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                                Zones verdes;
Sant Cugat tramita les solucions urbanístiques  

que afecten emplaçaments de Valldoreix

La 
nova Escola  
Bressol de  
Valldoreix  
esdevé una  

realitat



Història viva

A l’alta edat mitjana l’actual ermi-
ta tenia el nom de Santa Eulàlia de 
Madrona. El terme aplegava la pobla-
ció dispersa situada al voltant del 
Puig de Madrona. L’església va ser 
edificada en els segles IX-X i ampli-
ada al segle XI. L’emplaçament està 
sobre la carena, en el punt de partió 
d’aigües dels termes dels castells d’El 
Papiol i  Canals.

La parròquia  està documentada des del 
1043 i era el centre religiós d’una part del 
terme de Canals i del terme del Papiol. 

Al voltant del castell d’El Papiol es va 
afavorir la concentració en un nucli de 
poblament. L’any 1315, es va construir una 
nova església al nucli de població prop del 
castell, sota l’advocació de Santa Eulàlia 
del Papiol. L’antiga església de Madrona 
rebrà a partir d’aquest moment l’advoca-
ció de Sant Pere de Madrona. 
De la gestió de l’església de la Salut sem-
pre ha estat a càrrec de vilatans de les 
dues poblacions: un del poble d’El Papiol 
i l’altre de les masies de Canals. 
Des de la creació de l’Entitat Local Menor 
(actual EMD) de Valldoreix el 1958, l’al-
calde de Valldoreix, Ramón Escayola i 
Vilaró intentà la restauració del temple de 
la Salut. La restauració integral de l’edifici  
es produí entre el 1971 i 1974
Històricament, des del 1717, moment en 
que canvia l’advocació del temple pel 
de La Salut, pugen el segon diumenge 
de setembre el parroquians d’El Papiol. 
Entre els parroquians estaven les famílies 

de les masies de Can 
Monmany, Can Barba, 
Can Casanovas i el 
Molí de Can Calopa, 
tots ells del terme de 
Canals. És a dir les 
famílies d’aquestes 
cases eren de Canals 

civilment i de la parròquia de Santa Eulàlia 
d’El Papiol religiosament.
Durant la Guerra Civil (1936-1939), l’er-
mita es convertí en un corral. Els senyors 
Campi, Miralles i Mercader de Valldoreix 
prometeren l’any 1938 que si sortien amb 
vida de la guerra promourien pujar-hi 
cada any. D’aquesta manera sorgí l’aplec 
de la Salut de Valldoreix per la festivitat 
de la Mare de Déu del Pilar. 
La celebració de l’aplec de Valldoreix ha 
comptat amb el suport de tota la societat 
civil i de les institucions valldoreixen-
ques. L’Associació de Propietaris i Veïns 

de Valldoreix en un 
primer moment, 
l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de 
Valldoreix més tard 
i un gran nombre 
d’entitats valldo-
reixenques orga-
nitzen i participen 
activament en la 
programació de 

diferents activitats al llarg de l’Aplec. Els 
darrers anys  s’ha caracteritzat per una 
gran vitalitat i participació de tota la ciu-
tadania, les entitats valldoreixenques i les 
colles de carrers i barris que participen en 
el tradicional concurs de paelles.
Des de l’any 1939 l’Aplec de la Salut cele-
brat per la ciutadania de Valldoreix ha 
anat en un constant creixement, con-
vertint-se l’aplec en una de les festes 
més populars i tradicionals de les que se 
celebren a Valldoreix. L’any 2004 partici-
paren de forma extraordinària unes 1500 
persones.
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La ermita de la Salut. Patrimoni cultural de Valldoreix
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Benvolguts veïns i veïnes de Valldoreix, 
Iniciem un nou curs polític amb 
importants canvis en el present i el 
futur de la nostra vila.   Si abans de les 
vacances d’estiu inauguràvem el Mercat 
no sedentari de Valldoreix, assolint una 
antiga reivindicació de la ciutadania 
valldoreixenca i aconseguint una fita 
històrica. Ara, un cop passat el període 
estival, els nostres infants han iniciat el  
curs escolar en unes noves instal·lacions 
que milloren considerablement les 
condicions i l’espai de del centre. Amb la 

nova escola bressol de Valldoreix concentrem els equipaments 
escolars públics de Valldoreix en la mateixa zona, millorem 
la qualitat de l’ensenyament públic i invertim en el futur de 
Valldoreix, amb un centre d’ensenyament que servirà per 
iniciar l’educació de les futures generacions de nens i nenes de 
Valldoreix. 

D’altra banda, per primer cop s’han iniciat  processos 
participatius, el de l’Agenda 21 i el de la Centralitat. Amb la 
participació ciutadana, millorem la qualitat democràtica de 
Valldoreix i treballem plegats, ciutadania i administració, en el 
futur de la nostra vila. 

L’Agenda 21 ens permet detectar els punts forts i punts febles 
de Valldoreix com a vila, en tots els seus àmbits –econòmic, 
urbanístics, gestió, serveis, residus, etc.- i prioritzar les accions 
que cal desenvolupar per millorar els criteris de sostenibilitat i 
establint el  Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat. 
El procés participatiu de La Centralitat té per objecte definir els 
futurs usos de l’espai situat entre els carrers Sant Albert, Coster, 
Tibidabo i la rambla Mossèn Jacint Verdaguer. A  través de la  
reflexió i el debat ciutadà sobre les necessitats i les demandes 
aportades per les persones, col·lectius i entitats que participen. 
Amb aquests dos processos participatius, amb el nou mercat no 
sedentari i amb la nova escola bressol estem treballant no tan sols 
en l’actual  Valldoreix sinó també en la vila dels nostres fills i nets. 

Gràcies a tots i totes per la vostra participació i col·laboració.

Montserrat Turu i Rosell

Presidenta de Valldoreix-EMD
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Acció de Govern

Zones verdes;
Sant Cugat tramita les solucions urbanístiques

 que afecten emplaçaments de Valldoreix

El Ple Municipal de Sant Cugat, va posar el 19 de juliol fil a l’agulla a la reordenació de les 
zones verdes de Valldoreix establertes pel PGM de l’any 1976, les expropiacions de les quals 
amenaçaven de portar l’administració santcugatenca a una fallida econòmica.

El PGM del 1976, l’orígen
Els antecedents d’aquest cas es 
remunten a l’any 1976, quan l’apro-
vació del Pla General Metropolità 
(PGM) converteix en zones verdes 
solars urbanitzables de l’entorn de 
les rieres valldoreixenques i estableix 
de nou quins són els usos dels dife-
rents terrenys de Valldoreix, al temps 
que redefineix les àrees urbanitzables 
dotades de serveis, les zones verdes i 
els terrenys destinats a equipaments.

En aquesta nova situació, els propie-
taris de Valldoreix que veuen afectat el 
seu terreny per una zona verda tenen 
el dret a demanar l’expropiació a l’ad-
ministració de la part de la seva propi-

etat afectada per aquestes zones ver-
des. La gran demanda d’expropiacions 
i el gran volum econòmic que suposen 
les mateixes va provocar una batalla 
administrativa entre l’EMD-Valldoreix 
i l’Ajuntament de Sant Cugat per 
determinar quina de les dues adminis-
tracions s’ha de fer càrrec del cost de 
les expropiacions. I és que la discussió 
no és estèril, ja que assumir el cost 
de les expropiacions -superior als 14 
milions d’euros- suposava abocar a 
l’Ajuntament a la fallida financera.

La justícia dóna la raó a l’EMD i 
comença el procés
Les constants disputes i litigis entre 
l’EMD de Valldoreix i l’Ajuntament 

de Sant Cugat per discernir quina de 
les dues administracions s’havia de 
fer càrrec dels expedients d’expro-
piació de zones verdes -que des de 
l’any 2007 el consistori santcugatenc 
es dedicava a traslladar a l’EMD de 
Valldoreix i que l’entitat valldorei-
xenca es negava a assumir 
al·legant no ser 
competent 
per no 



5 infoValldoreix

disposar de competències en pla-
nejament urbanístic- van acabar ara 
tot just fa un any quan el jutjat del 
contenciós-administratiu número 5 
de Barcelona va donar la raó a l’EMD, 
establint que les expropiacions de 
naturalesa urbanística només podien 
ser competència de l’administració 
santcugatenca. Va ser amb la sentèn-
cia que es va obrir un nou escenari en 
el qual l’Ajuntament de Sant Cugat 
havia de buscar una solució a les 
expropiacions. Va ser en aquest sen-

tit que l’any 2009 l’EMD-Valldoreix, 
per facilitar la posada en marxa del 
procés, va elaborar un estudi de reor-
denació de les zones verdes de les 
rieres. L’EMD va aportar el document 
a l’Ajuntament i aquest ha servit com 
a base per l’avanç de planejament 
proposat pel consistori santcu-
gatenc.

La solució a Valldoreix
Les zones verdes de Valldoreix acu-
mulen un total de més de 215.000 
metres quadrats, ubicats torrent de 
Can Nonell. Per reubicar part de la 
zona verda d’aquest àmbit, la pro-
posta treballada per l’Ajuntament 
de Sant Cugat, amb la col·laboració 
de l’EMD, és la de requalificar en 
zona verda part dels terrenys edi-
ficables de Can Busquets i Can 
Monmany. Per compensar els pro-
pietaris afectats a l’àmbit de les rie-

res de Valldoreix, el pla proposa 143 
nous habitatges, 47 dels quals seran 
d’habitatge protegit concertat. 
Aquest habitatge protegit derivat 
de l’operació urbanística es podrà 
situar a la zona de l’estació o a la 
Centralitat.

L’aportació ciutadana
L’avanç de planejament per a la 
reorganització de les zones ver-
des, aprovat el 19 de juliol pel Ple 
Municipal de Sant Cugat, permet als 
veïns i persones interessades pre-
sentar suggeriments al projecte fins 
al 14 de desembre.

Un cop esgotat el termini de sug-
geriments, i seguint el tràmit esta-
blert, l’Ajuntament de Sant Cugat 
passarà a provació incial l’expedi-

ent de les zones verdes, amb què 
s’obrirà el període de presentació 
d’al·legacions per part de l’EMD de 
Valldoreix, si s’escau, i de la ciuta-
dania durant el termini d’informació 
pública. El procés finalitzarà amb 
l’aprovació definitiva de l’expedient 

per part de la Generalitat de 
Catalunya.
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Acció de Govern

L’Escola Bressol de Valldoreix ja 
està en marxa i des del passat 13 
de setembre els infants valldorei-
xencs ja corren, aprenen, juguen 
i gaudeixen de les instal·lacions 
d’un dels equipaments educatius 
més necessaris i demandats per la 
ciutadania.

L’Escola Bressol de Valldoreix, 
una història plena d’èxits
L’Escola Bressol de Valldoreix neix 
l’any 1968 i, després de més de 30 
anys de recorregut, ha assolit una 
llarga tradició i experiència, que l’ha 
convertit en exemple d’acció educa-
tiva amb els més petits. Les neces-
sitats derivades del creixement de 
població de Valldoreix van provocar 
que l’antiga escola bressol es quedés 
petita i fos necessari buscar un nou 
espai. L’any 2004 la Generalitat de 
Catalunya va acordar incrementar 
en un 30% les places a les esco-

les bressol públiques catalanes. És 
per aquest motiu que el govern de 
Valldoreix es va posar a treballar en 
una proposta i va aconseguir quasi 
mig milió d’euros d’una subvenció 
del Departament d’Ensenyament per 
poder ampliar l’escola.

La nova Escola Bressol incorpora 
climatització amb sistemes de 

geotèrmics que aprofita l’escalfor 
natural del terreny

Una escola sostenible i respectu-
osa amb el medi ambient
Des dels l’inici del projecte, ja des 
de la seva redacció, l’EMD-Valldo-
reix es va preocupar perquè la nova 
escola bressol donés resposta als 
criteris de sostenibilitat i eficiència 
mediambiental. Un cop completada 
l’obra, s’ha assolit aquest objec-
tiu ja que tots els espais integren 
il·luminació natural; incorporen cli-
matització amb sistemes de geotèr-

mics -aprofitant l’escalfor natural 
del terreny; i s’han utilitzat mate-
rials de construcció reciclables. A 
més, l’escola té una coberta vegetal 
enjardinada a la teulada, factor que  
millora el comportament climàtic de 
l’edifici, i tots els mòduls d’aules 
tenen flexibilitat de distribució dels 
espais.
El pressupost total de les obres és de 
prop 1’2 milions d’euros, dels quals 
510.000 han estat subvencionats pel 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat. La resta de la inversió 
l’assumeix l’EMD-Valldoreix, gràci-
es a dos crèdits subvencionats per la 
Diputació de Barcelona que sumen 
515.000 euros.

Una escola més gran; pensada per 
als alumnes
Amb el trasllat i construcció de les 
noves instal·lacions l’Escola Bressol 
de Valldoreix passarà de les 61 places 

Programa d’actes:
10:30h Benvinguda i Parlaments

  Ball de Gegants

11:00h La Càpsula del Temps

12:00h Xocolatada popular

12:15h Espectacle infantil i animació

La nova Escola Bressol de Valldoreix  
esdevé una realitat

Vine a conèixer la nova Escola Bressol de Valldoreix!

Una jornada de portes obertes, el dissabte 6 de novembre, servirà per inaugurar 
el nou edifici de l’Escola Bressol de Valldoreix. Pares, mares, avis, tiets, ger-
mans... Tots esteu convidats a venir i conèixer el nou equipament de l’Escola 
Bressol. L’escola restarà oberta tot el dia i podreu passejar i observar tots els 
detalls de les noves instal·lacions. No hi pots faltar!



7 infoValldoreix7 infoValldoreix

que oferia l’antic edifici a el total de 
102 de l’actual. La nova escola té una 
superfície de més de 600m2 i més 
de 1000m2 de zona d’esbarjo. Com a 
novetat, la zona de patis també està 
adaptada a les diferents edats dels 
infants de l’escola, de forma que a 
mida que els nens/nenes es van fent 
més grans disposen de més espai 
d’esbarjo. 

La coberta vegetal enjardinada de la 
teulada millorarà el comportament 

climàtic de l’edifici

Les 102 places que oferta el nou 
equipament educatiu es distribu-
eixen en 2 aules per a nadons i 2 
aules per als nens d’1 any. La resta 
d’aules estan destinades als infants 
de 2 anys, una oferta que respon a 
la major demanda d’escolarització 
d’alumnes d’aquesta edat.
Però el projecte de nova escola no 
es queda ancorat en el present i mira 
cap al futur, ja que les instal·lacions 
estan preparades per a una futura 
ampliació, en cas que fos 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 com-
portament climàtic de l’edifici redu-
int el consum energètic.

Imatge del perfil de l’edifici
1.Les portes corredisses permeten 
una organització flexible de l’espai 
de les aules.
2.Totes les portes i finestres, així 
com les piques i els vàters per als 
infants estan adaptats a les seves 
necessitats. 
3.Els tres cel oberts permeten una 
il·luminació natural a les zones inte-
riors i són espais utilitzables com a 
patis d’esbarjo.
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Festa Major

La tradicional eucaristia solemne i l’aperitiu popular 
van centrar els actes de celebració de la diada del patró 
de Valldoreix, que el 16 de setembre va aplegar més 150 
persones a l’església de la parròquia de Sant Cebrià i a 
l’esplanada de l’era.

La missa solemne la va oficiar el nou rector de la parròquia 
de Sant Cebrià de Valldoreix, mossèn Josep Maria Manresa, 
que va estar acompanyat durant l’ofici de l’eucaristia pel 
nou vicari de la parròquia valldoreixenca, pare Albert Quílez. 
La celebració de la missa va comptar amb la participació de 
la Coral Harmonia de Valldoreix que, com cada any, s’ha 
encarregar d’interpretar els càntics litúrgics.
Un cop acabada la missa solemne els assistents es van 
traslladar a la plaça de l’era, on van poder gaudir d’un ape-

ritiu popular ofert per 
l’EMD de Valldoreix 
per celebrar la diada del 
patró de la vila. Durant 
el refrigeri la presiden-
ta i els membres del 
consistori valldoreixenc 
van departir animada-
ment amb les diferents 
autoritats convidades 
als actes, així com amb 
veïns i amics de la vila.
Els actes amb motiu 
de Sant Cebrià van 
estar presidits per 
Montserrat Turu, 
presidenta de l’EMD 

de Valldoreix, que un any més ha 
aprofitat la diada del patró de la 
vila per animar “a tots els valldo-
reixencs a gaudir i participar de 
la Festa Major”. Durant els actes 
Turu va estar acompanyada pels 
vocals Teresa Veciana, Joan Gaya 
i Pablo Alonso. També van pren-
dre part de la celebració els vocals 
del grup CiU-Actuem Josep Puig, 
Àngels Solé, Susana Herrada i 
Eduard Delgado, així com l’alcalde 
Lluís Recoder i altres membres del 
consistori santcugatenc.
Els actes de la diada de Sant Cebrià 

van completar-se amb la celebració de la Festa Major infantil 
que va tenir lloc a la plaça del Casal de Cultura durant tot el 
dia, i on els més petits de la vila van gaudir de jocs, gimca-
nes, manualitats i una xocolatada, entre d’altres activitats. 
La Festa Major infantil va estar amenitzada per la Companyia 
Cesc Serrat amb Isaac & Olga amb el seu espectacle ‘Jocs, 
danses i cançons d’ahir, d’avui i de sempre’.

Valldoreix commemora la diada de Sant Cebrià  
amb una resposta massiva de vilatans
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Festa Major

Si aneu per Valldoreix i pregunteu per 
la Maria Rosa Cuadra Celades, poca 
gent sabrà dir-vos de qui es tracta. Ara, 
proveu de preguntar per la Rosa ‘Petita’ 
i tothom us dirà, amb un somriure als 
llavis, que a qui busqueu és la pregone-
ra de la Festa Major de Valldoreix 2010 i 
que heu de buscar-la a l’Escola Bressol, 
la nova Escola Bressol de Valldoreix. 

Qui és la Rosa ‘Petita’?
Maria Rosa Cuadra Celades. 60 anys. 
Nascuda a Barcelona, al barri de Gràcia. 
Vaig venir a Valldoreix l’any 1976. Un 
any després de la mort d’en Franco.

Com vens a parar a Valldoreix?
Quan era petita la meva tieta tenia una 
torre al passeig del Romaní i hi veníem 
els caps de setmana i als estius. Així 
que jo ja coneixia Valldoreix. Quan ja 
vaig estar casada i ja tenia els meus fills 
vàrem venir a passar un estiu aquí a 
Valldoreix en una casa llogada, perquè 
era un lloc proper a Barcelona que ens 
permetia estar amb les criatures i alho-
ra estar a prop de la meva sogra que en 
aquella època no es trobava gaire bé. 
Aquell mateix estiu uns amics que ja 
vivien a Valldoreix ens van dir que al 
costat de casa seva posaven una casa 
a lloguer i ens vàrem decidir i ja ens 
vam quedar a viure aquí a Valldoreix. I 
fins ara.

I després de 30 anys, et reclamen 
per llegir el pregó.
Em van donar la notícia a la festa de 
final de curs de l’Escola Ferran i Clua. 
Van ser en Joan Gaya i la Teresa Veciana 
i ho van fer enganyant-me una mica, ja 
que al principi en van dir que m’havien 
de renyar. Era una broma. Després ja 
em van anunciar que m’havien triat per 
ser la pregonera. Em van triar perquè 
el tema d’enguany era la nova l’escola 
bressol i que no hi havia ningú millor 
per parlar de l’escola que jo, després de 
30 anys de treballar-hi.

Com vas rebre la notícia?
Em va fer molta il·lusió. Molta! Però 
també em va fer molta, molta por. Des 
d’un primer moment vaig sentir un 
honor molt gran per haver estat triada 
com a pregonera, però haig de dir que 
em feia molt de respecte. Patia per no 
saber-ho fer, per si la meva manera 
d’expressar-me seria massa planera i 
poc adequada, etc.

Va ser molt difícil la preparació?
L’he escrit a la meva manera. Amb el 
meu estil. Una manera d’expressar-
me molt motivada per la meva feina 
amb els nens, infantil però molt ente-
nedora. És per aquest motiu, perquè 
m’he expressat tal com soc i tal com 
parlo normalment, que no em va cos-
tar gaire d’escriure. Si hagués hagut 
de buscar paraules rebuscades i molt 
formals, segurament m’hagués costat 
molt més. Però de la manera que ho he 
fet jo ha estat fàcil.

Has buscat ajuda?
No. La veritat és que l’he escrit jo sola. 
Ningú et pot ajudar a escriure una 
cosa així. Sí que haig de reconèixer 
que m’han donat un cop de mà en 
els aspectes tècnics. He comptat amb 
l’ajuda d’en Juanjo Cortés. Ha estat el 
meu puntal. Ell m’ha orientat i m’ha 
guiat sobre com havia de ser el pregó i 
sobre els temes a tractar. M’ha donat 
unes pautes que m’han servit mol-
tíssim. Confio molt en el Juanjo. Crec 
que es una persona molt preparada i 
que sap pràcticament de tot. Però la 
escriptura es tota meva.

També et debia ajudar haver de parlar 
d’un tema que et motiva tant.
El tema em motivava molt. Parlar de 
l’Escola Bressol des dels seus inicis, de 
tota la meva experiència i de les vivèn-
cies de les mestres que hi havia amb 
anterioritat a la meva incorporació. Em 
vaig documentar dels inicis de l’escola 

amb la Margarita que em va explicar els 
primers anys de l’escola que jo desco-
neixia. La Margarita també ha estat una 
ajuda.

Tothom qui va assistir al pregó 
destaca que va ser molt emotiu.
No era la meva intenció inicial. Jo 
volia fer un pregó més explicatiu. Però 
suposo que és normal que quan par-
les de tantes coses que han passat i 
de persones que ara ja no estan entre 
nosaltres, això causa molta emoció. 
Fins hi tot jo em vaig emocionar quan 
vaig parlar de tres persones que ja no hi 
són. No estaba previst, però es normal 
que passi.

Una d’aquestes persones va ser en 
Josep Casdellà.
Sí. No ens oblidem d’en Josep. Mentre 
era vocal venia moltíssim a l’escola. 
Era un vocal que ens escoltava i que 
tenia aquest projecte de la nova Escola 
Bressol com una de les seves prioritats. 
És impossible oblidar-ho. En Josep va 
lluitar molt per la nova escola. es va fer 

Entrevista
Maria Rosa Cuadra
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molt seu aquest projecte i ara estaria 
molt orgullós i molt feliç de veure el 
somni fet realitat. No em podia oblidar 
d’ell.

I en 30 anys d’història, quins són 
els moments més importants?
Hi ha algut moments de tot. Coses 
bones i no tant bones. Jo destaca-
ria, per sobre de tot, que l’Escola 
Bressol és com una família. Tot i que 
de vegades ens efadem entre nosal-
tres, ens estimem molt. Els lligams 
són molt forts. Fa molts anys que 
treballem totes juntes i això fa que 
siguem com una família. Moments 
n’hi ha hagut de tot tipus, com quan 
s’incrementa l’escola amb una nova 
classe, o amb la festa dels 25 anys, o 
quan hi ha hagut jubilacions que hem 
recordat el passat. Moments emo-
tius n’hi ha molts a l’Escola Bressol. 
Només de pensar en tots els alum-
nes que han passat per l’escola i que 
ara són grans i han estudiat. Quan 
ens els trobem pel carrer ja se’ns 
remou alguna cosa per dins.

Ara heu estrenat nova escola. Com 
ha estat aquest pas?
El pas ha estat una mica especial. El 
més curiós és que les mestres que por-
ten menys temps treballant a l’escola 
ho han viscut d’una manera diferent a 
aquelles que portem més temps tre-
ballant. Les més antigues teniem mol-
tes ganes d’anar a la nova escola i les 
mestres noves, tot i tenir menys arrels 
no se’n volien anar. Aquest fet ens ha 
sorprès. Les veteranes voliem estrenar 
nova escola amb instal·lacions més 
grans i quan vàrem entrar al nou edifici 
ho vam fer amb molta empenta. Jo no 
tinc gens de nostàlgia.

Què ofereix la nova escola?
Moltes coses. Un espai més gran. 
Més llum, aquesta llum tan fantàs-
tica i característica del nostre poble. 
Té uns finestrals enormes i unes ter-
rasses i patis grandíssims. Però per 
mi el més important és que no hi ha 
torres elèctriques. Aquestes torres 
elèctriques són molt lletges. No les 
puc suportar.

Com valores el treball que s’ha fet 
amb la nova escola?
És una escola fantàstica. És tan moder-
na que molta gent no l’acaba d’enten-
dre. M’encanta des de tots els punts 
de vista, fins hi tot m’agrada que els 
tubs i les canalitzacions quedin a la 
vista. És una escola avantguardista. 
I els nens estan comodíssims en les 
noves classes. Són unes classes molt 
grans i a més disposem de molts espais 
polivalents on podem fer pintura, jocs, 
observació, psicomotricitat... tenim 
moltes possibilitats. I tot està pensat 
per als nens, per a la seva comoditat. 
Tenim de tot. Era un projecte molt 
esperat. És un somni fet realitat. 

I passats els dies, com ha estat l’ex-
periència de ser pregonera?
Tot just acabar em vaig sentir molt 
tranquil·la i molt contenta. Amb el pas 
dels dies l’únic que puc pensar és la 
satisfacció que m’ha causat poder fer 
el pregó i el gran honor que m’ha fet 
l’equip de govern escollint-me com a 
pregonera. Me n’enrecordaré tota la 
vida. No ho oblidaré mai.
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Festa Major

Senyora presidenta de l’EMD de 
Valldoreix, regidora de l’Ajuntament 
de Sant Cugat i vocals de l’Entitat 
Municipal de Valldoreix,

Primer de tot vull agrair a l’equip de 
govern de Valldoreix per fer-me l’ho-
nor de ser la pregonera de la Festa 
Major d’enguany.
Per mi ha estat una autèntica sorpresa, 
molt agradable per cert, que comptes-
sin amb mi per venir a parlar amb tots 
vosaltres! Espero saber transmetre tot 
allò que us vull dir.

Us conec a tots, o gairebé a tots, del 
poble però sobretot de l’Escola Bressol 
on tinc l’alegria de treballar des de fa 
trenta anys. Segur que ara aquí hi ha 
tres generacions d’avis, pares i alumnes 
relacionats amb l’Escola Bressol i en 
aquests moments a l’escola ja hi tenim 
nens fills d’exalumnes.
Bé, com ja us podeu imaginar us vull 
parlar de l’Escola Bressol. La nostra 
estimada escola! L’escola de tots! La 
primera escola, que serveix per forjar 
els fonaments més importants de les 
persones! És l’escola del poble!

Com ja sabeu hem estrenat una escola 
nova! No podem estar més contents! 

La necessitàvem! El poble s’ha fet 
gran i l’Escola Bressol s’havia quedat 
petita. Amb la nova escola comencem 
una nova etapa. Ens han fet una 
escola preciosa equipada amb totes 
les modernitats, ubicada en un lloc 
immillorable i plena de llum, la llum 
que caracteritza el nostre poble!

El canvi és positiu a tots nivells. 
L’entorn és immillorable, l’edifici té 
unes condicions tècniques i mediam-
bientals que fan de la nova Escola 
Bressol de Valldoreix un model a 

seguir per a futures escoles bressol del 
país.

Ara, famílies i mestres, tenim la respon-
sabilitat de fer-la acollidora com la que 
teníem abans.
És una escola gran. Acollim 102 nenes 
i nens. Hi ha 7 classes. Tenim sales 
grans i polivalents. Un jardí preciós i 
grandiós i unes terrasses interiors molt 
agradables. La cuina és preciosa i ben 
equipada. Bé, l’haureu de venir a veure. 
Us enamorarà, segur! 

Semblava un somni, però ja se’ns ha fet 
realitat i com tots els somnis, quan es 
desitgen tant, acaben sent veritat.
M’agradaria explicar una mica la his-
tòria de l’Escola Bressol de Valldoreix. 
Molts dels qui sou ara aquí ja la sabreu 
i, fins hi tot, alguns vàreu ajudar a que 
la tinguéssim en aquell moment. Bé, 
però els nouvinguts potser desconeixen 
la història i val la pena recordar-ho.

Corria l’any 1970 i els nens i nenes 
petits del poble no tenien escola i molts 
pares de la vila i l’ajuntament van 
veure la necessitat de fer-ne una. Van 
demanar a la parròquia de San Cebrià 
que els hi deixés unes estances i les hi 

van deixar, però provisionals.

L’Assumpta Altet va ser la prime-
ra mestra. De seguida va arribar la 
Margarita Juárez i juntes van fer una 
bona tasca d’acollida per a molts nens 
i nenes. Però al cap de dos anys es van 
haver de traslladar a l’Església de l’As-
sumpció, als locals de la Creu Roja, on 
s’hi van estar uns quatre anys, aproxi-
madament. Llavors va ser quan es va 
incorporar la Rosa Marzal.

Varen fer un altre canvi, cap a aquí. 
L’Ajuntament havia fet una escola amb 
dues classes. Llavors l’Assumpta va 
marxar a treballar a una altra escola de 
nens grans. Quedaven la Margarita i la 
Rosa. Jo vaig conèixer l’Escola Bressol 
l’any 1976, quan vaig venir a viure a 
Valldoreix amb la meva família. Vàrem 
venir a estiuejar i ens va agradar tant 
que ja no vàrem tornar a Barcelona. És 
que quan arribes aquí t’enamores de 
tantes i tantes qualitats que té el nostre 
poble. Com molta gent que viu aquí, 
ens agrada la natura i la tranquil·litat i 
alhora estem a prop de Barcelona. 

Bé, segueixo... havíem d’escolaritzar els 
nostres fills. El més gran ja tenia edat 
per anar a l’escola pública, que estava 
situada on ara hi ha el casal, i la nostra 
filla petita va anar al costat, a l’escola 
bressol. Recordo que la Margarita i la 
Rosa ens varen acollir molt bé!
De seguida vaig notar que era un escola 
diferent. Et feien sentir com a casa. 
Obrien les portes als pares i ens convi-
daven a participar en tot i nosaltres de 
seguida ens hi vàrem afegir.

Vàrem trobar altres famílies, ens vàrem 
fer amics i encara ho som ara!
Van passar 4 anys i al 1980 em van 

PREGÓ DE FESTA MAJOR: 
MARIA ROSA CUADRA
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oferir feina a l’Escola Bressol. Em va 
fer molta il·lusió! Es tractava de fer 
suplències quan els calgués, però em 
van comentar que si estudiava tenia 
possibilitats de quedar-m’hi. En aquell 
moment jo era una mestressa de casa 
que cuidava de la família. La proposta 
em va fer molt feliç. 

Quan jo vaig entrar a treballar ja hi 
havia una tercera classe. La Maria i la 
Pilar eren dues mestres noves i també 
hi havia l’Elisabet i la Pepita. També 
hi treballava la Mar. Bé, l’escola anava 
creixent. Més endavant es va afegir una 
altra classe i la cinquena i darrera es va 
afegir al començament de la primera 
legislatura de Montserrat Turu com a 
presidenta. I és que cada cop hi havia 
més demanda i ja es veia la necessitat i 
la urgència d’una escola nova.

Valldoreix s’ha fet molt gran! Hi ha 
més nens i nenes per escolaritzar. 
Necessitàvem més classes i molts més 
espais grans.
Bé, ara ja tenim escola gran, moderna i 
equipada i 16 mestres per atendre a tots 
els nens i nenes.

Abans d’acabar m’agradaria recordar 
a totes les persones que s’han jubilat; 
la margarita, la Rosa i la Mari. De 
totes elles hem après les demès, afegint 
allò que podem aportar nosaltres matei-
xes. També volia recordar tres perso-
nes entranyables que ja no estan entre 
nosaltres; la Pilar, el Manel i el Josep.

Precisament vaig treballar amb la Pilar 
el darrer any que va estar a l’esco-
la. Després es va posar malalta. Vaig 
aprendre moltíssim de la seva mane-
ra de fer i va ser un curs molt bonic. 
Sempre la recordaré.

Ara parlaré del Manel. Va ser molt 
divertit tenir-lo com a company. Feia 
de secretari i es cuidava de tota la pape-

rassa. Nosaltres dèiem: “Un hombre en 
casa” perquè totes érem dones. Ens va 
ajudar moltíssim i sempre estava dispo-
sat a fer tot allò que li demanàvem. Són 
persones que no podem oblidar i que 
formen part de la història de la nostra 
Escola Bressol.

Com en Josep Casadellà, que tenia tanta 
il·lusió amb el projecte de la nova escola 
i malgrat tota la feina i els esforços no ha 
pogut veure acabada la seva obra. Però 
nosaltres no ho oblidem!
I per acabar us diré que hi ha un comen-
tari general. Tothom ens pregunta si 
no ens fa pena i nostàlgia haver deixat 
l’antiga escola. Bé, hem de dir que els 
sentiments es barregen, es clar. A l’an-
tiga escola hem passat coses bones i no 
tant bones i sempre estimes un espai on 
hi has passat trenta anys. Però el canvi 
s’havia de produir en un moment o un 
altre i ara hem de posar tota la il·lusió en 
la nova escola i fer-la nostra.

Nosaltres les mestres som les mateixes. 
Aquí o allà. Tenim el mateix sentiment 
envers els nens i les nenes. L’essència no 
canviarà. Nosaltres els cuidem, els esti-
mem, els eduquem aquí i allà! Seguirem 
escoltant pel poble un comentari per 
part de les famílies: aquesta escola ens 

agrada.
Acollim als nens i nenes, però també 
obrim les portes a les famílies. Poden 
veure i saber allò que fem en cada 
moment. Les seves opinions i propostes 
ens interessen i tractem d’estar a prop 
d’ells ajudant i facilitant tot allò que ens 
demanen, sempre dintre de les nostres 
possibilitats. I així seguirà sent!

Els pares ens deixen els seus fills i filles 
a l’escola. Els seus tresors més estimats. 
Confien en nosaltres i saben que inten-
tem fer la nostra tasca el millor possible. 
Procurarem que els nens i nenes se 
sentin bé a l’escola, que se sentin segurs i 
que estiguin contents. Un nen ben cuidat 
és un nen segur.

Des d’aquí us vull adreçar unes paraules 
de reflexió. L’escola bressol és la segona 
responsable de l’evolució i l’educació 
dels vostres fills, la primera sempre és 
la família.
Bé, ara a gaudir de la Festa Major! A 
ballar, a riure i a fer gresca!

Moltes gràcies per escoltar-me!

VISCA VALLDOREIX!

VISCA LA FESTA MAJOR!
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Festa Major

Imatges Festa Major
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Imatges Festa Major



17 infoValldoreix



18 infoValldoreix

Esports

Un disputadíssim partit contra el Sant Esteve 
Sesrovires, que es va resoldre a favor de les valldo-
reixenques amb un gol a l’últim minut del matx, 
ha propiciat l’ascens de l’equip femení del Club 
Handbol Valldoreix. El partit definitiu de la fase 
d’ascens es va resoldre per un ajustat 16 a 17, un 
resultat molt meritori tenint en compte que les 
jugadores dirigides des de la banqueta per Ramon 
Salmurri no jugaven a casa.
La fase de play-off d’ascens a la Lliga Catalana va 
començar molt malament per les valldoreixenques, que 
en el primer partit van caure contra el conjunt de La 
Roca. Tot i això les jugadores de Salmurri es van saber 
refer del revés i sense marge d’error van afrontar els dos 
matx que restaven per aconseguir l’ascens. La primera 
cita va ser contra el Cardedeu a la pista de les del Vallès 
Occidental, on les verdes-i-negres van imposar la seva 

qualitat i capacitat de sacrifici, aconseguint una còmoda 
victòria (19-24). Amb la victòria davant el Cardedeu al 
sarró, a les valldoreixenques només els restava supe-
rar un escull per aconseguir l’ascens desitjat. El rival 
era el Sant Esteve Sesrovires, que a més comptava amb 
el factor pista al seu favor. Tot i tenir molts factors en 
contra les de Salmurri van saltar a la pista convençudes 
de les seves possibilitats. La primera part va ser un matx 
de poder a poder, sense un dominador clar. Va ser a la 
segona part quan les verd-i-negres van imposar la seva 
qualitat, amb un joc de passades ràpides i precises. Amb 
tot, es va arribar a l’últim minut del partit amb empat a 
16 gols. Va ser en aquest moment que les valldoreixen-
ques van saber aprofitar la superioritat d’efectius a la 
pista -el Sant Esteve jugava en inferioritat per una doble 
exclusió- per anotar el gol definitiu que certificava l’as-
cens a la Lliga Catalana. 

Valldoreix compta des d’aquesta nova 

temporada amb dos nous clubs dins de 

l’àmplia oferta esportiva de la vila. En 

aquest procés de creixement del teixit 

esportiu, Valldoreix també amplia les dis-

ciplines que els valldoreixencs practiquen 

de forma federada i inclou el futbol a la 

llarga llista d’esports ja presents a la vila, 

amb la constitució del Valldoreix Futbol 

Club, que enguany debutarà al grup 16 de 

Tercera Territorial. 

El Valldoreix Futbol Club neix d’un equip 

de futbol 7 no federat format per un grup 

d’amics, algun d’ells veïns de Valldoreix, 

que aquesta temporada han decidit fun-

dar un club i competir de forma federada. 

El nou club valldoreixenc està presidit per 

Ricardo Benguría i té un equip amateur i 

un altre de juvenil, amb 22 jugadors per 

plantilla, que defensaran la samarreta de 

colors verd-i-blanc.

L’altre club que s’estrena a la vila és 

l’Associació Esportiva Arnau Cadell for-

mada per alumnes del centre educatiu de 

Valldoreix i que juguen en disciplines com 

el futbol sala, el voleibol, entre d’altres.

La seu de la nova associació serà el 

mateix centre educatiu, en les pistes 

esportives del qual es jugaran alguns dels 

partits dels seus equips.

Valldoreix dóna la benvinguda a dues noves entitats esportives

L’Handbol Valldoreix femení ja és equip de la Lliga Catalana



19 infoValldoreix

Participació

Els valldoreixencs dónen forma a l’Agenda 21 de la vila

Valldoreix comença a decidir com serà la nova Centralitat

Una trentena de veïns es van aplegar el dissabte 16 de 
setembre a la Sala de Plens de la Casa de la Vila per treba-
llar sobre la diagnosi mediambiental de Valldoreix i definir i 
concretar els objectius de l’Agenda 21 valldoreixenca.
Aquesta sessió de participació ciutadana va consistir en un taller 
que, a través de l’anàlisi del document de diagnosi mediambi-
ental de Valldoreix –elaborat per l’empresa de serveis per a la 

sostenibilitat, La Vola- va 
treballar en l’el·laboració 
d’un Pla d’Acció Local per 
a la Sostenibilitat (PALS).
La dinàmica de treball de 
la sessió va estar centrada 
en detectar els punts forts 

i punts febles de Valldoreix com a vila, en tots els seus àmbits 
–econòmic, urbanístics, gestió, serveis, residus, etc.- i prioritzar 
les accions que cal desenvolupar per millorar els criteris de soste-
nibilitat del territori.
El treball desenvolupat durant el Taller de Diagnosi donarà com a 
resultat una Proposta de Pla d’Acció per a la Sostenibilitat.
El procés participatiu de l’Agenda 21 de Valldoreix es completarà 
el dia 6 de novembre amb un segon taller que estarà centrat en la 
discusió de la proposta de PALS, sorgida d’aquest primer taller de 
diagnosi, i que donarà com a resultat el document definitiu de Pla 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat.
El punt i final al procés serà el dia 6 de desembre amb la sessió de 
cloenda on es presentarà el document definitiu de l’Agenda 21 de 
Valldoreix.

Una seixantena de veïns de 
Valldoreix es van reunir el pas-
sat dissabte 2 d’octubre a la 
Sala de Plens de la Casa de la 
Vila per encetar el debat que 
ha de definir els espais i equi-
paments de la nova plaça de la 
Centralitat de la vila.
La jornada es va iniciar amb una ben-
vinguda institucional per part de la 
presidenta de l’EMD de Valldoreix, 
Montserrat Turu, a qui va succeir, en 
el torn de paraules, el cap d’Urbanis-
me de l’entitat valldoreixenca, que 
va explicar els condicionants tècnics 
que havien d’emmarcar el procés de participació. A la vega-
da, es va presentar un estudi sobre les activitats comercials a 
Valldoreix, presentat per l’autor de l’estudi Gabriel Izard. També 
va prendre part de la primera sessió del procés de participació 
l’arquitecte programista, que col·labora amb la Diputació de 
Barcelona, Yves Chapón, que a partir de les aportacions ciuta-

danes elaborarà una proposta d’usos de la nova Centralitat.
Un cop fetes les presentacions i establertes les regles de la 
sessió es va procedir a dividir els participants en tres grups de 
treball –de prop d’una vintena de ciutadans a cadascun- que, 
a partir del debat en parelles, van proposar quins han de ser els 
usos que volen desenvolupar en un futur a la Centralitat i que 
haurà de contemplar el redactat del futur projecte de la nova 
plaça central de Valldoreix. Amb el treball per parelles acabat, 
es va passar a posar les propostes en comú dins de cada un dels 
grups. El procés va consistir en agrupar les proposicions seguint 

uns criteris concrets com són els 
usos per a infants, joves, adults, gent 
gran i altres. Una vegada escoltades 
totes les propostes es va passar a 
prioritzar els usos per a la plaça de la 
Centralitat. Fet el treball de grups, es 
va tornar a reunir als participants a la 
Sala de Plens per procedir a la posada 
en comú de les propostes sorgides 
als diferents grups de treball, amb la 
qual es va posar punt i final a la pri-
mera sessió de participació.
El procés participatiu de la Centralitat 
es completarà el penúltim dissabte 
d’octubre –dia 23- amb el taller de 

retorn i consens de les aportacions dels usos propostats en 
aquesta primera sessió. Aquesta jornada participativa servirà 
perquè els tècnics expliquin als participants els requisits tècnics 
que han de tenir els diferents equipaments sorgits del debat 
ciutadà i sí aquests són compatibles amb l’espai existent i amb 
la resta d’equipaments proposats.

www.valldoreixparticipacio.cat
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Educació

Escola de Música de Valldoreix:

Amb la vista a l’horitzó

Un any més, i ja en són dotze, l’Es-
cola de Música de Valldoreix (EMV) 
arrenca el curs acadèmic oferint una 
formació musical de qualitat dirigida 
a totes les edats a partir dels 4 anys. 
Enguany, però, l’EMV dóna un pas 
endavant en la seva consolidació 
com a projecte educatiu gràcies al 
seu reconeixement com a Escola per 
part del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya. És un 
bon moment, doncs, per a repassar 
la trajectòria d’un centre totalment 
integrat al territori i que cada curs 
forma en les seves aules a prop de 
dos-cents alumnes.

Orígens
L’Escola de Música de Valldoreix té 
els seus orígens en el Taller Musical 
que un grup de joves professors 
va organitzar a les instal·lacions 
del Casal de Cultura de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada (EMD) 
l’any 1998. El taller, on inicialment 
s’ensenyava violí, guitarra, piano, 
saxòfon i flauta travessera, de segui-
da es va veure desbordat per la 
demanda de persones interessades 
en aprendre música. Aquest fet va 
motivar el seu trasllat, l’any 2002, a 

l’edifici de la rbla. Jacint Verdaguer 
182 (antic CAP). En aquest edifici, el 
que havia començat com un taller es 
va transformar en el Centre Musical 
de Valldoreix (CMV), fet que va 
permetre la consolidació del pro-
jecte educatiu i l’ampliació tant del 
nombre d’alumnes com de l’oferta 
d’assignatures. El CMV va començar 
també en aquest moment un procés 
d’arrelament al territori i d’obertura 
cap a la resta d’entitats i el municipi 
en general, participant en diferents 
activitats populars i promovent 
una intensa activitat dins del terri-
tori com el Concurs de Música de 
Cambra, el Concert de Professors, el 
Concert de Santa Cecília o els nom-
brosos concerts d’alumnes. El nou 
edifici, però, de seguida es va quedar 
petit, i les seves instal·lacions aviat 
van resultar inadequades per a les 
necessitats d’un centre que seguia 
creixent. Aquest fet, reivindicat 
per part tant de la direcció com del 
claustre de professors i l’AMPA, va 
ser entès per l’Administració, que 
l’any 2007 va iniciar l’adequació dels 
baixos de l’edifici de l’EMD com a 
nova ubicació per al Centre Musical. 
El curs 2008-2009 va veure, final-

ment, el trasllat del CMV al nou 
edifici que avui en dia ocupa, i que 
permetia iniciar el procés de reco-
neixement del Centre com a Escola 
de Música per part de la Generalitat 
de Catalunya. Finalment, a mitjans 
del curs passat, el Departament 
d’Educació va concedir al CMV la 
categoria d’Escola de Música.

El procés
El reconeixement del Centre 
Musical de Valldoreix com a Escola 
de Música per part del Departament 
d’Educació culmina un procés natu-
ral de creixement que avala un pro-
jecte docent creat des de la il·lusió, 
l’esforç i el convenciment de la 
importància de l’educació musical 
en el desenvolupament formatiu 
dels nens i nenes. Aquest reconei-
xement respon al treball i el interès 
dut a terme de forma comú per part 
del conjunt de la comunitat educa-
tiva (direcció, professors, alumnes i 
pares d’alumnes) i l’EMD, amb una 
clara voluntat de millorar, pas a pas, 
la qualitat de l’ensenyament musi-
cal de la vila. La base del projecte 
que ara es consolida com a Escola 
de Música és la mateixa que l’any 



21 infoValldoreix

1998 inicià el Taller de Música. Aquest fet permet la 
continuïtat d’un model educatiu contrastat, el mante-
niment d’una filosofia de treball que entén la proximi-
tat amb l’alumne i amb els seus pares com a una eina 
fonamental de treball, el desenvolupament de les línies 
pedagògiques que s’han dut a terme en els últims anys 
i l’arrelament al territori entès com a element neces-
sari per a la integració de l’Escola en el teixit social de 
Valldoreix.

El futur
L’Escola de Música de Valldoreix obre, gràcies al 
seu reconeixement oficial, una nova etapa tant de 
la seva pròpia història com de l’educació musical 
de Valldoreix. Aquesta nova etapa ve marcada per 
l’augment de recursos provinents de l’Administració 
Pública, els quals revertiran de forma positiva en les 
condicions de treball de la comunitat educativa i en la 
qualitat de la docència i l’aprenentatge.
A partir d’aquest mateix curs, doncs, l’EMV augmenta-
rà l’oferta docent i la seva qualitat, a través de la incor-
poració de noves disciplines i de l’ús de nous mitjans 
tecnològics. Algunes de les noves línies que s’obren 
són la Musicoteràpia, disciplina enfocada a persones 
amb necessitats educatives especials i com a teràpia 
pal·liativa del dolor, la Formació Corporal en Tècnica 
Alexander i la potenciació definitiva dels Conjunts 
Instrumentals com a part indispensable de la formació 
musical dels alumnes. 
A banda d’això, l’Escola, amb la ferma intenció de 
seguir-se obrint a la població de Valldoreix i inserir-se 
en el seu teixit social, potenciarà des d’aquest curs les 
seves activitats externes obertes a tot el poble. Així, 
als ja consolidats Concert de Professors i Concert de 
Santa Cecília (26 de novembre), Concert de Nadal i 
Concert de l’EMV, aquest curs s’hi afegiran les Tardes 
Musicals, concerts de petit format a diferents espais 
del poble, i l’organització d’activitats puntuals desti-
nades a un públic ampli, entre les que destaquen una 
visita guiada a l’orgue de l’Abadia de Montserrat (23 
d’octubre), una sessió musical en col·laboració amb el 
Bar Restaurant Montt (gener de 2011) i un taller de cant 
improvisat i hip hop –orientat especialment als joves–  
previst per al segon trimestre a càrrec d’Atur Gaya, Pau 
Llonch i Rodrigo Laviña (els dos últims components 
d’At Versaris). Altres propostes de l’Escola vinculades 
als centres educatius de la vila (CEIP Ferran i Clua i IES 
Arnau Cadell) seran els tallers de Percussions del Món i 
d’Enregistrament en l’Estudi Domèstic.

Finalment
El poble de Valldoreix, doncs, està d’enhorabona. El 
creixement i la millora d’un servei tan important com 
és una Escola de Música representa el creixement i la 
millora de l’entorn i de les possibilitats dels qui hi viuen. 
L’Escola de Música de Valldoreix, a banda d’oferir una 
formació musical de qualitat als alumnes que hi estan 
matriculats, ofereix un servei a tota la comunitat a través 
de la seva capacitat per a dinamitzar l’entorn i per a con-
vertir-se en un referent cultural dins del municipi.

Divendres dia 19 · 16.45 h – Escola de Música 
Jornada de portes obertes a  

l’Escola de Música de Valldoreix

Programa:

16.45 a 17.15 h
Orquestra juvenil (Sala de Plens de l’EMD de Valldoreix).

17.45 a 18.15 h
Mostra de les classes d’instruments 
 · Saxo (sala d’actes de l’EMD de Valldoreix)
 · Piano (aula 3 de l’Escola)
 · Violí (aula 2 de l’Escola)

18.45 a 19.15 h
Grups instrumentals de corda (Sala de Plens de l’EMD de 
Valldoreix). Grups de pianos (aula polivalent de l’Escola).

19.15 h
Projecció audiovisual i parlaments (Sala de Plens de 
l’EMD de Valldoreix). Tancament musical a càrrec del 
grup instrumental de vent.
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Gent Gran

La estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de 
Valldoreix es va omplir a vessar de veïns que, lluint senyeres i 
estelades, es van desplaçar a Barcelona per assistir a la mani-
festació convocada per Òmnium Cultural.
La manifestació de rebuig a la sentència del Tribunal 
Constitucional, retallant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, va 
aplegar un gran nombre de valldoreixencs, que des de primera 
hora de la tarda de dissabte, es van aplegar a l’estació de FCG de 
Valldoreix per assistir a la concentració. La resposta dels veïns 
de la vila va ser tan massiva que, per moments, l’estació valldo-
reixenca va quedar saturada de viatgers.
Tanta va ser l’afluència de valldoreixencs a l’estació que, durant 
llargues estones, la màquina dispensadora de títols per viatjar va 
registrar una cua de gent que sortia de l’edifici de l’estació i con-
tinuava per la vorera. 
La gran resposta ciutadana a la convocatòria d’Òmnium 
Cultural es va veure secundada pels representants polítics de 
l’EMD Valldoreix, que no es van voler perdre la manifestació. 
Per part de l’equip de govern de l’EMD-Valldoreix van assistir, 

a títol personal, el en aquell moment president accidental de 
l’ens valldoreixenc, Joan Gaya i els vocals Teresa Veciana i Pau 
Alonso. L’única membre de l’equip de govern que no va poder 
prendre part de la concentració va ser la presidenta de l’EMD-
Valldoreix, Montserrat Turu, per estar-se recuperant d’una 
intervenció quirúrgica.
Per part del grup a l’oposició, CiU-Actuem, van participar de 
la manifestació els vocals Josep Puig, Susana Herrada i Àngels 
Solé.

Valldoreix es mobilitza de forma massiva per assistir a la manifestació del 10-J

L’àrea de Gent Gran de l’EMD vol fomentar de l’ús de 
les tecnologies de la informació i la comunicació entre 
les persones grans, a través de les xarxes socials a 
internet (Facebook, Twitter, YouTube...)

Per què hi ha la necessitat d’apropar les xarxes soci-
als en les persones grans? Les xarxes socials afavoreixen 
la participació i el treball col·laboratiu entre les persones, 
a l’hora que faciliten l’altruisme i ens permeten construir 
la nostra identitat personal i virtual. Les xarxes socials són 
eines que faciliten les relacions entre les persones i l’apre-
nentatge integral, fora de l’aula.

Estem preparats? Tenim formació per utilitzar-les? Cal 
formació al respecte? Aquest curs és presencial i es realitzarà a 
l’EMD de Valldoreix durant el mes de novembre, en horari de 10 
a 12h del matí. Està adreçat a totes aquelles persones grans que 
vulguin endinsar-se en el món de la informàtica i arribar a conèi-
xer algunes de les xarxes socials més importants del moment.

L’EMD-Valldoreix apropa les xarxes socials a la gent gran
Continguts de les sessions:

Sessió 1: dimarts 2 de novembre de 10 a 12. 
Ratolí - teclat - ordinador – programes.
Sessió 2: dijous 4 de novembre de 10 a 12. 
Windows – escriptori – carpetes – arxius – reciclatge.
Sessió 3: dimarts 9 de novembre de 10 a 12. 
Correu hotmail – creació usuari – elements - Usb pendrive.
Sessió 4: dijous 11 de novembre de 10 a 12. 
Messenger – perfil – contactes - enviar arxius – xatejar - webcam.
Sessió 5: dimarts 16 de novembre de 10 a 12. 
Picassa – edició i retoc imatges – àlbum.
Sessió 6: dijous 18 de novembre de 10 a 12. 
Navegació internet. Google – imatges – mapes. Youtube. Wikipedia.
Sessió 7: dimarts 23 de novembre de 10 a 12. 
Xarxes socials. Facebook.
Sessió 8: dijous 25 de novembre de 10 a 12. 

Xarxes socials. Twitter. Repas curs.

Requisits: tenir més de 60 anys i residir a Valldoreix. No cal 
portar equip informàtic propi.Inscripcions al: 93 674 2719 
Formació Gent Gran o presencialment a l’EMD de Valldoreix
Places limitades i lliurades per ordre d’inscripció  
(cal confirmar l’assistència a un 90% de les sessions).

Amanida de notícies
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La Casa de la Vila de Valldoreix 
ja llueix el seu nom

El Ple de l’EMD de Valldoreix dóna llum verd  
al pressupost 2010 per unanimitat

L’EMD de Valldoreix va aprovar un pressu-
post de més de deu milions i mig d’euros, en 
la mateixa junta de veïns extraordinària en la 
qual es va formalitzar la reincorporació de la 
presidenta. Fins a l’aprovació l’EMD-Valldo-
reix funcionava amb el pressupost prorrogat 
del 2008.

L’aprovació d’aquest pressupost ha estat possible 
gràcies a la tasca conjunta de l’equip de govern i l’oposició, que 
han treballat plegats per consensuar els comptes. Es tracta d’un 
pressupost condicionat per la disminució d’ingressos motivats 
per l’actual situació de crisi econòmica. Per aquest motiu, el 
vocal de l’àrea econòmica de l’EMD-Valldoreix, Joan Gaya, ha 
advertit que, tot i aprovar el pressupost, aquest possiblement 
rebrà retocs en algunes de les seves partides a mesura que avan-
cin els mesos.L’aprovació del pressupost 2010 ha comptat 
amb el vot de la presidenta Turu, que es reincorporava a la 
presidència en aquest ple, després d’uns mesos apartada de 
la presidència per una intervenció quirúrgica. La reincorpora-
ció de Turu va estar motivada per l’aprovació del pressupost 
2010 de l’EMD-Valldoreix. Per a Montserrat Turu “la relle-
vància de l’aprovació del Pressupost requeria que el ple esti-
gués presidit per la persona que ostenta la presidència i amb 
el govern al complet. L’acord d’avui ens permet seguir amb 

els processos per tancar actuacions ja engegades, com la 
dotació econòmica per l’eliminació de  les torres d’alta ten-
sió, i posar-ne en marxa de noves, com la construcció dels 
ponts sobre les rieres que milloraran la connectivitat entre 
barris” -ambdues amb importants subvencions- i altres 
actuacions relacionades amb la nova escola bressol, l’estalvi 
energètic, la urbanització de carrers, etc”. 
El poder mantenir actuacions d’aquesta importància ha obli-
gat a l’administració valldoreixenca a reduir altres despeses 
fins i tot les de personal. 
Una de les novetats principals és que el pressupost 2010 
inclou un crèdit de gairebé 2 milions d’euros que servirà per 
finançar projectes de l’any 2011, com per exemple el soterra-
ment de les línies d’alta tensió. La inclusió d’aquest crèdit en 
els comptes del 2010 està motivada per la mesura anticrisi 
del govern espanyol, que prohibeix a ajuntaments i altres 
entitats a contraure deute a partir de l’any vinent.

La seu de l’EMD de Valldoreix té des de la primera quin-
zena de juliol un nou rètol identificatiu a la façana de 
l’edifici que acull la seu i les dependències administratives 
i de govern de la vila valldoreixenca.

El rètol, amb la llegenda ‘Casa de la Vila de Valldoreix’, està ubi-
cat a una de les parets frontals dels accessos a l’edifici de l’EMD 
de Valldoreix. En concret, el mur on s’ha instal·lat la nova reto-
lació està situat a tocar de la rotonda de la plaça Pompeu Fabra.
La nova retolació també inclou l’escut oficial de la corporació 
valldoreixenca.
La instal·lació d’aquest nou rètol s’emmarca dins el paquet de 
mesures posades en marxa des de l’EMD-Valldoreix per dotar 
la Casa de la Vila de Valldoreix d’una imatge corporativa fàcil-
ment reconeixible per la ciutadania. Dins d’aquestes actuacions 

també està prevista la retolació de cada una de les dependèn-
cies i serveis que acull l’edifici institucional valldoreixenc, entre 
ells la Biblioteca Vall d’Or i l’Escola de Música de l’EMD de 
Valldoreix.
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Amanida de notícies

Sopars de germanor, actuacions i activitats infantils 
han estat les principals activitats d’una nova edició 
de la Festa Major de la Colònia de Montserrat, cele-
brada el cap de setmana del 3, 4 i 5 de setembre a les 
remodelades instal·lacions del centre veïnal. 

El tret de sortida a els actes el va donar el Sopar de 
Germanor, el divendres 3 de setembre, amenitzat per un 
espectacle de màgia, a càrrec del mag GR i que va comptar 
amb una representació de l’EMD-Valldoreix encapçalada 
pels vocals Joan Gaya i Teresa Veciana. També van pren-
dre part del sopar els vocals de CiU-Actuem Ángela Bleda 
i Eduard Delgado. El dissabte 4 de setembre les activitats 
van començar a quarts de dotze del matí amb el Concurs 
de Dibuix Infantil, adreçat a nens i nenes de 3 a 10 anys. El 
programa d’actes va continuar a la tarda, a partir de les 19.00 

hores, amb una nova edició de la Sardinada/Botifarrada 
Popular, que va aplegar un centenar de persones a la plaça 
del Casal de la Colònia de Montserrat, engalanada de Festa 
Major per a l’ocasió. Durant l’acte els assistents es van reu-
nir al voltant d’una bona brasa, on es van cuinar les sardines 
i les botifarres que els veïns van degustar. La vetllada va 
acabar amb l’actuació en directe del grup musical del barri, 
‘Los Desaparitados’, que amb la seva selecció de versions 
de rock espanyol i internacional, es va encarregar de posar 
el toc musical a l’esdeveniment. La sardinada/botifarrada 
popular va comptar amb la presència de la presidenta de 
l’EMD, Montserrat Turu, que va poder conèixer de primera 
mà l’excel·lent resultat dels treballs d’adequació i rehabi-
litació que s’han fet a la seu social l’APV de la Colònia de 
Montserrat i que han donat un nou aire al casal del barri. 
Turu va estar acompanyada pel vocal de Medi Ambient, 
Pau Alonso, i els vocals de CiU-Actuem Josep Puig i Susana 
Herrada.
L’ últim dia de la Festa Major, diumenge 5 de setembre, es va 
dedicar integrament als més petits. L’activitat va començar 
a quarts de sis de la tarda i es va allargar fins a les vuit del 
vespre. La Festa Infantil, l’actuació de titelles i rondalles, el 
berenar, l’espectacle de pallassos i el repartiment de llami-
nadures van fer les delícies dels infants. El punt i final al pro-
grama festiu de la Colònia de Montserrat el va posar l’acte 
de comiat de Festa Major.

La Festa Major 2010 de la Colònia de Montserrat estrena  
el remodelat casal del barri

El Centre d’Estudis Valldaurex analitza el Valldoreix de principis del 
segle XX en la 17è Curs d’Història de Valldoreix

Sota el títol “La societat valldoreixenca en la primera mei-
tat del segle XX”, els ponents participants al Curs d’Histò-
ria de Valldoreix van explicar l’evolució i el creixement de la 
vila durant la primera meitat del segle passat. 
Al llarg dels cinc dies del curs, del 13 al 17 de setembre, els veïns 
i veïnes de la vila van poder descobrir la conformació i evolució 
de la societat valldoreixenca durant l’inici i la primera meitat del 
segle XX, a través de l’arribada a Valldoreix de nous pobladors, 
així com la influència de les famílies i els diferents nuclis pobla-
cionals. El curs es va dividir en cinc ponències, una per cada un 
dels dies del curs, que van anar a càrrec d’historiadors i experts 
relacionats, d’una manera o altra, amb l’estudi històric de la vila. 
En la primera jornada es va tractar el tema “Quan l’elit barce-
lonina vingué a Valldoreix. 1900-1918” a càrrec del president de 
Valldaurex, Juan José Cortés. La segona jornada del curs va servir 
per fer un recorregut per la repercussió que va suposar per la vila 
l’arribada de diferents artistes, de la mà de la conferenciant Núria 
Cuevas que va presentar la ponència “Músics, pintors, cantants i 
artistes. L’art de viure a Valldoreix”.

La grafòloga local i vicepresidenta de Valldaurex, Matilde Priante, 
va ser l’encarregada de desenvolupar el tema “Els camins de la 
trobada: comerços, bars i altres establiments recreatius”, en la 
tercera jornada del curs, mentre que Juan José Cortés va repetir 
aparició per desenvolupar la repercussió de “Les famílies i els 
grups socials que transformen Valldoreix” en la penúltima cita 
del programa.  La cloenda de les conferències va arribar gràci-
es al jardiner valldoreixenc Pere Cabassa, que es va asseure a 
la taula del Convent de les Missioneres dels Sagrats Cors de 
Jesús i Maria per fer un recorregut pels jardins característics de 
l’època en la ponència “Els jardins de la memòria”. La fi del curs 
presidit per la presidenta, Montserrat Turu, que va pronunciar 
un discurs de cloenda. Amb les seves paraules Montserrat Turu 
va fer un encès elogi de la tasca feta per Valldaurex al llarg dels 
anys, donant a 
conèixer la rea-
litat històrica de 
Valldoreix.



25 infoValldoreix

Donar sortida a les zones verdes de Valldoreix, soterrar les líni-
es d’alta tensió, construir tres nous ponts sobre el torrent d’en 
Nonell i concretar el projecte de la nova Plaça de la Centralitat, 
entre d’altres, són les línies mestres. 

El màxim orgue de representació de la ciutadania de Valldoreix, 
reunit el dimecres 8 de setembre, va repassar també els objec-
tius assolits en el darrer curs. Entre els projectes assolits es 
compten la urbanització del barri de Bobines, la construcció de 
la nova Escola Bressol de Valldoreix i l’aprovació del pressupost 
2010. Altres obres que s’han concretat al llarg del passat curs han 
estat l’establiment de franges de seguretat forestal i recuperació 
de vies d’accés a les zones forestals; les obres de renovació del 
clavegueram en diferents carres de la vila; les obres de reparació 
de tota la xarxa d’aigua calenta sanitària i la instal·lació de pla-
ques solars tèrmiques per a l’escalfament d’aigua al Complex 
Esportiu de Valldoreix; i les obres de supressió de les barreres 
arquitectòniques per garantir l’accessibilitat a la nova Escola 
Bressol Municipal de Valldoreix i al CEIP Ferran i Clua, totes elles 
finançades pel Fons Estatal per a l’ocupació i la Sostenibilitat 
Local (FEOSL). Pel que fa als objectius estratègics futurs de 
Valldoreix, en el Consell de la Vila es van exposar les prioritats i 
els processos a seguir en cadascun dels projectes de la vila. Amb 
aquesta intenció el consell va identificar el soterrament de les 
línies d’alta tensió com la clau de volta de la qual pengen tots els 
plans de futur de Valldoreix, a nivell urbanístic. Un cop assolit el 
soterrament –l’inici de les obres està previst pel 2011- es podran 

posar en marxa altres projectes com són l’obertura i urbanització 
de l’avinguda baixador, la construcció de la nova plaça de la cen-
tralitat, la nova centralitat de l’estació i l’eix comercial que unirà 
la plaça amb l’estació. Amb la mirada posada en l’immediat inici 
de les obres de soterrament de les línies d’alta tensió, el Consell 
de la Vila ja s’ha posat mans a l’obra en la definició dels espais i 
els usos que haurà de tenir la nova plaça de la centralitat. És en 
aquest sentit que durant la sessió el consell va fixar el calendari 
de treball del Procés Participatiu de la Centralitat, que s’ha mar-
cat els dies 2 i 23 d’octubre per dur a terme el taller de propostes 
i la sessió de conclusions, respectivament. En la mateixa línia, 
es va traçar el full de ruta del Procés Participatiu de l’Agenda 21 
que començarà el 28 de setembre amb una sessió informativa 
i tindrà continuïtat els dies 16 d’octubre, 6 de novembre i 18 de 
desembre. El Procés Participatiu de l’Agenda 21 és obert a tota la 
ciutadania. Tant el Procés Participatiu de la Centralitat com el de 
l’Agenda 21 ja tenen constituïdes les comissions de seguiment 
de cada un dels processos.

El Consell de la Vila enceta el curs tractant els 
objectius estratègics del Valldoreix del futur

L’acte de nomenament del nou rector de la parròquia 
de Sant Cebrià es va celebrar  l’1 de setembre a la Sala 
Capitular de la Catedral de Terrassa. Mons. Saiz Meneses 
va presidir la cerimònia, acompanyat de Mn. Salvador 
Cristau, bisbe auxiliar i fins ara rector provisional de la par-
ròquia valldoreixenca. 
A més d’un nou rector, la parròquia de Sant Cebrià de 
Valldoreix tindrà també un nou vicari, nomenat durant 
el mateix acte. La responsabilitat d’assistir i substituir a 
Mn. Josep Maria Manresa ha recaigut en el Pare Albert 
Quílez.D’altra banda, la cerimònia també va servir per desig-
nar Mn. Emili Marlés i Mn. Carles Cahuana com a Vicerector 
i Formador del Seminari Diocesà, respectivament. El 
Seminari Major Diocesà del Bisbat de Terrassa té la seva seu 
a Valldoreix.Per posar punt i final a la celebració, Mons. Saiz 
Meneses va adreçar unes paraules als nous càrrecs, recor-

dant la significació diocesana de l’acte i el sentit de comunió 
i corresponsabilitat que han de tenir els nous rectors i vicaris.

Mn. Josep Maria Manresa, nou rector de la parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix
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Amanida de notícies

El rebuig a la sentència del TC en contra de l’Estatut i l’ad-
hesió del consistori valldoreixenc al manifest d’Òmnium 
Cultural per a l’11 de setembre, que repetia el lema del 10-J 
‘Som una nació. Nosaltres decidim’, van centrar els actes 
de celebració de la Diada a Valldoreix. 

La programació dels actes de la Diada Nacional de Catalunya a 
Valldoreix es va iniciar  amb una conferència sobre l’heroi valldo-
reixenc de la Guerra de Successió, Francesc Busquets Mitjans. 
Durant la seva ponència, el doctor en història Josep Lluís Martín 
Berbois va glosar, a les prop de cent persones que es van aplegar 
a la Sala de Plens de la Casa de la Vila de Valldoreix, la incidència 
del personatge nascut a la masia de Can Busquets -quan aques-
ta formava part de la parròquia de Valldoreix- en esdeveniments 
tan transcendentals per a la història de Catalunya com els ocor-
reguts al 1714. Un cop finalitzada la conferència, va arribar el torn 
del discurs institucional de la presidenta de l’EMD de Valldoreix, 
Montserrat Turu, centrat en mostrar el rebuig de la corporació 
valldoreixenca a la sentencia del Tribunal Constitucional retallant 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Va ser en aquest sentit que 
la presidenta Turu va anunciar que l’EMD subscrivia el manifest 
d’Òmnium Cultural per a l’11 de setembre, que repetia el lema 
del 10-J: ‘Som una nació. Nosaltres decidim’. La proclama de 
l’adhesió es va completar amb la lectura davant de tots els assis-
tents de les proclames i demandes fetes per Òmnium Cultural 
i que l’EMD feia seves. La celebració de la Diada a Valldoreix va 
continuar als Jardins 11 de Setembre, annexos a l’edifici de la Casa 
de la Vila, on la Coral l’Harmonia es va encarregar d’interpretar 
l’Himne a Valldoreix i Els Segadors. El punt i final a la Diada el va 
posar l’aperitiu popular que l’EMD va oferir a tots els assistents 
i que va servir als presents per departir animadament durant una 
bona estona.

La signatura, el passat 20 de setembre, del conveni 
de col·laboració entre el Departament d’Acció Social 
i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i l’Associació 
Telefònica d’Assistència a Minusvàlids (ATAM) i una visita 
de les obres de la nova llar-residència del centre van servir 
per fer la presentació del projecte a les autoritats.

L’acte va comptar 
amb la presèn-
cia de la presi-
denta de l’EMD 
de Valldoreix, 
Montserrat Turu 
i de la vocal de 
Serveis Socials, 
Teresa Veciana, 

que van acompanyar al director dels Serveis Territorials de 
Barcelona del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, i el president d’ATAM, 
Javier Clemente, durant la visita d’obres i l’acte de signatura del 
conveni. A l’acte també hi van participar la tinenta d’alcalde de 
Serveis a la Ciutadania, Carmela Fortuny, i la delegada territorial 
d’ATAM, Maria Teresa Ruiz. Amb el nou projecte, que ja es 
troba en un estat avançat d’execució, es pretén la reorganitza-
ció funcional del centre de Valldoreix amb l’objectiu d’ampliar 
la seva capacitat d’atenció, fet que possibilitarà que ATAM 
Valldoreix pugui triplicar la població amb discapacitat que actu-
alment es beneficia del servei que ofereix el centre. El projecte 
de reorganització funcional del centre ATAM té un cost total 
superior als 5 milions d’euros. Aquest projecte de remodelació 
del centre contempla la construcció d’un nou edifici de 3 plan-
tes que allotjarà nous serveis com són la llar-residència amb 
capacitat per a 24 persones i la residència-centre de dia amb una 
capacitat per a 20 persones. Aquest nou edifici ampliarà l’ofer-
ta d’ATAM que deixarà de ser només un centre ocupacional. 
L’ampliació de les instal·lacions també incidirà en el centre ocu-
pacional que fins ara ha acollit l’edifici d’ATAM, ja que un cop 
acabin els treballs aquest veurà incrementada la seva capacitat 
en més d’un 50%, passant de les 48 places actuals a 100. El nou 
servei de pisos tutelats, que s’implantarà en el nou edifici que 
s’està construint en aquests moments, està adreçat a les per-
sones del centre ocupacional que presenten problemes de con-
ducta que requereixen atenció continuada per millorar la seva 
autonomia personal i integració social.

Valldoreix celebra la Diada 
Nacional de Catalunya evocant 

l’esperit del 10-J

La nova residència 
del centre ATAM de 

Valldoreix pren forma
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La nova Centralitat de Valldoreix. Una mica d’his-
tòria. Durant el mandat 1999-2003  l’ajuntament de 
Sant Cugat i l’equip de govern de la EMD de Valldoreix, 

governat per CIU, van considerar la importància i necessitat 
de definir una nova centralitat a Valldoreix,  a l’entorn de la 
plaça del casal de cultura actual, incloent dins l’àmbit d’ac-
tuació el solar de la EMD situat a la Rambla de Mn. Jacint 
Verdaguer., just en front i un solar d’equipament privat que 
està al costat. Aquest nou espai havia de contemplar un 
equipament sociocultural de qualitat, un nou espai pels avis, 
un supermercat i mercat municipal i la seu de la EMD entre 
altres serveis. Just abans d’acabar el mandat, el Ple de Sant 
Cugat va aprovar el projecte i el govern de la   Generalitat 
també,  amb la voluntat de  iniciar tot seguit un concurs 
d’idees i procés participatiu que permetés dissenyar com 
havia de ser la nova  centralitat. El projecte va ser bloquejat  

pel nou equip de govern tripartit de la EMD, sota la presidèn-
cia de la Sra. Turu, atès que no l’havien contemplat com una 
necessitat en el seu programa de govern.. L’any 2007, CIU-
Actuem varem apostar novament per aquest projecte, adap-
tant-lo a noves necessitats, i incorporant-lo com a motor de 
la negociació del pacte de govern, que es va signar a l’octubre 
de l’any 2007. Afortunadament en aquest mandat el govern 
tripartit de Valldoreix ha rectificar i ha assumit  també la 
necessitat de la centralitat. El procés participatiu dirà si cal 
afegir o no nous serveis als previstos inicialment. Si el govern 
de la Generalitat compleix el seu compromís amb Valldoreix, 
el soterrament de les línies sembla imminent, i per tant, la 
nova centralitat pot  acabar sent una realitat a mig termini. 

Inicssssssss

La modificació del decret de mesures de contenció del 
dèficit públic permetrà a les administracions públiques 
més sanejades tenir capacitat per endeutar-se a partir 
del proper any. La bona situació financera de l’EMD, no 
supera el 20% d’endeutament, permetrà a l’administració 
valldoreixenca demanar crèdits per fer front als principals 
projectes de la vila. 
La darrera correcció del decret de mesures de contenció del 
dèficit, aprovat el passat mes de maig, preveu deixar fora de les 
mesures per reduir el deute públic aquelles entitats locals que 
no superin el 75% d’endeutament sobre els seus ingressos. És 
aquest el cas de l’EMD de Valldoreix que a dia d’avui està molt 
lluny de superar la xifra del 75%, i situa el seu endeutament en 

un còmode 20%. El comportament responsable i coherent de 
l’administració valldoreixenca, en el context de crisi actual, com-
porta que Valldoreix no vegi alentits ni aplaçats els projectes més 
importants de Valldoreix. L’anunci, fet el passat 8 de setembre, 
per la ministra d’Economia Elena Salgado especifica que els crè-
dits que demanin les administracions locals durant el 2011 només 
es podran destinar a inversió. Aquest fet en cap cas trastoca els 
plans de l’EMD de Valldoreix que ja té previst demanar, abans de 
finals d’aquest any, un crèdit d’1,9 milions d’euros per finançar 
la part corresponent a l’EMD del soterrament de les línies d’alta 
tensió. La modificació del decret dóna al govern de Valldoreix la 
potestat de seguir demanant crèdits durant el 2011, per d’aquesta 
manera concretar la resta de projectes prioritaris de la vila.

L’EMD-Valldoreix podrà demanar crèdits el 2011

Opinio de Grups



Dimecres  dia 3
19.30 a 21.30 h – Hostal d’Entitats
Taller sobre l’ús i maneig de telescopis (cloenda taller)Informació i 
inscripcions: junta@astronomia.cat 
Org.: Associació Astronòmica valldoreix – Sant Cugat
Col.: EMD Valldoreix

Divendres dia 5
21.30 h – Nau de CulturaCicle de Cinema Europeu 
(VO) “Conversaciones con mi jardinero”França – 
2006 (109 minuts)
Dir.: Jean Becker· Entrada lliure · Org.: EMD Valldoreix

Dissabte  dia 6
10.00 a 12.30 h – Biblioteca Vall d’Or
Punt d’intercanvi de llibresAquesta activitat es realitzarà 
cada primer dissabte de mes. La normativa d’ús està a dis-

posició de tothom a la Biblioteca.Org.: EMD Valldoreix

Diumenge dia 7
10.30 a 12.15 h – Escola Bressol de Valldoreix . Inauguració de la 
nova Escola Bressol de Valldoreix. Us hi esperem a tots!!!! La festa 
està oberta a tothom!!!.Org.: EMD Valldoreix

19.00 h – Sala del Casal de Cultura
17a Mostra de Teatre a Valldoreix · 20 anys!“La vida perdurable” 
de Narcís Comadira. Org.: Grup de Teatre Espiral
Col.: EMD Valldoreix

Dilluns dia 8
18.00 h – Sala del Casal de Cultura. Cicle de 
Conferències “Plàstics i el seu comportament en 
el medi. Utilització i reciclatge” ponent en Felipe 
de Miguel. Entrada lliure
Org.: VEN (Valldoreix, Espais Naturals).Col.: EMD 
Valldoreix

19.30 h – Biblioteca Vall d’Or. Grup de Lectura 
en Català-Castellà. Llegim i comentem mensual-
ment un lliber.“Petons de diumenge” de Sílvia 

Soler. Activitat gratuïta – Places limitades.
Prèvia inscripció al Casal de Cultura de Valldoreix (c. Sant Albert, 5 – tel. 
93 589 82 69). Org.: EMD Valldoreix

Dijous dia 11
17.30 h – Biblioteca Vall d’Or. Expliquem contes 
“La Núria i les lletres”  a càrrec de Susagna Navó. Entrada lliure
Org.:  EMD Valldoreix

Divendres dia 12
21.30 h – Nau de Cultura. Cicle de Cinema 
d’Entitats
“¿Qué fue de Baby Jane?”. Estats Units – 
1962 (133 minuts)
Dir.: Robert Aldrich. 5 nominacions als Oscars  . 
Proposta del Casal d’Avis de Valldoreix. Entrada 
lliure. Org.: EMD Valldoreix
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Dissabte  dia 13
14.00 a 16.00 h – Plaça del Casal de Cultura. “1a Trobada de Roadsters 
MX5 a Valldoreix”. Informació i inscripcions a rsalas48@hotmail.com. Org.: 
Associació d’Amics i Veïns – Actuem Valldoreix. Col.: EMD Valldoreix

Diumenge dia 14
11h Nau de Cultura. CIRC – ALQUÍMIA amb El Negro y el Flaco
Dos clowns barregen diversos elements fins a crear moments sorpre-
nents. En la seva creació juguen bombolles de sabó, elements màgics, 
malabarismes inesperats i situacions pseudoteatrals on sempre hi ha un 
lloc per a la sorpresa. Un espectacle per a tots els públics. Un joc còmic 
on l’espectador se sentirà implicat. Preu : 2 €. Org. EMD VDX

12.00 h – Plaça del Casal de Cultura. Ballada de Sardanes amb 
la Cobla Mediterrània. Org.: EMD Valldoreix

19.00 h – Sala del Casal de Cultura. 17a Mostra de Teatre a Valldoreix 
· 20 anys!“El naixement de Gorgona” d’Isabel Clara Simó.“Quan els 
cabells es fan seda entre les mans” de Carme Riera
Org.: Grup de Teatre Espiral. Col.: EMD Valldoreix

Dilluns dia 15
19.30 h – Biblioteca Vall d’Or. Grup de Lectura en Alemany. Llegim 
i comentem mensualment un lliber. “Animal Triste” de Monika Maron. 
Activitat gratuïta – Places limitades. Prèvia inscripció al Casal de Cultura de 
Valldoreix (c. Sant Albert, 5 – tel. 93 589 82 69). Org.: EMD Valldoreix

Divendres 19
16.45 h – Escola de Música . Jornada de portes obertes a l’Escola de Música 
de Valldoreix. Org.: Escola de Música de Valldoreix. Col.: EMD Valldoreix

Dissabte  20
Sortida matinal al barri de la Barceloneta, Guiada i comentada per 
Juanjo Cortés. Informació i reserves al 93 674 38 11
Org.: Centre d’Estudis de Valldoreix, Valldaurex

17.00 h – Espai Cultural. 31 Concert de Santa Cecilia
Org.: Sr. Castelló i Sra. Isabel Castells.Col.: EMD Valldoreix

Diumenge dia 21
19.00 h – Nau de Cultura. 17a Mostra de Teatre a Valldoreix · 20 anys!
“El petit gran príncep” adaptació de Trini Escrihuela, de l’obra original d’A. 
De Saint-Exupéry. Org.: Grup de Teatre Espiral. Col.: EMD Valldoreix

Dilluns dia 22
19.30 h – Biblioteca Vall d’Or. Grup de Lectura en Francès. Llegim i comen-
tem mensualment un lliber. “Un roman français” de Frédéric Beigbeder. 
Activitat gratuïta – Places limitades. Prèvia inscripció al Casal de Cultura de 
Valldoreix (c. Sant Albert, 5 – tel. 93 589 82 69).Org.: EMD Valldoreix

Divendres dia 26
19.00 h – Sala del Casal de Cultura. Presentació del Llibre XXVè 
Aniversari del Casal d’Avis de Valldoreix. Obert a tothom!
Org.: Casal d’Avis de Valldoreix. Col.: EMD Valldoreix

19.30 h – Nau de Cultura. Concert de professors de l’Escola de 
Música de Valldoreix. Entrada lliure. Org.: Escola de Música de 
Valldoreix. Col.: EMD Valldoreix

Dilluns dia 29
19.30 h – Biblioteca Vall d’Or. Grup de Lectura en Anglès. Llegim i 
comentem mensualment un lliber. “Nineteen eighty-four” de George 
Orwell. Activitat gratuïta – Places limitades. Prèvia inscripció al Casal de 
Cultura de Valldoreix (c. Sant Albert, 5 – tel. 93 589 82 69). Org.: EMD 
Valldoreix


