsió de les possibles gelades deriva-
des de l’onada de fred. Finalment, cal 
destacar que la nit del 8 al 9 de març 
l’EMD-Valldoreix va posar el seu ser-
vei de busos urbans a disposició de les 
més de 150 persones que van quedar 
bloquejades a l’estació dels FGC de 
Valldoreix. Amb aquesta iniciativa els 
autobusos de Valldoreix van traslladar 
més d’un centenar de persones al 
centre d’acollida del PAV-1 a Sant 
Cugat per evitar que haguessin de fer 
nit a les dependències de l’estació 
valldoreixenca.

L’EMD-Valldoreix reacciona amb eficàcia i 
diligència a la forta nevada del 8 de març
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Els barris de La Serreta i Les Bobines, així com també el 
Camí de la Salut es beneficien del projecte de neteja de 
franges de seguretat forestal de camins i urbanitzacions 
per a la prevenció d’incendis. L’EMD-Valldoreix ja ha 
començat les feines, finançades pel FEOSL, que està pre-
vist que finalitzin al juliol.

Els treballs de consolidació de les franges de segure-
tat forestal consisteixen en la neteja del sota bosc i la 
reducció del arbrat en els 25 metres de bosc contigus al 
perímetre de les urbanitzacions i el els 5 metres contigus 
als camins de la xarxa viària bàsica. Amb la realització 
d’aquest projecte, el barri de La Serreta, el de Bobines i 
el Camí de la Salut i la seva immediació urbana, s’adapta-
ran a la llei de mesures de prevenció d’incendis forestals 
sense continuïtat immediata en la trama urbana. 

La primera fase del projecte que ja s’ha consolidat ha 
consistit en la realització de les franges de seguretat de 
les urbanitzacions i es va posar en marxa el passat dia 20 
d’abril. Els treballs de neteja de sota bosc i reducció d’ar-
brat al Camí de la Salut i la seva zona urbana immediata, al 
barri de La Serreta i a Les Bovines s’han finalitzat després 
d’haver treballat de manera simultània en les tres àrees 
d’actuació.

La segona fase està en marxa des de principis de juny i 
consisteix en la realització de les franges de seguretat de 5 
metres en els camins de la xarxa viària bàsica. Amb aques-
tes feines, s’haurà consolidat aquest estiu el projecte de 
realització de franges de seguretat d’urbanitzacions i de 
camins de la xarxa viària bàsica que està finançat pel Fons 
Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL).

El projecte de neteja de franges de 
seguretat forestal finançat pel FEOSL 
ja està pràcticament enllestit
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El nostre comerç

Especialitats:  
A la Pizzeria Lago di Garda hi trobareu fonamentalment 
totes les especialitats de la cuina italiana el·laborades 
amb els millors productes i de manera artesanal. Pates, 
lassanyes, embutits, formatges, carpaccios, amanides 
i, per suposat, pizzes. Les pizzes de la Pizzeria Lago di 
Garda estan el·laborades amb una massa totalment 
artesanal. Per coronar l’àpat es pot gaudir d’un gelat 
italià artesanal.

A la pizzeria del Giorgio i la Mercè, s’hi 
poden encarregar les pizzes per 
emportar, així com la resta de 
plats de la seva carta.

EL NOSTRE COMERÇ

Pizzeria Lago di Garda
Comerç: Pizzeria Lago di Garda

Adreça: Avda. Alcalde Ramón Escallola, 41

Telèfon: 617.37.02.90

Horari: Migdies, a partir de les 13.30 hores; vespres, 
a partir de les 20.00 hores
    Dilluns tancat
    Diumenges al vespre, pizzes per emportar

Vacances: tancat la segona setmana d’agost

Propietàri/a: Giorgio Tonoa i Mercè Tacias

Al restaurant del Giorgio i la Mercè s’hi pot gaudir d’una 
cuina sencilla de qualitat i estar tranquil en un entorn 
ajardinat amb un espai per als més petits. 

Des de quan esteu emplaçats a Valldoreix?
Ja fa quasibé un any que vam obrir la Pizzeria Lago di Garda 
aquí Valldoreix.

Per què vau decidir muntar el negoci a la vila?
Nosaltres fa anys que vivim a la vila i se’ns va presentar 
l’oportunitat al quedar lluire el local al costat de 
casa. Vam decidir muntar la pizzeria que per a 
nosaltres és un hobbie. Va ser perfecte perquè 
creiem que les coses funcionen únicament si les 
tens aprop de casa, i n’és el cas. 

Com valoreu la vostra experiència d’aquests 
primers dies?
El negoci ha estat una novetat per als valldoreixencs 
i la bona acollida que hem tingut ha estat una 
sorpresa per a nosaltres. Hi ha molts veïns que ja 
s’han aficionat a la nostra cuina i a l’entorn obert 
de la pizzeria. La gent pot menjar aquí el que 
voldria menjar a casa, hi troben plats senzills però 
el·laborats i fets amb productes de la millor qualitat. 
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Vols rebre tota la informació de Valldoreix al teu 
correu electrònic ?
Només cal que entris al lloc web de l’EMD (www.valldoreix.cat) i et registris en el Llistat 
de Distribució Electrònica i rebràs periòdicament tota la informació de la vila al 
teu correu electrònic. També t’hi pots registrar omplint la butlleta que trobaràs al 
Departament d’Atenció Ciutadana de l’EMD a la seu de l’EMD de Valldoreix (rbla. 
Mossèn Jacint Vergader, 185).

tivament la bona acollida. La gent està responent molt 
bé i nosaltres estem assolint objectius tot i que qual-
sevol negoci és una aposta a llarg plaç. Ja tenim clients 
que venen setmanalment i que estam provant les nos-
tres especialitats i també estan funcionant molt bé els 
encàrrecs per grups i cel·lebracions. 

Especialitats:  
A la Rostisseria Ramon estem especialitzats en la ciuna 
tradicional el·laborada i de qualitat per emportar. A més 
oferim una sel·lecció de productes alimentàris de prime-
ra urgència i disposem d’una xarcuteria i un petit celler 
que estem definint acceptant algunes demandes dels 
nostres clients. Tots els productes que oferim són pro-
ductes catalans, caracteritzats per una el·laboració més 
acurada i artesanal. S’hi poden fer encarrecs, s’hi pot 
anar a buscar plats preparats molt casolans, llet fresca 
de La Vaqueria d’Osona i, és clar, pollastres rostits. 

Rostisseria Ramon

Els tres plats forts de la Rostisseria Ramon són el pollastre ros-
tit per emportar, el menjar tradicional el·laborat per encàrrec i 
la llet fresca de la La Vaqueria d’Osona que es dispensa mitjan-
çant una màquina d’autoservei situada al mateix establiment.

Des de quan esteu emplaçats a Valldoreix?
Nosaltres ara farà quatre anys que vivim aquí a la vila i la 
Rostisseria fa un mes que està en marxa. Però en realitat 
fa un any que tenim el projecte en ment i que hi hem 
anat treballant.

Per què vau decidir muntar el negoci a la vila?
Doncs la veritat és que va sortir tot rodat. Feia temps 
que teniem al cap la il·lusió de muntar alguna cosa i 
vam notar la mancança aquí a Valldoreix d’establiments 
d’aquest tipus. El local va quedar lliure i se’ns va pre-
sentar la oportunitat de fer-nos càrrec d’una franquícia 
de la Rostisseria. Nosaltres ja coneixíem la Rostisseria 
Ramon de Sant Feliu de Codines i la bona relació quali-
tat/preu dels seus productes. 

Com valoreu la vostra experiència d’aquests pri-
mers dies?
Ens hem sentit molt acollits, tant pels veïns com pels 
comerços valldoreixencs. La veritat, ens ha sorprés posi-

Comerç: Rostisseria Ramon

Adreça: C. Albert Rosas, 4 
(antic Rbla. Mossén Jacint Verdaguer, 135)

Telèfon: 93.587.88.53

Horari: Dilluns, de 10.00 h a 14.00 h, de dimarts a 
divendres, de 10.00 h a 14.00 h i de 16.30 h a 20.30 h, 
dissabtes i diumenges, de 10.00 h a 15.00 h

Vacances: és obert els caps de setmana i els festius.

Propietàri/a: Patricia Maleta



10 infoValldoreix

Esports i Gent Gran

L’activitat ha estat promogu-
da des de l’EMD de Valldoreix 
amb el suport de la Diputació de 
Barcelona. Les primeres jorna-
des del programa d’iniciació als 
esports de raqueta obren un marc 
de col·laboració entre centres 
educatius i entitats esportives de 
Valldoreix.

Apropar uns esports, als que no sem-
pre s’hi pot tenir accés, a través de 
la iniciació esportiva a càrrec d’una 

empresa professional de l’àmbit en 
col·laboració amb l’escola infantil. 
Aquest és l’objectiu del programa de 
promoció d’activitat física a Valldoreix 
centrat en la iniciació als esports de 
raqueta. La vocalia d’esports ha enge-
gat aquest nou programa de promoció 
d’activitat física vinculant l’escola 
pública Jaume Ferran i Clua amb els 
serveis educatius que dona l’empresa 
Barcelona Total Tennis. El programa 
s’ha desenvolupat durant 3 jornades 
realitzades al llarg del mes de maig de 

2010, els infants de 1r fins a 6è curs, 
han visitat les instal·lacions del Club 
Esportiu Valldoreix (CEV) i han rea-
litzat sessions d’iniciació esportiva al 
tennis, pàdel i altres modalitats d’es-
ports amb raqueta. El programa d’in-
iciació esportiva ha estat creat des de 
l’EMD de Valldoreix gràcies al suport 
de la Diputació de Barcelona (Xarxa de 
Municipis).

Conscients de la importància 
de fomentar l’activitat física 
entre la població jove, l’EMD 
de Valldoreix ha engegat al llarg 
d’aquest 2009 i 2010 vàries 
campanyes promocionals de la 
mà de l’IES Arnau Cadell amb 
l’objectiu de trobar aquelles fór-

mules i modalitats 
esportives atraients 
per aquest nombrós 
sector de la població 
de Valldoreix.

Després de l’èxit par-
ticipatiu de les dues 
edicions que s’han 

dut a terme de l’Skate Park empla-
çat a les instal·lacions de l’IES Arnau 
Cadell, l’EMD de Valldoreix ha posat 
en marxa un nova campanya de pro-
moció esportiva entre els joves. En 
aquests mesos de primavera, la voca-
lia d’esports ha engegat un seguit de 
jornades promocionals d’esports de 

raqueta dins les instal·lacions del club 
Esportiu Valldoreix amb gran partici-
pació de nois i, sobretot, noies joves. 
La gran participació femenina en les 
jornades d’esports de raqueta contra-
resta la major participació masculina 
en les edicions del ja consolidat Skate 
Park a Valldoreix. 

Les jornades, adreçades a la pro-
moció del tennis i del pàdel, han 
comptat amb el suport econòmic de 
la Diputació de Barcelona (Xarxa de 
Municipis) i s’han coordinat des del 
departament d’Educació Física de l’IES 
Arnau Cadell i la vocalia d’esports de 
l’EMD de Valldoreix.

Els alumnes del CEIP Ferran i Clua s’acosten als esports 
de raqueta en unes jornades d’iniciació esportiva

L’EMD de Valldoreix aposta per l’esport jove 
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La inauguració es va celebrar el 24 
de març i va consistir en una jornada 
formativa a càrrec d’una fisiotera-
peuta de la Diputació de Barcelona. 
Durant la classe pràctica la tera-
peuta va mostrar als assistents els 
diferents tipus d’exercicis que es 
poden fer en l’equipament. Aquesta 
primera jornada comptar amb la 
participació de la gent del Casal 
d’Avis de Valldoreix i els nois i noies 
de l’associació ASDI.   

L’equipament està format per un 
conjunt de mòduls a mode de cir-
cuit indicat perquè les persones 
grans i les persones amb disca-

pacitat puguin 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 qua-
litat de vida d’aquests col·lectius a 
través de l’exercici físic lleuger.

La jornada de formació es va allargar 
tot el matí i va acabar amb un ape-
ritiu popular on tots els assistents 
van intercanviar opinions sobre 
l’experiència. Durant la jornada, 
també es distribuirà material infor-
matiu gràfic i obsequis per a tots els 
participants.

Nou espai lúdic-esportiu públic per a persones grans i persones amb 
discapacitat a la plaça Maria Sabater

L’EMD de Valldoreix, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, porta a terme una primera experiència per 
apropar l’equitació a les persones amb discapacitat

Vincular el col·lectiu de persones amb discapaci-
tat, que formen part de la secció esportiva d’ASDI, 
amb els professionals de l’Associació Esportiva 
Via Dufresne de Valldoreix. Aquest és el contingut 
del projecte d’equinoteràpia que l’EMD i ASDI van 
posar en marxa al llarg del passat mes d’abril i que 
s’allarga durant prop de quatre mesos. 

Sota la direcció de la responsable del programa, Stella 
Calatayud -instructora titular i  docent de la prestigiosa 
Bristish Horse Society i també entrenadora d’Hípica de 
la Federación Equestre Nacional- aquesta iniciativa sin-

gular persegueix l’objectiu d’acostar el contacte amb els 
cavalls i la natura a nois i noies amb discapacitat física 
i psíquica. Les sessions es duen a terme al llarg d’un 
matí setmanal a les instal·lacions que la hípica valldo-
reixenca té al passeig de la Merla al barri del Rossinyol i 
consisteix en una part de contacte físic i vincle afectiu 
amb els cavalls -fent-se càrrec de la cura i l’alimenta-
ció- i una part de munta. El projecte que duen a terme 
ASDI (Associació Pro Disminuïts Físics de Sant Cugat) 
i l’EMD de Valldoreix ha estat possible gràcies a la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona (Xarxa de 
Municipis).
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Acció de Govern

Carrer Tigre

Carrer Volcà cantonada Tigre

Carrer Brollador

Carrer Torrent

Carrer Volcà

Carrer Tigre

Carrer Volcà cantonada Tigre

Carrer Brollador

Carrer Torrent

Carrer Volcà
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Acció de Govern
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Carrer Torrent cantonada Pont

Carrer Pont

Carrer Torrent cantonada Pont

Carrer Pont
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Una nova cara pel barri de Les Bobines
La urbanització del barri de Bobines és el projecte 
urbanístic més important que s’ha desenvolupat des 
de l’EMD-Valldoreix en l’última legislatura i des de 
l’administració valldoreixenca estem molt orgullosos 
i complaguts d’haver pogut acabar aquesta obra 
satisfactòriament.

Amb la finalització dels treballs al barri de Bobines 
s’aconsegueix una gran fita a nivell urbanístic com és 
la comunicació entre els sectors del Monmany i Mas 
Fuster, a través del barri de Bobines. Això s’ha aconseguit 

amb l’obertura i comunicació entre els carrers Bobines i 
Cicló, per una banda, i Torrent i Elefant per l’altra, que 
en l’actualitat passen per sobre de la riera de can Llobet. 
L’obertura d’aquests dos nous vials permet una circulació 
més fluïda entre els dos costats del torrent.

L’àmbit d’actuació han estat els carrers ja esmentats 
Torrent i Bobines, així com als carrers Brollador, Pont, 
Cicló, Volcà, Elefant i Tigre. L’obra ha consistit en la 
urbanització dels carrers, el soterrament de tots els 
serveis i la renovació de tot l’enllumenat públic.
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Amb la urbanització del barri s’ha fet necessària 
la ordenació de la mobilitat interna del veïnat de 
Bobines i des de l’àrea d’Urbanisme de l’EMD-
Valldoreix s’ha estimat que, donat que el barri no és 
una zona fonamentalment residencial sense vials de 
pas, la velocitat de pas quedarà limitada a 30 km/h.

Una altra de les prioritats de l’EMD és garantir el despla-
çament a peu dels veïns del barri, motiu pel qual les vore-
res queden reservades únicament al trànsit de vianants i 
per tant no es permetrà l’aparcament de vehicles sobre el 
voral, ni la circulació de bicicletes. La circulació de vehi-
cles a motor i bicicletes queda restringida a la calçada, ja 
que en estar la velocitat limitada a 30 Km/h la connivència 
d’aquests dos tipus de vehicles és totalment compatible.

Pel que fa als sentits de 
circulació, la proposta de 
l’EMD mantenir el doble 
sentit de circulació, sense 
aparcament, en els acces-
sos principals -primer 
tram del carrer Brollador 
(davant poliesportiu), 
passeig de la Guineu (amb 
un sentit reservat a l’au-
tobús urbà) i carrer del 
Pont-. També es proposa 
doble sentit de circula-
ció en el carrer del Tigre i 
en un tram del carrer del 
Volcà (davant del parvu-
lari) per poder restringir el 
pas de vehicles davant el 
CEIP Ferran i Clua, durant 
l’horari d’entrada i sortida 
de l’escola.

En la resta de carrers es proposa el sentit únic de circula-
ció amb una banda d’aparcament. Entre els dos accessos 
de Les Bobines s’estableixen dos recorreguts principals: 
el primer en sentit Pont-Torrent-Brollador, i el segon en 
sentit Guineu-Volcà-Bobines-Pont.

Per evitar l’excés de velocitat en els trams de carrer exces-
sivament llargs (Bobines i Torrent) l’àrea d’Urbanisme de 
l’EMD ha previst anar alternant les zones d’aparcament 
de vehicles a banda i banda dels carrers, aproximadament 
en trams de 100 metres.

La nova mobilitat del barri de Les Bobines en detall
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El fet ha estat possible gràcies a 
la iniciativa de la Coral l’Harmo-
nia de Valldoreix, que ha sufragat 
una petita part dels costos de 
construcció, apadrinant d’un dels 
tubs del nou orgue, a través d’una 
aportació econòmica.

La coral valldoreixenca ha estat una de 
les 3.788 persones, empreses o enti-
tats que han participat en la campanya 
d’apadrinament d’un dels tubs del 
monumental orgue, que compta amb 
més de 4.200 tubs. La contribució de 
la Coral l’Harmonia de Valldoreix es 
veurà recompensada amb l’inscripció 
del nom de l’entitat en l’estructura 
de l’instrument. La construcció del 
nou orgue, inaugurat el passat diu-
menge 25 d’abril, ha anat a càrrec de 

Blancafort Organistes de Montserrat 
i finançat amb l’ajuda de l’Obra Social 
de Caixa Penedès i de milers de per-
sones i entitats privades -entre elles 
la Coral l’Harmonia de Valldoreix-, 
amb un cost final de més d’1,5 milions 
d’euros. En xifres, la construcció de 
l’orgue ha suposat la col·locació de 
4.242 tubs de 63 registres diferents, 
amb una alçada total de 12,5 m., una 
amplada de 5,5 m. i amb un pes de 
més de 12.000 kg. La construcció ha 
estat totalment artesanal i han calgut 
22.000 hores de treball. L’estrena del 
nou orgue va comptar amb la presèn-
cia del secretari d’Estat del Vaticà i 
mà dreta del Papa Benet XVI, Tarcisio 
Bertone, que en aquelles dates es tro-
bava a Catalunya preparant la visita del 
Papa a Barcelona.

El nom de la Coral l’Harmonia de 
Valldoreix figurarà en l’estructura del 

nou orgue de Montserrat

El Casal d’Avis de Valldoreix va 
aprofitar la diada de Sant Jordi per 
retre homenatge al poeta català 
Joan Maragall en el 150è aniversari 
del seu naixement. L’acte celebrat 
divendres 23 d’abril va aplegar un 
centenar de persones al la Sala del 
Casal de Cultura de Valldoreix.

La celebració va començar amb una 
lectura de poemes de Joan Maragall 
a càrrec de les membres del Casal 
d’Avis Maria Sentís, Mercè Armora, 
Carme Torrents, Roser Palomés i Anna 
Miquel. Un cop acabada la lectura, 
Maria Sentís va citar unes paraules de 
Miguel Delibes en les quals l’escriptor 
val·lisoletà feia una defensa de l’ús i el 
foment del català per evitar que desa-
paregui.

La segona part de l’acte va estar dedi-
cada al cant coral a càrrec de la for-

mació musical del casal, Coral Esclat 
de Germanor, que van interpretar un 
repertori molt adient per la diada del 
llibre i la rosa. Va començar amb la 
‘Invocació a Sant Jordi’, seguit dels 
temes ‘Tot baixant per la drecera’, ‘El 
rei de Birondon’, ‘La Jungfrau’, ‘Rosa 
de Bardissa’, i ‘Record de Calella’. 

Un cop acabada la cantada 
va ser el torn dels parlaments 
de les autoritats, moment 
que la presidenta de l’EMD-
Valldoreix, Montserrat Turu, 
va aprofitar per felicitar tots 
els membres del Casal d’Avis 
de Valldoreix “per la seva 
implicació en la vida cultural i 
associativa de la vila”. Els dis-
cursos van deixar pas al tra-
dicional repartiment de roses 
a càrrec de la presidenta de 
l’EMD a cada un dels mem-

bres del casal.
La celebració de Sant Jordi del Casal 
d’Avis de Valldoreix va comptar també 
amb la participació dels vocals de 
l’EMD Pau Alonso, Teresa Veciana i 
Susana Herrada, així com d’una repre-
sentació de l’Ajuntament de Sant 
Cugat, encapçalada per l’alcalde.

Maragall, el cant coral i les roses protagonitzen la 
celebració de Sant Jordi al Casal d’Avis de Valldoreix
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En la fase final les verd-i-negres es 
van desfer del CH Canovelles a les 
semifinals i de la Salle Montcada 
Iste a la final. El torneig, que servia 
per decidir el millor conjunt de la 
temporada, es va disputar el cap 
de setmana del 27 i 28 de març a 
Tortosa i va aplegar els 4 millors 
equips del campionat.

El Canovelles va ser el rival de les 
valldoreixenques a la primera semi-
final i també va ser el primer en patir 
el gran moment de joc i de forma 
amb el qual les verd-i-negres van 
afrontar la competició. El Canovelles, 
amb poques idees en atac, va esde-
venir una  joguina en mans d’un 
Valldoreix, que amb ràpides transici-
ons i amb una altíssima efectivitat de 
cara a porta, no va donar cap opció a 
les grogues.
La segona semifinal va enfrontar la 
Salle Montcada Iste amb les amfi-
triones del torneig, el Tortosa. Tot 

i els esforços per arribar a la final 
davant la seva afició, el Tortosa no 
va saber com jugar davant una Salle 
que es va mostrar intractable en 
defensa i molt agressiu i efectiu en 
atac. Amb la victòria de la Salle, la 
final entre les de Montcada i el C.H. 
Valldoreix quedava definida. La final 
no va tenir gaire història i ben aviat 
va quedar palès que les valldorei-
xenques arribaven a la cita amb més 
força i empenta que les montca-
dines. Tot i que la primera part va 
ser força equilibrada, finalment les 

valldoreixenques van imposar el seu 
ritme i van dominar amb claredat el 
partit davant d’una Salle Montcada 
molt desgastat per la semifinal. Amb 
el xiulet final el resultat (26-14) va 
deixar clar que tant la final com el 
campionat només tenia un propi-
etari. Però els títols no van acabar 
aquí, ja que el gran torneig disputat 
pel C.H. Valldoreix va servir perquè 
els trofeus de millor portera i millor 
jugadora de la final recaiguessin en 
les jugadores valldoreixenques Laura 
Medina i Montse Sesma.

El sènior femení de l’Handbol Valldoreix fa història i es proclama 
campió de Primera Catalana per segon any consecutiu

Els dos equips de la categoria junior 
van aconseguir un or i una plata, 
mentre que el de la categoria aleví 
es va penjar un bronze. La Lliga 
de Figures de Sincronitzada de les 
categories aleví i junior està orga-
nitzada pel Consell de l’Esport 
Escolar de Barcelona (CEEB). La cita 
va tenir lloc el dissabte 8 de maig a 
les Piscines Sant Jordi.

Els tres equips del Club Natació 
de Valldoreix que van prendre part 
en la Lliga de Figures de Natació 

Sincronitzada organitzada per 
CEEB van aconseguir uns resul-
tats molt meritoris, ja que tots 
tres van pujar al podi. La jornada 
de competició de les categories 
aleví, en la qual competia un 
equip del CN Valldoreix, i junior, 
en la que competien dos equips 
valldoreixencs, va fer palesa la 
gran aposta i el gran treball que des 
del Club Natació Valldoreix s’està fent 
amb la natació sincronitzada.
Un or, una plata i un bronze va ser la 
collita de medalles que les nedadores 

dels equips valldoreixencs es van endur 
del campionat. Tot plegat, un gran 
triomf de l’esport de Valldoreix, que 
reforça la voluntat i la necessitat de 
l’EMD-Valldoreix de seguir apostant 
per les seves polítiques esportives.

Collita de medalles del Club Natació 
Valldoreix a la Lliga de Figures de  
Natació Sincronitzada
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L’Agrupació d’EMD de Catalunya (AEMDEC) demana-
rà, tant al conseller de Governació i Administracions 
Públiques, Jordi Ausàs, com als representants al parla-
ment dels diferents partits polítics, que es comprometin 
a canviar la Llei de Règim Local de Catalunya en la pro-
pera legislatura.

L’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de 
Catalunya, reunida en assemblea general el dissabte 8 de 
maig de 2010 al Monestir de Les Avellanes a Os de Balaguer 
(Lleida), es va fixar com a objectiu prioritari per als propers 
mesos aconseguir un compromís en ferm del conseller de 
Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, i dels 
diferents partits polítics amb representació al Parlament de 
Catalunya de què en la propera legislatura s’afronti de manera 
definitiva el canvi de la Llei de Règim Local de Catalunya. 

L’aspiració de les EMD catalanes és que la propera Llei de 
Règim Local pugui recollir les seves demandes, entre les 
quals es compten el reconeixement de l’AEMDEC com una 
associació municipalista més i que es contempli a les EMD 

com a governs locals 
dins les convocatò-
ries de subvencions 
adreçades a les cor-
poracions munici-
pals.  
Una altra de les 
qüestions que va 

centrar l’agenda del 
dia de l’assemblea és 
l’anàlisi i negociació 
dels convenis econò-
mics i de competències 
entre les EMD i els 
seus ajuntaments de 
referència. En aquest 
sentit, la conclusió 
va ser reconèixer les dificultats de relació amb els diferents 
ajuntaments i la necessitat de promoure convenis de llarga 
durada que minimitzin al màxim les relacions entre les EMD i 
els ajuntaments. Amb aquesta mesura es pretén evitar pos-
sibles males relacions amb els equips de govern del municipi. 
Una altra de les conclusions a les quals es va arribar durant 
l’assemblea és la d’intentar consensuar aquests convenis 
amb tots els grups polítics amb representació al ple del 
municipi, per garantir el desplegament dels convenis en cas 
de canvis dels equips de govern als ajuntaments.

Durant l’assemblea també es va procedir a la renovació de 
la junta de govern de l’AEMDEC, que va quedar constituï-
da per la presidència, a càrrec de la presidenta de l’EMD de 
Valldoreix, Montserrat Turu i la vicepresidència, que recau 
en la persona del president de l’EMD de Jesús, Pere Panisello. 
Altres càrrecs de la junta seràn el de secretaria, assumit per 
Pere Domingo, president de la futura l’EMD del Talladell, i 
la de tresorer que recau en el president de la futura EMD de 
Bellaterra, Ramon Andreu.

Les EMD de Catalunya es conjuren per aconseguir la modificació de 
la Llei de Règim Local de Catalunya

L’EMD-Valldoreix adjudica la gestió de l’Escola de Música i aplicarà 
descomptes als alumnes de fins a un 40%

L’EMD de Valldoreix, en el ple extraordinari de la Junta de 
Veïns el divendres dia 30 d’abril, va aprovar per unanimitat 
adjudicar provisionalment la gestió del centre educatiu a 
l’empresa Quartettsatz.

Les gestions de l’EMD-Valldoreix en l’obtenció d’una subven-
ció de la Generalitat de Catalunya per valor de 94.200 i els nous 
preus públics presentats per l’empresa adjudicatària permetran 
aplicar descomptes per l’actual curs que van des d’un 15 a un 
40% (en funció del contingut de les assignatures). Aquests 
descomptes s’aplicaran amb caràcter retroactiu des de l’1 de 
setembre del 2009 i es retornarà als pares la diferència entre 
l’import anterior i l’aprovat divendres. De la mateixa mane-
ra, l’EMD aplicarà una bonificació de 10% sobre el preu de la 
quota als alumnes fills de famílies nombroses i monoparentals. 
Per obtenir les reduccions sobre la quota esmentades cal que 

els beneficiaris presentin la documentació acreditativa corres-
ponent. El ple de divendres dia 30 d’abril també va donar llum 
verda als criteris d’admissió del centre, que seran els mateixos 
que s’utilitzen a les escoles i instituts públics. Amb aquests 
barems, a l’hora d’admetre nous alumnes s’aplicaran criteris 
com són la proximitat del domicili al centre, tenir germans 
que ja són alumnes de l’escola, tenir una discapacitat pròpia 
o d’algun membre de la unitat familiar igual o superior al 33%, 
tenir un dels pares o tutors que treballen al centre, entre d’al-
tres.  L’adjudicació de la gestió del servei de l’Escola de Música 
de Valldoreix a Quartettsatz s’ha fet en estricte compliment 
de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic i ha comp-
tat amb l’assessorament d’un comitè d’experts. La proposta 
Quartettsatz va obtenir una puntuació de 69 sobre un total de 
80 punts. La segona empresa classificada és Edúcats que va 
obtenir una puntuació de 60,49.
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Amanida de notícies

La Plaça del Casal de Cultura de Valldoreix va tornar a ser, 
el dissabte 10 d’abril, el lloc de trobada on els culers valldo-
reixencs van poder gaudir d’una nova victòria blaugrana 
davant el Reial Madrid. Un cop més, la pantalla gegant 
instal·lada pel Club Handbol Valldoreix, amb la col·laboració 
de l’EMD-Valldoreix, va aplegar centenars de seguidors 
amb motiu d’una cita barcelonista.

Música, càntics, una gran pantalla gegant, una barra, premis i fins 
i tot una petita actuació castellera, van ser els elements princi-
pals de la festa blaugrana organitzada pel C.H. Valldoreix amb 
motiu de l’enfrontament de Lliga entre el F.C. Barcelona i el Reial 
Madrid. La cita va tenir lloc com ja és habitual a la plaça del Casal 
de Cultura de Valldoreix, on l’organització, amb la col·laboració de 
l’EMD-Valldoreix, va oferir la projecció del matx que va aplegar 
més de 600 persones. A les sis de la tarda va començar la festa 
i fins les 22.00 hores en que va sonar el xiulet d’inici del partit, 
no van deixar d’arribar seguidors que anaven fent ambient per al 
seguiment del clàssic. La música va animar els moments previs al 

matx i durant la mitja part va tenir lloc una breu actuació castellera 
que va sorprendre tots els assistents. I és que entre el públic s’hi 
trobaven les colles castelleres de Sant Cugat i de Guissona que en 
la seva actuació van aixecar un escut blaugrana entre els aplaudi-
ments dels seguidors aplegats a la plaça valldoreixenca.  La cita va 
acabar amb la joia col·lectiva per la victòria del F.C. Barcelona que 
es va imposar al Reial Madrid per 0 a 2 gols al Santiago Bernabeu. 
Enmig de la celebració, l’organització va fer entrega de la samarreta 
del jugador blaugrana Gerard Piqué sortejada entre els assistents. 

Centenars de persones es van apropar al llarg de la jornada 
al Casal de Cultura de Valldoreix per gaudir de les múlti-
ples activitats que s’hi van programar. La celebració que 
es va viure diumenge 25 d’abril va estar organitzada per 
l’EMD-Valldoreix i va comptar amb la col·laboració de les 
associacions i entitats de la vila. 

Valldoreix tornava a despertar amb llibres i roses el diumenge al 
matí. I és que el programa d’activitats de celebració de la Diada 
de Sant Jordi a Valldoreix no estava previst per al divendres 23 
d’abril, sinó per a tot el dia de diumenge 25. Entre llibres i roses, 
durant tot el matí es van poder visitar les paradetes de les dife-
rents associacions i entitats de la vila i les de la fira d’artesans. 

Les activitats del matí, la Trobada d’Associacions Veïnals i 
d’Entitats Culturals i la Fira d’Artesans, van estar amenitzades 
per la Cobla La Selvatana que va posar la música a la Ballada de 
Sardanes que va tenir lloc a la mateixa plaça del Casal. La progra-
mació matinal no va oblidar els més petits que van poder diver-
tir-se amb el taller d’Apilablocks. 

L’artesania, les paradetes d’associacions i entitats, les sardanes 
i les activitats familiars van donar pas, després d’un descans al 
migdia, al seguit d’actuacions culturals programades amb motiu 
de la diada del llibre i la rosa. La programació de tarda va oferir 
diferents actes teatrals i musicals centrats en la literatura. Els 
Marxosos del Vallès amb l’espectacle “Homenatge a Josep Ma. 
de Sagarra” va donar el tret de sortida a les activitats de la pro-
gramació de la tarda. El relleu a l’escenari de la Nau de Cultura 
el va prendre el Grup de Teatre Espiral amb l’obra “Textos de 

Salvador Espriu”, que va anar seguit de les lectures de fragments 
literaris que van oferir els Grups de Lectura en Alemany, Català, 
Castellà, Anglès i Francès. L’Associació Cultural Pentagrama 
també va pujar a l’escenari amb el recital “Eduard Araujo diu Joan 
Maragall” escollit amb motiu del 150 aniversari del naixement de 
l’autor.

Finalment, per acomiadar l’acte, la Coral l’Harmonia i el Grup 
Jove de Valldoreix van oferir una interpretació musical sentida. 
Centenars de veïns i veïnes es van apropar al Casal de Cultura de 
Valldoreix entre el matí i la tarda de diumenge. La programació 
va atreure petits i grans que van gaudir de les activitats organit-
zades per l’EMD-Valldoreix amb la col·laboració de les associa-
cions i entitats de la vila. Els actes van comptar amb la presència 
de la presidenta de l’EMD, Montserrat Turu, i dels altres mem-
bres del consistori.

El bon temps acompanya una exitosa celebració de Sant Jordi a Valldoreix

Més de 600 seguidors blaugranes gaudeixen de la victòria  
del Barça a la Plaça del Casal de Valldoreix



19 infoValldoreix

Cortés es va endur el premi pel seu treball de recupe-
ració i difusió de la història i patrimoni de Valldoreix al 
llarg de 25 anys. Marquès va veure reconeguda la seva 
implicació en totes les iniciatives de la vila i amb el Cau 
Amic. El treball en favor del Casal d’Avis de Valldoreix 
va servir al recentment desaparegut Pere Bordes per 
adjudicar-se un dels guardons. 

La primera edició dels premis Vila de Valldoreix es va fer 
coincidir amb la diada de Sant Jordi i el format de la celebra-
ció va constar d’un sopar amb participació de veïns i asso-
ciacions i la posterior entrega dels guardons. El sopar es va 
celebrar en una Nau de Cultura de Valldoreix que es va vestir 
de gala per rebre prop de 150 persones vinculades directa-
ment o indirecta a la vila de Valldoreix. Durant el transcurs 
del sopar el duet musical Sozinhos es va encarregar d’ame-
nitzar la vetllada amb els seus temes d’arrels brasileres.

El moment culminant de la celebració va arribar amb el lliu-
rament de premis. La primera en pujar a l’escenari de la Nau 
de Cultura va ser la dona de Pere Bordes, Isabel Castells, que 
va recollir el premi concedit a títol pòstum al seu marit de 
mans del president de l’Associació de Veïns de Ca n’Enric-
La Miranda, Josep lluís Salazar. Acte seguit es va procedir a 

l’entrega del segon dels 
premis de la nit que va 
recaure en Rose Marie 
Marquès. L’entrega del 
premi va anar a càrrec 
del vicepresident del 
Club Esportiu Valldoreix 
Rafael Vila.
L’últim en recollir el 
seu guardó va ser l’his-
toriador valldoreixenc 
Juan José Cortés i ho 
va fer de mans de la 

seva estreta col·laboradora al Centre d’Estudis de Valldoreix 
Valldaurex, Matilde Priante. En el seu discurs Cortés va tenir 
un agraïment per a totes les persones que han col·laborat 
amb ell al llarg d’aquests 25 anys.

El punt final a la vetllada el va posar la presidenta de l’EMD 
de Valldoreix, Montserrat Turu, que va destacar el treball 
i l’encert de l’Associació de Ca n’Enric-La Miranda a l’ho-
ra d’organitzar els premis. Altres membres del consistori 
valldoreixenc presents al sopar van ser els vocals de l’equip 
de Govern Joan Gaya i Teresa Veciana i els membres del 
grup a l’oposició CiU-Actuem Josep Puig i Susana Herrada.

Juanjo Cortés, Rose Marie 
Marquès i Pere Bordes 

s’enduen els primers Premis 
Vila de Valldoreix

Alumnes i pares omplen la Nau del Casal de Cultura 
per assistir a l’actuació que els professors del Centre 
Musical de Valldoreix ofereixen anualment. Els mestres 
del centre valldoreixenc van pujar el dissabte 24 d’abril 
a la tarda a l’escenari de la Nau i van aplegar més de 150 
persones.  

Un any més, els mestres del Centre Musical de l’EMD de 
Valldoreix van pujar a l’escenari de la Nau de Cultura per 
interpretar els seus instruments davant els seus alumnes 
i tots aquells que s’animin. I com cada edició, alumnes i 
pares i mares van omplir la Nau per gaudir d’un repertori 
musical de qualitat.

El programa que els professors van preparar per a la 
tarda de dissabte 24 d’abril estava dividit en dues parts. 
La primera part la va protagonitzar el piano que de la mà 
de diferents professors va acollir varies peces musicals. 
Després d’una interpretació conjunta de dos pianos, va 
començar la segona part en la que els mestres, amb la 
col·laboració d’altres músics, van interpretar “El Carnaval 
dels Animals”, de C. Saint-Saëns. L’obra, traduïda del 
francès al català per Teresa Sàrries i Bàrbara Valentí, va 
comptar amb la veu de Xavier Esteban com a narrador. 

L’acte va aplegar més de 150 persones, sobretot els més 
petits del centre valldoreixenc que no es van voler perdre 
els seus mestres dalt de l’escenari. El concert va comp-
tar amb la presència entre el públic de la presidenta de 
l’EMD-Valldoreix, Montserrat Turu, i de la vocal Teresa 
Veciana. L’acte, organitzat pel Centre Musical i l’EMD de 
Valldoreix, també va comptar amb la participació de la 
vocal de CiU-Actuem Susana Herrada.

Petits i grans gaudeixen del 
concert anual dels professors del 

Centre Musical de Valldoreix



Per a més informació adreceu-vos al Casal de Cultura
C. Sant Albert, 5. Tel. 93 589 82 69

Juny 2010 
  
Dilluns dia 14
19.30h – Biblioteca Vall d’Or
Grup de Lectura en Català - Castellà
 “Cavalls cap a la fosca“ de Baltasar Porcel
Entrada lliure, prèvia inscripció al Casal de 
Cultura de Valldoreix
Org: EMD Valldoreix

Divendres 18
22.00h – Nau de Cultura. VI Cicle 
Cinema Europeu
“Caramel”. Entrada lliure. (no apta per 
menors de 13 anys)
Org: EMD Valldoreix

Diumenge dia 20
9.30h - Plaça Mas Roig. 
Passejades per Valldoreix. Visita 
a l’Estany dels Alous . Places limi-
tades, inscripcions a: info@avvcelm.
cat
Org: AV Ca n’Enric – La Miranda. 
Col: VEN i EMD Valldoreix

Dilluns dia 21
19.30h – Biblioteca Vall d’Or, Grup de 
Lectura en Alemany
 “Amok“ de Stefan Zweig. Entrada lliure, 
prèvia inscripció al Casal de Cultura de 
Valldoreix. Org: EMD Valldoreix

Dilluns dia 28
19.30h – Biblioteca Vall d’Or. Grup de 
Lectura en Francès
 “L’écume des Jours“ de Boris Vian. 
Entrada lliure prèvia inscripció al Casal de 
Cultura de Valldoreix. Org: EMD Valldoreix
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Juny - Juliol 2010 +info... www.valldoreix.cat i al telèfon del Casal de Cultura: 935 898 269
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Juliol 2010

Diumenge dia 12
19.00h – Nau de Cultura. “Soledades” (poesia, imatge i música). 
Org: VBall de Poetes (secció de Pentagrama). Col: EMD Valldoreix

CICLE DE CINEMA  
A LA FRESCA

Cada divendres de JULIOL i AGOST
a les 22.30 hores a 

la Plaça del Casal de Cultura de Valldoreix

Informació  www.valldoreix.cat
(s’editarà un programa amb les projeccions)

Obertes les inscripcions dels 

Esplais d’Estiu del Casal 
de Cultura de Valldoreix

Bases del Concurs de 
Cartells de la Festa 
Major Valldoreix 2010

Obertes les inscripcions dels 

Tallers del Casal de Cultura  
de Valldoreix

Bases del Premi Literari 
de Valldoreix Edició 2010
Data límit de presentació dilluns dia 

26 de juliol

Obertes les inscripcions de la 
Festa Major Infantil de Valldoreix. 
16 de setembre de 2010

del Casal de Cultura de Valldoreix

Inscripció Oberta per al curs 
2010 i 2011 Places limitades


