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Juntament amb 1 Josep Puig van prendre possessió els vocals que formaran el plenari de la Junta 
de Veïns de l’EMD. CiU-Actuem té la majoria al ple amb 6 vocals que són; 2 Susana Herrada 
(Actuem), 3 Joan Ribera (CDC), 4 Laura Baldoví (UDC), 5 Joaquim Castelló (CDC), 6 Xavier 
Gavaldà (CDC) i 7 Jordi Ortolà (UDC). L’oposició està representada al plenari per 8 Pablo Alonso 
(CPCV-ICV) i 9 José María Canals (PP).

Nou govern. Noves sensibilitats. Noves maneres
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Institucions i urgències
EMD Valldoreix - Atenció Ciutadana ...............93 674 27 19
EMD Valldoreix - Urbanisme ..............................93 674 28 12
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès... ..................93 565 70 00
Emergències (bombers, ambulàncies)…................... 112
Informació Ajuntament de Sant Cugat................... 010
Informació Generalitat de Catalunya…… ................ 012
CAP de Valldoreix ............................................................93 583 74 00
CAP de Valldoreix Urgències .......................................93 589 44 45
Consorci Parc de Collserola ........................................93 280 35 52
Correus Valldoreix ............................................................93 589 72 48
Deixalleria Municipal.......................................................93 597 04 95
Farmàcia Pinto ...................................................................93 674 28 71
Funerària ................................................................................93 589 55 52
Hisenda ..................................................................................93 589 11 55
Hospital General de Catalunya ..................................93 565 60 00
Jutjats .....................................................................................93 674 66 96 
CITELUM (MOSECA) Enllumenat públic VDX......900 724 365
Mossos d'esquadra..........................................088
OMIC.......................................................................................93 565 70 00
Policia Local 092   ............................................................93 589 13 28
Policia Nacional 091.........................................................93 674 78 58
Protecció civil ....................................................................93 674 50 52
Ràdio Taxi..............................................................................93 589 44 22
Recollida Voluminosos i Esporga ..............................902 547 010
Registre de la propietat .................................................93 583 01 56
Urgències Sanitàries......................................................... 061
Serveis 
Caixa de Terrassa Ofic. 12. .............................................93 674 28 24
“La Caixa” Ofic. VDX.........................................................93 589 73 32
ENHER.....................................................................................900 707 070
Ferrocarrils Generalitat de Catalunya ....................93 205 15 15
FECSA-ENDESA
Atenció públic ....................................................................902 507 7 50
Avaries ....................................................................................900 770 077
GAS NATURAL
Atenció públic ....................................................................93 675 31 10
Urgències .............................................................................900 750 750
REPSOL Butà ........................................................................93 674 15 80
SOREA
Atenció clients ...................................................................93 544 16 10
Avaries ....................................................................................93 589 00 21
Cultura i Associacionisme a Valldoreix
EMD Casal de Cultura de Valldoreix ................93 589 82 69
EMD Centre Musical .............................................93 576 74 50
EMD Bar Restaurant El Casalet ..........................936 751 055
Adolf Taller d’Art ..............................................................93 674 60 28
Agrupació Astronómica Valldoreix-Sant Cugat.............93 674 58 22
Amics de la UNESCO VDX - SCV...............................93 674 42 10
Arxiu Gavín...........................................................................93 674 25 70
ASDI .........................................................................................93 675 66 10
Associació Cultural Pentagrama ...............................93 589 54 71
Ass. d’Amics i Veïns ACTUEM ......................................93 675 19 39
Ass. Comerciants i Empresaris VDX ..........................93 583 06 00
Ass. Propietaris i Veïns Valldoreix ............................93 674 21 97
Ass. Propietaris i Veïns Ca N’Enric-La Miranda...........93 589 49 21
Ass. Propietaris i Veïns Can Casulleras ....................93 589 72 64
Ass. Propietaris i Veïns Can Majó .............................93 675 13 63
Ass. Propietaris i Veïns Col. Montserrat .................93 674 21 05
Ass. Propietaris i Veïns La Serreta..............................93 213 55 20
ATAM.......................................................................................93 675 00 11
Casal d’Avis de Valldoreix ............................................93 589 86 89
CAU Amic - Protectora Animals ............................... 637 508 428
C. Restauració Béns Mobles Generalitat. ..............93 590 29 70
Cooperativa Estel .............................................................93 674 50 11
Col·lectiu d’Artesans de Valldoreix .........................93 584 38 12
Coral l’Harmonia de Valldoreix .................................93 674 85 47
Creu Roja Valldoreix .......................................................93 674 24 59
Grup de Teatre Espiral ...................................................93 675 47 97
Marxosos del Vallès ........................................................93 589 86 89
Minyons escoltes i guies Sant Jordi .........................93 590 27 00
Museu Parroquial de Valldoreix ................................93 674 05 69
Taller Jeroni de Moragas ...............................................93 674 50 48
Valldaurex - Centre d’Estudis VDX ...........................93 674 38 11
Veïns i veïnes Progressistes .........................................93 674 77 87
Serveis Educatius
EMD Escola Bressol de Valldoreix ....................93 589 24 86
CEIP Jaume Ferran Clua .................................................93 589 66 62 
Col·legi El Pinar...................................................................93 674 14 00
IES Arnau Cadell ................................................................93 674 72 66
Parvulari ................................................................................93 589 69 67
Serveis Esportius
Complex Esportiu EMD Valldoreix ...................93 675 40 55
Club Arquers Vent Oreig ............................................... 639 331 174
Club Esportiu Valldoreix................................................93 674 11 17
Club Handbol Valldoreix ............................................... 696 612 511
Pavelló Voleibol Valldoreix...........................................93 589 46 46
Serveis Religiosos
Convent Missioneres Sagrats Cors ...........................93 589 86 70 
Església Protestant............................................................93 674 58 73
Parròquia de Sant Cebrià ..............................................93 674 05 69
Santuari Ntra. Sra. Schonstatt ....................................93 674 89 62
Seminari diocesà................................................................93 674 49 99

EDITA:
Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185
Tel. 93 674 27 19 - Fax. 93 589 18 23
a/e: comunicacio@valldoreix.cat

Un dels elements més destacats de l’arquitectura de 
Sant Cebrià de Valldoreix és la torre que s’aixeca 
al costat del campanar, aquesta torre rep el nom 

de comunidor. La paraula comunidor prové del verb comu-
nir: conjurar (el mal temps) amb oracions o exorcismes. 

Els comunidors tenen un origen molt remot, lligat a la temen-
ça als canvis meteorològics, a un veritable perill baixat del cel; 
i és al cel on cal implorar les bones complicitats, salvadores.

Algunes imploracions  s’havien anat conservant des de temps 
ancestrals: davant de tempestes amenaçadores s’acostumava 
d’encendre una de les candeles beneïdes pel dia de la Mare 
de Déu de la Candelera, el 2 de febrer.

A algunes comarques catalanes el dia de la Candelera es 
beneïen candeles de tres colors diferents: la blanca era per 
assistir a processons, la groga per anar a funerals i la vermella 
per cremar-la quan tempestejava i pedregava. Per demanar 
auxili davant els perills atmosfèrics, s’encenia un ciri dels que 
havien cremat el Dijous Sant al monument. Continuant amb 
aquest ritual d’objectiu concret, igualment es cremava llor i 
romaní que havien estat prèviament beneïts a la cerimònia 

pròpia del diumenge de Rams.

El comunidor servia per donar 
acolliment a l’acte i cerimònia de 
comunir. Havia de ser una construcció 
«a quatre vents» per la necessitat 
d’albirar de quin punt cardinal 
provenia la tempestat principal, per 
dirigir-hi les pregàries. El comunidor 
de Sant Cebrià està molt transformat, 
s’hi han tapiat les quatre obertures, 
perdent tota la seva fesomia original. 
És un comunidor de tipus torre, 
construït amb una certa pretensió 
arquitectònica, amb esveltesa i  
incorporat a la mateixa edificació del 
temple parroquial. En tots els casos 
l’altura d’un comunidor de torre 
sempre és inferior a la del campanar 
veí per una qüestió de jerarquia ben 
ordenada.

La litúrgia relacionada amb la 
meteorologia va tenir el seu punt 

culminant als segles XVI i XVII, amb els comunidors en ple 
servei i utilitat. Els textos variaven segons diòcesis i condicions 
socials i laborals dels llocs i llogarrets, però tenien en comú un 
to vibrant, enèrgic, amb redactats que expressaven realment 
el moment dramàtic de la població pagesa que es jugava les 
collites a una sola carta: l’auxili diví.
El costumari religiós preveia una primera norma per a quan es 

girava mal temps: el sacerdot havia de fer tocar les campanes, 
perquè les campanes eren beneïdes i brandaven en nom de 
l’Església. Així s’havia d’esvair la tempesta. Però si aquesta 
persistia o augmentava, aleshores era quan el comunidor 
esdevenia protagonista, amb un cerimonial que començava 
amb el sacerdot vestit de sobrepellís i estola morada, color de 
penitència, i continuava amb els exorcismes o conjurs contra 
les tempestats.

Aquell Valldoreix rural depenia dels camps, motiu pel 
qual els pagesos vivien permanentment preocupats pels 
efectes del mal temps. Amb el calendari cristià es va arribar 
a assenyalar dues dates com a principi i fi del major perill 
meteorològic: el 3 de maig, festivitat de la Santa Creu, i el 16 
de setembre, festivitat de Sant Cebrià. Dins d’aquests cinc 
mesos, propensos a les tempestes, els sacerdots amb càrrec 
pastoral eren manats de no absentar-se dels seus llocs, per si 
havien de practicar algun exorcisme.

HISTÒRIA VIVA

El comunidor de Sant Cebrià 
de Valldoreix.
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Benvolguts veïns i veïnes de 
Valldoreix, em dirigeixo a vosaltres 
posant de relleu el gran honor 
que suposa per a mi el poder 
representar-vos al capdavant de la 
nostra administració més propera, 
l’EMD de Valldoreix.

L’esplèndid resultat obtingut en 
les passades eleccions municipals 
han donat un vot de confiança al 
nostre programa i a la candidatura 
de CiU-Actuem, amb què hem 
assolit la presidència i 6 de las 8 
vocalies que conformen la nostra 
junta de veïns. 

Legitimats per aquests resultats, 
el nostre equip afronta aquesta legislatura amb totes les forces i la il·lusió de 
poder desenvolupar el nostre programa i dotar Valldoreix dels millors serveis 
tal i com vam plantejar al nostre programa.

Tots els que vivim a Valldoreix som conscients que hem triat per viure un lloc 
realment meravellós, sigui perquè els nostres avantpassats ja van venir a viure 
aquí atrets per l’entorn i la proximitat de Barcelona o per l’aposta de gaudir 
nosaltres i els nostres fills d’aquests excepcionals paratges en plena natura, 
que seguirem preservant. Per aconseguir-ho us demanem la vostra complicitat 
i col·laboració per poder arribar a tots i cadascun dels vostres problemes, 
suggeriments, peticions i demandes, de manera que qualsevol incidència 
sigui resolta de la manera mes ràpida i efectiva possible. Precisament per 
aconseguir aquesta proximitat hem creat la vocalia d’atenció a les  persones 
que donarà respostes resolutives i solucions als problemes que us preocupin. 
Som conscients que l’actual situació econòmica que travessa el nostre país 
fa difícil el poder treballar amb els recursos necessaris per aconseguir tots 
els nostres objectius. Aquest no serà el motiu per no estar a prop de les 
problemàtiques socials que ens envolten i que hem de patir, especialment 
la nostra gent gran, i que per tant suposaran una especial atenció per part del 
nostre govern.

Estem encarant una sèrie de projectes que suposaran el canvi més important 
que mai s’haurà viscut a Valldoreix amb el tan desitjat soterrament de les 
línies d’alta tensió i l’esperada plaça de la Centralitat, sense oblidar-nos del 
compromís amb els nostres joves que reclamen, entre altres coses, l’anhelat 
“camp de futbol”.

Tots el nostres esforços estan enfocats a obtenir per als nostres ciutadans el 
major benestar i alhora transmetre els valors d’aquest estimat Valldoreix que 
tots volem a les generacions que creixen. Comptem amb tots i cadascun de 
vosaltres .  El Govern de CiU-Actuem es compromet a treballar i no defallir.

Visca Valldoreix

Josep Puig
President de Valldoreix-EMD

SALUTACIÓ
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El passat 11 de juny, a 
la Sala de Plens de 
la Casa de la Vila i 

davant la mirada expectant 
de prop de 250 persones, es 
va celebrar l’acte d’investi-
dura del nou president de 
l’EMD de Valldoreix i de 
constitució de la nova junta 
de veïns.

En el seu primer discurs el 
nou president de l’EMD de 
Valldoreix, Josep Puig, ja va fer 
una clara aposta per impulsar 
una relació més humana entre 
l’administració valldoreixenca 
i la ciutadania de Valldoreix.

Per a Josep Puig és essencial 
que a Valldoreix es produeixi 
un canvi en les maneres de 
tractar, relacionar-se i enfocar 
els problemes dels valldorei-
xencs i es va mostrar partidari 
“d’humanitzar les relacions 
amb els veïns, per poder estar 
a l’alçada del que ha estat Va-
lldoreix al llarg de la seva his-
tòria i ser dignes successors de 
tota la gent que ha entregat els 
seus esforços en aconseguir un 
Valldoreix millor”.

En aquesta mateixa línia, Jo-
sep Puig va engrescar a la ciu-
tadania a prendre part de la 
vida política de la vila per tal 

de “superar el desencant que 
una part de la societat té vers 
la política i els polítics”.

El nou president va fer també 
una mirada al passat i va des-
tacar el gran treball fet pels 
presidents de l’EMD en la 
defensa dels interessos dels 
valldoreixencs en els seus 53 
anys d’història. Josep Puig no 
es va oblidar de citar a per-
sonalitats destacades de la 
vida cultural i associativa de 

Valldoreix com Josep Altet, 
Adolf Priante, Paco Vidosa i 
Víctor Clemente, de qui va dir 
“són els paradigmes on mirar 
i continuar la tasca iniciada”.
Respecte a les relacions amb 
l’Ajuntament de Sant Cu-
gat, el nou president també 
va escenificar el canvi de 
tarannà del nou govern i va 
estendre la mà a l’alcaldes-
sa Mercè Conesa, per tal 
que l’EMD i l’Ajuntament 
puguin treballar plegats en 
la defensa de la identitat i 
els interessos dels valldorei-

xencs.
Juntament amb Josep Puig 
van prendre possessió els vo-
cals que formaran el plenari de 
la Junta de Veïns de l’EMD. 
CiU-Actuem té la majoria 
al ple amb 6 vocals que són; 
Susana Herrada (Actuem), 
Joan Ribera (CDC), Laura 
Baldoví (UDC), Joaquim Cas-
telló (CDC), Xavier Gavaldà 
(CDC) i Jordi Ortolà (UDC). 
L’oposició està representada 
al plenari per Pablo Alonso 
(CPCV-ICV) i José María Ca-
nals (PP).

Nou govern. Noves sensibilitats. 
Noves maneres

ACCIÓ DE GOVERN · PERFIL DELS NOUS VOCALS
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Juntament amb 1 Josep Puig van prendre possessió els vocals que formaran el plenari de la 
Junta de Veïns de l’EMD. CiU-Actuem té la majoria al ple amb 6 vocals que són; 2 Susana 
Herrada (Actuem), 3 Joan Ribera (CDC), 4 Laura Baldoví (UDC), 5 Joaquim Castelló (CDC), 
6 Xavier Gavaldà (CDC) i 7 Jordi Ortolà (UDC). L’oposició està representada al plenari per 8 
Pablo Alonso (CPCV-ICV) i 9 José María Canals (PP).

“Josep Puig vol un canvi en les maneres 
de tractar, relacionar-se i enfocar els 
problemes dels valldoreixencs i és partidari 
“d’humanitzar les relacions amb els veïns”

----------------------------------------------

“El nou president no es va oblidar de 
citar a personalitats destacades de la vida 
cultural i associativa de Valldoreix com 
Josep Altet, Adolf Priante, Paco Vidosa 
i Víctor Clemente, de qui va dir “són els 
paradigmes on mirar i continuar la tasca 
iniciada”

----------------------------------------------



Susana 
Herrada 
Cortés

Edat: 49 anys

Anys que fa que visc a Valldoreix:  
8 anys

La meva formació: 
• Estudis empresarials.

La meva trajectoria professional:
 • Empresària en el ram del co-
merç minorista del sector turístic 
(1987-1992)
• Secretària de l’AMPA del CEIP 
Jaume Ferran i Clua (2000-2006)
• Monitorització d’activitats de 
lleure per a l’empresa Doble Via 
(2004-2008)
• Vocal per Actuem a la Junta 
de Veïns de l’EMD-Valldoreix 
(2007-actualitat)

Estaré al capdavant de les àrees: 
•Atenció a les Persones, Partici-
pació Ciutadana i Participació.

A les xarxes socials estic a:

• www.facebook.com/

Joan 
Ribera 
Martínez

Edat: 39 anys

Anys que fa que visc a Valldoreix:   
3 anys

La meva formació:
• Arquitecte Tècnic.
• Màster en Direcció d’Empreses 
Immobiliàries (UAB)
• Executive Màster d’Operacions 
i Serveis (ESADE)

La meva trajectoria professional:
• Arquitecte Tècnic per compte 
propi (1997-actualitat) 
• Director General de la PIME 
Promocions RDR 2000 (1997- ac-
tualitat)
• Director General PAC RM. 
Project Management. (2006-ac-
tualitat)
•Active Development. Consultor 
Estratègic (2010-actualitat)

Estaré al capdavant de les àrees: 
• Obres i Serveis, Mobilitat, Viali-
tat i Transport Públic.

A les xarxes socials estic a:
• Facebook: www.face-
book.com/#!/profile.
php?id=1283255089
• Linkedin: joanribera
• Twitter: @joanribera

Laura 
Baldoví 
Borràs

Edat: 44

Anys que fa que visc a  
Valldoreix:   8

La meva formació: Secretària de 
Direcció

La meva trajectoria professional:
• Multinacional anglesa de 
distribució de productes químics, 
exercint les funcions de secre-
tària del director general, oficial 
de distribució i responsable de 
distribució.
• Gerent d’empresa pròpia dedi-
cada a donar suport operatiu a 
empresaris.
 
Estaré al capdavant de les àrees
• Serveis Interns, Gestió Sub-
vencions, Promoció Econòmica 
Empreses.

Joaquim 
Castelló 
López

Edat: 61

Anys que fa que visc a Valldoreix:   
14 anys

La meva formació:
•Entrenador superior de bàsquet
•Professor de l’Escola Nacional 
d’Entrenadors de Bàsquet
•Professor de literatura, poesia i 
interpretació.

La meva trajectoria professional:
•40 anys en el ram tèxtil. Tècnic 
en vendes i estampació.
•Gerent de l’empresa Ocsi55. 

Serveis integrals per a la llar i 
edificis.
 
Estaré al capdavant de les àrees: 
Cultura, Esports, Joventut i Medi 
Ambient

Xavier 
Gavaldà 
Carbonell

Edat: 26 anys

Anys que fa que visc a Valldoreix: 
20 anys

La meva formació: 
• Grau Universitari en Comerç Interna-
cional ESCI-UPF. (Finalitzat 2007).

La meva trajectoria professional:
 • Pràctiques a Nordson Corpora-
tion als Estats Units i a la Xina, a 
Xangai (2007-2008) 
• Brand Developer - MYC roba 
per la llar (2008 - actualitat)

Estaré al capdavant de les àrees: 
• Economia i Finances, Tresoreria, 
Hisenda i Noves Tecnologies.

A les xarxes socials estic a:
• www.facebook.com/
xaviergavalda

Jordi 
Ortolà 
Calatayud

Edat:65

Anys que fa que visc a Valldoreix: 
48

La meva formació:
•Estudis Superiors. Auxiliar 
administratiu

La meva trajectoria professional:
• Director de compres
• Director comercial
• Gerent d’empresa
 
Estaré al capdavant de les àrees: 
• Comerç, Gent Gran, Salut, Ser-
veis Socials i Residus Urbans

Pablo 
Alonso 
González

Edat: 56 anys

Anys que fa que visc a Valldoreix:   
32 anys

La meva formació:
• Reglada. COU. 
• No reglada. Tècnica, empresari-
al i sociològica.

La meva trajectoria professional:
• Delineant projectista. 
• Tècnic comercial.
• Director comercial. 
• Director de filial. 
• Comercial autònom (actualitat).
 
La meva tasca a l’EMD-Valldoreix: 
• A l’oposició com a portaveu 
de la Candidatura de Progrés i 
Catalanista de Valldoreix.

José María 
Canals 
Álvarez

Edat: 53 anys

Anys que fa que visc a Valldoreix:  
12 anys

La meva formació: 
• Diplomat en Ciències Empresa-
rials, PDD IESE 
• Màster en Auditoria 

La meva trajectoria professional:
• Treballador per compte aliè 
durant 17 anys
• Consultor d’alta direcció.

A les xarxes socials estic a:
• Facebook: www.facebook.
com/Jose Maria Canals Alvarez
• Linkedin: http://es.linkedin.
com/pub/jos%C3%A9-
mar%C3%ADa-canals-
%C3%A1lvarez/20/7a6/219
• Twitter: http://twitter.com/
josemariacanals
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Els nous vocals en detall
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Consells per evitar robatoris a l’estiu

SEGURETAT CIUTADANA

En els darrers mesos Valldoreix ha patit una nova onada 
de robatoris en domicilis de la vila. I no és un fet casual. 
Són ja prou coneguts per tots els episodis de robatoris 

silenciosos de què va ser objecte Valldoreix en la passades le-
gislatures i que van motivar la creació de la plataforma ciuta-
dana Actuem, que en aquests moments forma part del govern 
de Valldoreix, juntament amb CiU. És per aquesta sensibilitat 
de l’executiu valldoreixenc respecte als temes de seguretat ciu-
tadana, que l’EMD-Valldoreix està molt atenta als repunts de 
robatoris que es produeixen a la vila.

Estem a les portes de l’estiu. Una època molt propícia per als 
lladres, que aprofiten les llargues absències en els domicilis 
durant els períodes de vacances per perpetrar robatoris. En 
col·laboració amb els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de 
Sant Cugat l’EMD-Valldoreix us proposa diferents consells 
per evitar robatoris a les vostres llars.

Consells:

1. Tanqueu sempre amb clau la porta de casa vostra, encara que 
en sortiu per poc temps. 

2. Si perdeu les claus, canvieu els panys. També si ocupeu un 
domicili on anteriorment vivien unes altres persones. 

3. Procureu no deixar-hi objectes de valor ni gaires diners en 
efectiu. Utilitzeu les caixes de seguretat de les entitats bancàries.

4. Eviteu difondre que us absenteu de casa vostra durant el cap 
de setmana o les vacances.

5. Durant absències llargues, demaneu a algun familiar o amic 
que reculli periòdicament el correu de la bústia, per evitar 
que s’hi acumuli. Indiqueu-li la manera de localitzar-vos.

6. Si teniu contestador automàtic, no deixeu cap missatge en 
què es pugui deduir que estareu fora durant uns dies.

7. No tanqueu completament les persianes quan us absenteu 
de casa de vostra, deixeu algun llum encès o la ràdio, sense 
que molesti el veïnat, deixeu roba estesa a l’estenedor i si 
és possible poseu un temporitzador que permeti tancar 
i encendre llums en determinades hores. Amb aquestes 
mesures evitareu evidenciar que no hi ha ningú a l’interior.

En cas de patir un robatori:

Facilitareu la vostra identificació com a persones propietàries 
d’objectes robats i la seva recuperació si:

• Teniu un inventari detallat, amb números de sèrie, marques 
o models i, fins i tot, fotografies dels vostres objectes valuosos. 
• Marqueu els vostres objectes amb un signe, per exemple el 
DNI, en un lloc poc visible.

Posem fre al vandalisme
Durant la celebració de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere 
d’enguany a Valldoreix vam patir una circumstància que, per 
desgràcia, és habitual en aquests dies, en què els petards són els 
protagonistes.

Bústies rebentades, intercomunicadors de les vivendes cremats, 
atacs al mobiliari urbà, marquesines de les parades d’autobús 
destrossades, armaris de connexions elèctriques i telefòniques 
rebentats, papereres cremades i un llarg etcètera. Aquest va ser 
el botí, que un grup incontrolat de vàndals, es va cobrar els dies 
de les revetlles i que han suposat un greu perjudici per a tots els 
valldoreixencs i per a les arques municipals.

Des de l’EMD de Valldoreix no podem tolerar aquest tipus 
d’actituds i ja hem posat mans a l’obra perquè aquests fets no 
es tornin a reproduir. Demanem a la ciutadania de Valldoreix 
que si observa algun d’aquests comportaments vandàlics ho posi 
immediatament en coneixement de la Policia Local (092) o de 
l’EMD (93.674.27.19)

PAREU ATENCIÓ... 

-	 L’EMD-Valldoreix informa als veïns que la venda 
ambulant, a través d’anuncis fets per megafonia 
des dels vehicles, està totalment prohibida a tot el 
terme de Valldoreix.

-	 Que aquestes activitats són denunciables i cal 
posar-les en coneixement de la policia en el 
moment que es detectin.

-	 Tant la Policia Local com els Mossos d’Esquadra 
han alertat a l’EMD-Valldoreix que la proliferació 
de robatoris de mobiliari urbà i petits furs de ferro 
i elements metàl·lics en domicilis està relacionada 
amb l’increment de la presència de drapaires que 
es dediquen a la compra-venda de ferralla pels 
domicilis de Valldoreix.

Si detecteu la pràctica de qualsevol d’aquestes 
activitats a Valldoreix poseu-vos en contacte amb la 
Policia Local (092) o amb els Mossos d’Esquadra (112).
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La Festa Major 2011 escalfa motors

FESTA MAJOR · AVANÇ DE PROGRAMACIÓ DE LA FESTA MAJOR 2011

Punt d’Intercanvi de Llibres: Dijous 15, divendres 16, i 
dissabte 17 de setembre a la Biblioteca Vall d’Or.

Contes i manualitats per als més petits: Dijous 15 de 
setembre, de 17h a 19h, a la Biblioteca Vall d’Or.

Festa Major Infantil: Divendres 16 de setembre, de 9h a 
17h. La Festa finalitzarà amb l’actuació de “Bruno el Mag”

Visita al Centre de Restauració de Béns Mobles de 
la Generalitat: Divendres 16 de setembre, a les 17:30h. 
Observarem en directe obres en procés de restauració.

Havaneres i cremat: Divendres 16 de setembre.

Festa Jove amb el grup local ‘Els Malabeiros’, 
‘La Màlaga’ i el DJ Albert Jané: Divendres 
16 de setembre, nit de rumba amb matisos de 
reggae i fusió. La Festa Jove finalitzarà amb el 
DJ Albert Jané.

Trobada d’Associacions Veïnals i Entitats Culturals, 
exposició de cartells: Dissabte 17 de setembre, de 10h a 14h 

Espectacle ambulant amb ‘Els Excèntrics’ (Premi Nacional 
de cultura 2011): Dissabte 17 de setembre, a les 10:30h. 

‘Ball de Festa Major’ amb la Salseta del Poble Sec: La nit 
del dissabte 17 de setembre.

“ Per a més informació consulteu el Programa de la Festa Major 2011 que s’editarà en 
properes dates”.

----------------------------------------------
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El ‘Mercat dels Dissabtes’ fa un any

COMERÇ

Fa poques dates, exac-
tament el 22 de maig, 
el ‘Mercat dels Dis-

sabtes’ a Valldoreix va com-
plir un any de vida, un any 
que ha demostrat la gran 
necessitat que tenia la vila de 
disposar d’un espai de mercat 
on els valdoreixencs pogues-
sin proveir-se de productes 
frescs sense haver-se de tras-
lladar als mercats municipals 
de Sant Cugat o Rubí.

Ja des del mateix dia de la 
seva inauguració el ‘Mercat 
dels Dissabtes’ ha estat un 
èxit, tant pel que fa a la gran 
afluència de compradors com 

pel gran nombre de parades 
que s’han instal·lat en l’espai 
habilitat al carrer Bruc, al llarg 
d’aquest primer any de vida 
del mercat. 

Fins a prop de 50 han estat 
les parades que, durant l’any, 
han donat servei a els milers 
de valldoreixencs que s’han 
acostat al mercat a fer les seves 
compres. En xifres, el mercat 
de Valldoreix té una extensió 
lineal de 450 metres i compta 
amb un total de prop d’una 
quarantena de parades fixes. 
Les parades ofereixen els seus 
serveis tots els dissabtes de 
8:30 a 14:30 hores.  El ‘Mercat 

dels Dissabtes’ ofereix 
un ventall molt variat de 
productes alimentaris frescs 
(fruites i verdures, formatges 
i làctics, fleca, pastisseria, 
embotits, envinagrats, fruits 
secs, xurreria i rostisseria), 
articles tèxtils i de moda 
(roba d’home, dona, juvenil 
i esportiva; articles de pell; 
llenceria i complements...), 
joieria, parament per a la 
llar, i en menor mesura 
parades d’oci i cultura i de 
salut i cosmètica. L’oferta 
del mercat es completa amb 
una quinzena de parades 
d’artesania que tenen una 
periodicitat mensual.

El Mercat de Valldoreix
Tots els dissabtes de 8:30 a 14:30 a l’estació
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A Valldoreix, estiu sense foc

MEDI AMBIENT

Des del 15 de juny i fins el 15 de setembre la Genera-
litat de Catalunya decreta (Decret 64/1995, de 7 de 
març, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció 

d’incendi) la situació d’alt risc d’incendi a tot el territori català. 
És per aquest motiu que l’ens valldoreixenc ha editat un BAN 
Municipal amb un seguit de prohibicions i consells adreçats als 
veïns per evitar els incendis forestals. Aquestes recomanacions 
es complementen amb els consells de prevenció d’incendis de la 
Generalitat de Catalunya.

Mesures de prevenció:

Al bosc:
• No llençar mai les cigarretes enceses ni llumins sense apagar.
• No llençar coets en zones de perill, encara que sigui a camp 
ras, en terrenys agrícoles, ni en urbanitzacions envoltades de 
bosc.
• No deixar mai escombraries ni deixalles en el bosc, ja que 
poden ser l’origen d’un incendi.
• Utilitzeu els serveis de recollida i els contenidors adients.
• En cas d’anar a menjar al bosc, no encendre foc per cuinar.
• Procureu tenir a mà les eines que puguin ser útils en cas 
d’incendi.

A cases, jardins i urbanitzacions:
•  Mantingueu una franja lliure de vegetació i de residus del 
bosc de com a mínim 2 metres al voltant de la façana i de 10 
metres al voltant de la parcel·la.
•  No cremar la brossa de les parcel·les de les urbanitzacions. 
•  En podeu fer compost o abocar-les al sac especial de restes 
llenyoses.
•  Vigileu que hi hagi 3 metres de distància entre els arbres del 
jardí.
•  Netegeu la teulada de fulles seques, branques i altra matèria 
orgànica.
•  Allunyeu de la casa les reserves de llenya.
•  Retireu les branques que es projectin cap a la teulada o 
estiguin a prop de les xemeneies.
•  Protegiu la xemeneia per evitar que entrin a la casa espurnes 
o brases.
•  Tingueu una mànega de reg flexible i prou llarga per envoltar 
la casa.
•  Emmagatzemeu els combustibles (bombones de butà, 
contenidors de gasoil, etc.) en recintes ventilats i protegits.

•  Disposeu d’extintors polivalents ABC per a diferents classes 
de foc, sobretot a la cuina, les golfes i el garatge.
•  Eviteu les tanques de bruc sec: són molt inflamables.
•  Prioritzeu la vegetació que es manté verda i els arbres amb 
fusta d’alta densitat (boix, heura, alzina, roure, olivera).
•  Eviteu utilitzar materials sintètics per construir els tancaments 
exteriors (policarbonats, metacrilats, PVC, etc.).
•  Podeu utilitzar barbacoes, però només si són d’obra, amb 
mataguspires i envoltades per una franja de terreny sense 
vegetació. 

Queda prohibit fer cap mena de foc del 15 de març al 
15 d’octubre. Si heu de cremar restes vegetals o fer cap 
altra activitat amb foc, podeu demanar una autorització al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural a través de l’Ajuntament.

En cas d’incendi: 
Trucar al telèfon d’emergències 112

----------------------------------------------
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El passat 22 de maig els valldoreixencs estàvem cridats a les urnes per decidir qui havia 
d’estar al capdavant de l’EMD de Valldoreix els propers quatre anys i la majoria de veïns 
vam votar per Josep Puig (Valldoreix, 1959). La presa de possessió del càrrec de nou 

president de l’EMD es va celebrar l’11 de juny en una Sala de Plens plena a vessar de familiars 
amics i veïns de la vila.

Ja han passat uns dies des de les eleccions i la presa de possessió, com va viure 
aquells dies?El dia de les eleccions vaig passar molts nervis durant tota la 
jornada, uns nervis que es van anar transformant en expectació durant el 
recompte de vots i que va acabar amb molta alegria i sorpresa quan per fi 
es van confirmar els resultats. També em vaig sentir molt reconfortat pel 
suport majoritari que vam rebre de la ciutadania de Valldoreix. Després 
de quatre anys de molts esforços, molt treball i molt patiment a l’oposició 
rebre aquest suport per part dels veïns em va reconfortar molt. Pel que fa 
al dia de la investidura com a president, el vaig viure amb molta emoció. 
És un dia que recordaré tota la vida. Et fas a la idea que pots servir i 
treballar pel poble on t’has criat. Això és molt emocionant.

Més tranquil ara? Més tranquil sí. Però alhora sóc molt conscient 
de la responsabilitat que suposa ser el president de Valldoreix 
i dels esforços que comporta el càrrec. Tenim molta feina a fer al 
llarg d’aquests quatre anys i per tant no ens podem adormir i hem de 
començar a treballar des de ja per tirar endavant Valldoreix. La tranquil·litat 
la tinc des de la vessant emocional, però estic molt alerta per afrontar la gran 
tasca que tenim per davant. 

Què significa per a un valldoreixenc de tota la vida poder representar 
Valldoreix? És un honor. Un immens honor. Crec que poder ser el màxim 
representant del teu poble, on has nascut i crescut i on has format la teva 
família, és la màxima aspiració que pot tenir una persona. Crec que sóc un 
privilegiat en aquest sentit i que ocupo un càrrec que m’omple de joia i 
d’il·lusió. Poder treballar per al teu poble com a màxim representant i liderar 
el desenvolupament i consolidació de Valldoreix és molt reconfortant.

Va aconseguir quasi el doble de vots que el segon presidenciable més votat. 
Tranquil·litat o responsabilitat?
Sobretot responsabilitat. El gran resultat obtingut a les urnes, gràcies al 
suport i la confiança que ens va fer una àmplia majoria dels valldoreixencs, 
ens dóna una legitimitat que ens permet encarar el projecte de govern 
que representem amb molta empenta. Respecte a la tranquil·litat, crec 
que no n’estarem mai. Com he dit abans, tenim molta feina a fer i no 
ens podem posar tranquils. Hem d’estar molt proactius per afrontar 
amb garanties el repte que ens ha encomanat la ciutadania.

Quins seran els trets diferencials de Josep Puig com a president? El 
Josep Puig president de l’EMD no serà diferent del Josep Puig veí 
de Valldoreix. Sempre m’he diferenciat per la meva proximitat 
amb la gent i vull que aquest segueixi sent un dels meus trets 

ENTREVISTA

Josep Puig: 
“Em sento molt orgullós de ser el president de Valldoreix”
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característics. La meva 
aspiració és tenir cura 
de la gent i parar molta 
atenció al tracte amb les 
persones i amb els seus 
problemes. Intentaré fer 
sentir als valldoreixencs la 
gran estima que tinc per 
Valldoreix i transmetre 
a la gent sentiment de 
pertinença al poble.

En el seu discurs 
d’investidura va fer 
referència a figures 
destacades de la vida 
associativa, cultural i 
ciutadana de Valldoreix 
com són Josep Altet, Adolf 
Priante, Paco Vidosa i Víctor 
Clemente. Són els referents 
a seguir? Com l’han inspirat?  
No és només això. Les 
persones que has citat són 
gent que en el seu moment 
es van abocar a treballar 
pels interessos de Valldoreix 
i de la seva ciutadania. Van 
fer una defensa aferrissada 
del sentiment de Valldoreix 
com a poble i ho van fer 
d’una manera altruista. És 
aquest l’exemple que hem 
de seguir. Però no m’agrada 
centrar-ho tot en uns 
noms concrets. Els Josep 
Altet, Adolf Priante, Paco 
Vidosa i Víctor Clemente 
exemplifiquen aquest 
esperit, un esperit de 
treball per la comunitat que 
té molta gent de l’actual 
Valldoreix i que treballa 
cada dia per defensar els 

interessos del nostre poble 
i promoure el sentiment 
valldoreixenc.

Vostè ha nascut i viscut a 
Valldoreix tota la seva vida 
i, per tant, té una visió molt 
propera de com i quant ha 
evolucionat la vila al llarg 
dels darrers anys. Valldoreix 
està en el bon camí? Anem 
pel bon camí, però anem 
una mica retardats. S’han 
fet les coses a destemps i 
això ha provocat el retard a 
què em refereixo. Aquest 
és el problema de viure en 
un poble on primer s’han 
construït les cases i més tard 
s’han hagut d’urbanitzar els 
carrers. 

Mirem al futur i posem nom 
als projectes. Quines fites es 
proposa aconseguir en els 
propers 4 anys? Sense cap 
mena de dubte el projecte 
més important d’aquest 
mandat és el de soterrament 
de les línies d’alta tensió. 
La resta de projectes 
importants pengen del 
projecte d’eliminació de 
les torres elèctriques. 
També cal afrontar els 
projectes de la plaça de la 
Centralitat, la urbanització 
de l’avinguda del Baixador, 
l’eliminació del vial d’enllaç 
i la construcció del camp 
de futbol. Altres prioritats 
són les de dotar a tots els 
valldoreixencs de major 
qualitat dels subministres 

(llum i aigua) i assegurar-
nos que tots els veïns tenen 
accés a internet de banda 
ampla.

Ens toca viure un moment 
d’estretors econòmiques 
provocades per la crisi. 
D’on han de sortir els 
recursos per tirar endavant 
tots aquests projectes? 
El primer que hem de fer 
és un acurat control del 
pressupost de l’EMD i 
racionalitzar al màxim la 
despesa. Un cop assolits 
aquests objectius, i ja 
amb la certesa de què els 
recursos de Valldoreix estan 
ben gestionats i aprofitats 
al màxim, buscarem 
els recursos on calgui. 
Gestionarem l’obtenció 
de recursos a través de 
subvencions i també 
explorarem la possibilitat 
d’obtenir aportacions 
privades. Farem allò que 
calgui fer per portar a bon 
terme el nostre projecte.

A més de la presidència, 
CiU-Actuem ha aconseguit 
la majoria al plenari amb 
6 vocals del total de 8. Un 
altre èxit.  Per descomptat. 
Tenir la majoria al plenari 
ens permetrà fer una acció 
de govern més decidida. 
Tenim més força a l’hora 
de tirar endavant la gran 
quantitat de projectes que 
tenim a sobre de la taula 
i que no poden quedar 

aturats ni patir retards 
per culpa de la discussió 
política.

Com valora l’equip amb 
que treballarà els propers 
quatre anys?  El nou equip 
de govern de l’EMD de 
Valldoreix és, sobretot, 
un equip molt il·lusionat i 
compromès amb el projecte 
de treballar per Valldoreix 
i és un equip amb una 
altíssima capacitat de 
treball. Cal destacar també 
que és un grup de persones 
molt preparades i molt 
professionals en cada una 
de les àrees que conformen 
el govern.

Quina serà l’actitud de 
l’equip de govern liderat 
per Josep Puig amb 
l’oposició? La nostra 
actitud amb l’oposició 
serà totalment normal. 
Tenim la ferma intenció 
d’informar a l’oposició 
de totes les iniciatives 
que posem en marxa des 
de l’equip de govern i 
no només això, sinó que 
demanarem que se sumin 
a les nostres propostes i 
esperem comptar amb la 
seva col·laboració. Farem 
allò que nosaltres hem 
estat reclamant al llarg 
dels quatre anys que hem 
estat a l’oposició. Buscarem 
consensos en totes les 
accions de govern. És un 
dels nostres ferms propòsits.
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Tallers Casal de Cultura 2011-2012

CULTURA

IMMERSIÓ AL XINÈS 
MANDARIN 
2ON NIVELL NOU!
De gener a març 2012
Dia i hora: dimarts 
19h a 20.30h.

IMMERSIÓ AL XINÈS MANDARIN 
1ER NIVELL BASIC 
De gener a març 2012
Dia i hora: dilluns 19h a 20.30h.

GRAFOLOGIA 
Octubre 2011 a març 2012
Dia i hora: dimarts de 18’30 a 20h.

ESCRIPTURA
De gener a juny 2012
Dia i hora: dimecres de 18 a 
20’30h.

FLEXIBILITAT I CONSCIENCIA 
CORPORAL
D’octubre 2011 a juny 2012
Dia i hora: Dilluns de 19.15h a 
20.45h.

CONSCIÈNCIA CORPORAL
D’octubre a juny 2012
Dia i hora: dijous de 9’15 a 10’45h.

TREBALLS ENERGÈTICS
D’octubre 2011 a juny 2012
Dia i hora:  dimarts de 19’30 a 21h.

TÈCNIQUES DE 
CLOWN
Febrer i març
Dia i hora: dimarts 
de 20 a 21h.

TALLER DE DJ
Febrer, març, abril
Dia i hora: dijous de 20 a 21h.

DIBUIX DE MODEL  
AL NATURAL NOU!
Gener, febrer i març 
Dia i hora: dimarts de 19:30h a 21h.

MANUALITATS 
PER A NENS/ES 
DE 4 A 8 ANYS
D’octubre 2011 a 
juny 2012

Dia i hora: dimecres de 17’30 
a 18’30h.

DIBUIX I PINTURA DE 8 A 13 ANYS
 NOU! D’octubre 2011 a juny 2012
Dia i hora: dimarts de 17:30h a 19h.

DIBUIX I PINTURA
2ON NIVELL D’octubre 2011 a juny 
2012
Dia i hora:
Dimecres de 9’15 a 12’15h.

DIBUIX I PINTURA 
1ER NIVELL
D’octubre 2011 a juny 2012
Dia i hora:
Dimecres de 19 a 21h.
CATALÀ PER A ESTRANGERS
De gener a juny 2012
Dia i hora: dilluns de 18 a 19h.

TEATRE PER A NENS 
D’octubre a juny 2012
Dia i hora: dijous de 17’30 a 19h.

TEATRE PER A JOVES
D’octubre a juny 2012
Dia i hora: dijous de 18’30 a 20h.

JOIERIA A LA CERA PERDUDA I 
ESMALTS NOU! 
De gener a juny 2012
Dia i hora: Dimecres de 19 a 21h.

TALLER DE POESIA PER A GENT 
JOVE I NO TANT JOVE NOU!
D’octubre a juny 2012
Dia i hora: Dilluns de 19:30h a 21h.

DANSA ORIENTAL
D’octubre a juny 
2012
Dia i hora: 
dimecres de 20:15h 
a 21’45h.

JOIERIA
De gener a juny 2012
Dia i hora: dijous de 19 a 21h.

PATCHWORK 
D’octubre a juny 
2012 
Dia i hora:
Dimecres de 9’30 
a 12’30 h.
NOU HORARI
Dimecres de 19h 
a 21h.

FES-TE LA TEVA ROBA 
I/O ADAPTA-LA AL TEU GUST 
NOU!
Febrer, març i abril 2012
Dia i hora: Dijous de 19:15h a 
21:45h.

INTRODUCCIÓ 
A LA 
FOTOGRAFIA
De gener a juny 
2012

Dia i hora: dijous de 19’15 a 20’45 h.

UN TASTET DE FOTOGRAFIA
Gener, febrer i març 2012
Dia i hora: de gener a març – 
dilluns de 9’30 a 11h.

HORTICULTURA ECOLÒGICA 
Disposem d’un espai on realitzar 
pràctiques des del primer dia. 
d’octubre 2011 a juny 2012
Dia i hora: dijous d’11:15h a 
12’45h. 

TÈCNIQUES DE JARDINERIA 
D’octubre 2011 a març 2012 
Dia i hora: dijous de 9’30 a 11h.

PLANTES 
MEDICINALS NOU!
Abril maig juny 2012 
Dia i hora: dijous de 
9:30h a 11h.

VITRALLS NOU!
D’octubre 2011 a juny 2012
Dia i hora: dimarts d’11:15h a 
12:45h. 

PINTURA SOBRE SEDA NOU!
D’octubre 2011 a desembre 2012
Dia i hora: dimarts de 9:30h a 11h. 

JOIERIA TÈXTIL NOU!
Novembre, desembre 2011 i gener 
2012 ( 10 sessions)
Dia i hora: Dijous de 19h a 21h.

GRUPS DE LECTURA A VALLDOREIX
19.30h – Biblioteca Vall d’Or (Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 185)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA al Casal de Cultura de Valldoreix (places limitades)
GRUP DE LECTURA EN ANGLÈS
1er dilluns de mes dies: 3 d’octubre, 7 de novembre, 5 de desembre, 9 de 
gener, 6 de febrer, 5 de març, 2 d’abril, 7 de maig, i 4 de juny.

GRUP DE LECTURA EN CATALÀ I CASTELLÀ
 2on dilluns de mes: 10 d’octubre, 14 de novembre, 12 de desembre, 16 de 
gener, 13 de febrero, 12 de març, 16 d’abril, 14 de maig, i 11 de juny.

GRUP DE LECTURA EN ALEMANY 
 3er dilluns de mes: 17 d’ctubre, 21 de 
novembre, 19 de desembre, 23 de gener, 20 de 
febrer, 19 de març, 16 d’abril, 21 de maig i 18 de 
juny del 2012. 

GRUP DE LECTURA EN FRANCÈS 
 4art dilluns de mes: 24 d’octubre, 28 de novembre, 23 de gener, 27 de 
febrer, 26 de març, 23 d’abril, 28 de maig, i 25 de juny. 
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En aquesta  primera edició de l’ InfoValldoreix de la nova 
legislatura el grup CiU-Actuem volem d’entrada tornar 
a donar les gràcies a tots els ciutadans de Valldoreix per 
l’exercici de responsabilitat democràtica que vau dur a 
terme el passat mes de maig exercint el vostre dret a vot. 

Els resultats d’aquestes eleccions ens van donar una majoria que pretenem dedicar als interessos generals de tots els 
nostres conciutadans per aconseguir fer de Valldoreix un bon lloc per a viure i treballar. Tots els membres del govern 
estem il·lusionats amb aquesta nova etapa tan decisiva pel desenvolupament econòmic i social de Valldoreix amb tots 
els projectes de la Centralitat i els canvis urbanístics i serveis comercials que suposarà. 

Sabem, però, que ni la nostra tasca ni la del global de la ciutadania no serà fàcil en aquests moments en què la situació 
actual general ens porta a haver d’acceptar decisions que no sempre són les més idònies sota el nostre parer. 

Ens referim molt concretament a l’anunci de tancament del CAP de Valldoreix durant el mes d’agost. És evident que 
aquest equip de govern  no està d’acord amb aquesta decisió que obliga els ciutadans a desplaçar-se per rebre assistència 
tot i que comprenem que factors econòmics i conjunturals del moment comporten aquests tipus de conseqüències. 
Amb tot,  des de l’EMD vetllarem sempre pel manteniment dels serveis i prestacions que ofereix el CAP de Valldoreix 
habitualment.

Sota el mateix paràmetre de mirar sempre cap el futur us proposem també aquest nou format de la publicació que avui 
estrenem tot esperant que el trobeu atractiu i interessant.

Comencem una nova legislatura amb una nova composició de govern, en el que CiU té la 
majoria absoluta. La situació es completament diferent a la de la darrera, en què la minoria 
del govern feia necessari el consens. La Candidatura de Progrés i Catalanista espera del 
govern que no apliqui el ‘rodet’ i cerqui l’acord.

Ara estem davant d’un greu problema: l’anunci de tancament del nostre CAP durant el 
mes d’agost. Creiem que no es la solució als problemes de la sanitat pública i per contra 
trasllada la despesa, una vegada més, sobre el ciutadà que haurà d’assumir el cost del 

desplaçament forçós. La CPCV treballarà per aconseguir que el CAP de Valldoreix no tanqui.

Ens enfrontem a un estiu amb una meteorologia que ens depara temperatures altes, que 
comporten un increment del risc de incendi. Haurem que tenir cura de les activitats que 
desenvolupem al bosc i posar el màxim d’atenció en no deixar abandonades ampolles de vidre, 
ni encendre focs i evitar el fumar i llençar les burilles enceses a prop de les zones boscoses. En 
resum, haurem de parar compte en totes aquelles mesures elementals de prudència i conegudes 
per tothom. 
Un altre front obert es el tancament del CAP de Valldoreix durant el mes d’agost.

Tots aquells valldoreixencs/es que requereixin d’assistència mèdica hauran de fer el desplaçament 
fins al CAP Sant Cugat. Això suposa una molèstia per a els veïns, però que tots desitgem que 

siguin amb caràcter temporal. Esperem de tots els valldoreixencs demostrin el seny i serenor que ens caracteritza i 
sàpiguen aguantar aquests inconvenients amb fermesa.

Opinió de grups

OPINIÓ
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ESPORTS

A l’estiu, a Valldoreix esport 
per a infants i joves

Al llarg de les 
v a c a n c e s 
e s c o l a r s , 

Valldoreix acull un 
gran volum d’ofer-
ta educativa d’es-
port i lleure adre-
çada a infants de 
5 a 12 anys i que 
es concentra a la 
zona esportiva i ve 
donada per l’EMD 

de Valldoreix mitjançant el seu Complex Esportiu i per la 
pròpia AMPA del CEIP Ferran i Clua de mans de l’associ-
ació SAEC.

Per la seva part, a l’IES Arnau Cadell s’ofereixen de d’aquest 
2011 activitats per a joves de 12 a 19 anys en forma de tallers 
d’una setmana de durada.
El taller amb més demanda ha estat el de “Primers auxilis”, 
que imparteix la Creu Roja i va adreçat a joves majors de 16 
anys (18 al 22 de juliol).

Patis oberts a l’estiu

Gràcies al suport de la Diputació 
de Barcelona, l’EMD de Valldoreix 
ha posat en marxa una primera 
experiència pilot d’obrir les pistes 
exteriors dels centres educatius de 
Valldoreix en períodes de vacances 
i caps de setmana.

Durant tots els caps de setmana de 
juliol, les instal·lacions esportives de 
l’ IES Arnau Cadell han estat obertes 
de 17 a 21h per a la pràctica lliure 
esportiva.
Aquesta iniciativa de “patis oberts”, 
estesa arreu de Catalunya, vol 
aconseguir un acostament gratuït de 
les persones a punts segurs de pràctica 
esportiva i foment d’hàbits saludables.

Festa Major de l’Esport 2011

La  Festa Major de Valldoreix 2011 acull els següents 
esdeveniments esportius al llarg dels 3 dies de celebració:

• Jornada d’activitats física i gent gran a la plaça Maria Sabater 
(Espai Lúdic)- dia 16 de setembre

• Esport al carrer – dies 17 i 18 de setembre

• Activitats esportives promogudes pels clubs de Valldoreix – 
dies 17 i 18 de setembre

• Presentació de l’esport federat de Valldoreix – dissabte 17 
de setembre

• Trofeus de Festa Major de futbol sala, natació, voleibol, 
handbol i pàdel – dies 17 i 18 de setembre

• Bicicletada popular familiar – diumenge 18 de setembre

Programació esportiva del darrer 
trimestre del 2011

El 2011 ha estat un any especialment intens pel que fa a 
l’organització d’activitats esportives puntuals i regulars a 
Valldoreix.

• Els 10 clubs federats de 
Valldoreix comencen la seva 
nova temporada d’entrenaments 
i competició oficial amb 
representació en un gran ventall 
de modalitats esportives com són: 

Patis oberts a tothom !!!

INFORMACIÓ: 
www.valldoreix.cat

27 de juny al 1 de juliol • 4  al 8 de juliol
11 al 15 de juliol • 18 al 22 de juliol

ESTIU JOVE A L’IES 
ARNAU CADELL

L’EMD de Valldoreix organitza en col·laboració 
amb l’Associació Esportiva de l’IES Arnau Cadell 
4 setmanes d’activitats d’esport, lleure i diversió 
per a infants i joves de deu a dinou anys per aquest 
estiu 2011.

CALENDARI:
• 27 de juny al 1 de juliol
• 4  al 8 de juliol
• 11 al 15 de juliol
• 18 al 22 de juliol

HORARI DE FUNCIONAMENT
Cursos i tallers de dilluns a divendres en franges de 
10 a 14h i de 17 a 21h

OBERTURA DE LES PISTES EXTERIORS DEL 
CENTRE – ÚS LLIURE DE L’ESPAI ESPORTIU
Dissabtes i diumenges a la tarda del mes de juliol de 
2011 (de 17 a 21h ).

ESTIU JOVE A L’IES 
ARNAU CADELL

Tallers, cursos, obertura d’espais.... i molt més!

Col·laboradors: 

IES 
Arnau Cadell

IES 
Arnau Cadell
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la natació sincronitzada, l’handbol, el voleibol, el futbol 11, el 
tir a l’arc de recorregut, la boccia, la natació, el tennis, el pàdel 
o l’equitació.

• Pel que fa al Complex Esportiu municipal, al setembre 
arrencarà també tota la seva oferta d’activitat física i de 
salut i el funcionament de piscina per a un bon nombre de 
programes escolars i terapèutics del territori.

• L’espai lúdic per a la gent gran, situat a la Plaça Maria Sabater, 
comptarà amb la dinamització setmanal d’una professional 
de l’activitat física, que durant el darrer trimestre oferirà 
gratuïtament sessions a persones grans que vulguin millorar 
la seva condició física general. Sota el nom de “Valldoreix, 
activitat física a l’aire lliure”, la Diputació de Barcelona ha 
subvencionat a l’EMD per aconseguir la presència segura de 
la gent gran a aquest espai esportiu a l’aire lliure i mobilitzar 
a la població resident als centres de la tercera edat tan 
nombrosos al nostre territori.

(Foto espai lúdic)

Activitats puntuals

Com a activitats puntuals, s’ha de destacar el primer 

OPEN DE BOCCIA que ASDI organitzarà al pavelló de 

Valldoreix el mes de setembre i on podrem veure 

als millors esportistes d’aquesta modalitat en acció, 

entre els quals tenim els propis jugadors d’ ASDI.

A aquesta activitat federada s’hi sumarà la primera 

edició de la DUATLÓ de VALLDOREIX que amb la 

col·laboració de la Federació Catalana d’aquest 

esport, organitzarà l’EMD de Valldoreix de la mà del 

Complex Esportiu el dia 4 de desembre.

L’ SKATE I EL BMX tornaran a tenir protagonisme al 

llarg de les vacances de Nadal amb l’organització 

de la 4ª edició del PARK VALLDOREIX a l’IES Arnau 

Cadell. 

Aquesta activitat urbana, dinamitzada per l’empresa 

Ungravityboard, oferirà un espai per a la pràctica de 

l’skateboard i el BMX, així com tallers de reparació i 

cura del material, cursos d’iniciació i una competició 

final. 
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La Biblioteca Vall d’Or de Valldoreix 
amplia el seu horari per exàmens
Els usuaris de la Biblioteca de Valldoreix van poder gaudir, 
des del 23 de maig i fins el 22 de juny, de nous horaris ampliats 
de l’equipament cultural, per donar resposta a la demanda 
d’hores d’estudi per preparar els exàmens de final de curs.

La biblioteca va restar oberta al públic en horari nocturn 
mentre es va allargar el període anual d’exàmens finals. 
Aquest servei complementari tenia un horari que s’ampliava 
fins a les 24.00 hores de dilluns a divendres. Durant aquest 
horari, en què la biblioteca prestava el servei d’aula d’estudi, 
no s’oferia el servei de préstec de llibres. 

L’horari d’aula d’estudi nocturn es va complementar amb 
l’horari normal d’atenció al públic de l’equipament cultural, 
que va mantenir el seu servei en el mateix horari que ho venia 
fent fins a l’ampliació dels horaris en època d’exàmens.

El virtuosisme del Geni Barry Quartet 
encisa el públic valldoreixenc

El grup del vibrafonista barceloní va fer les delícies del més 
d’un centenar d’assistents que, el dissabte 4 de juny, es van 
donar cita a la Nau de Cultura de Valldoreix. El concert 
formava part del Cicle de Jazz, Blues i Rodalies a Valldoreix.
El concert va servir per presentar davant del públic 
valldoreixenc el treball Geni Barry molt centrat en la tradició 
nord-americana del jazz que segueix, fil per randa, els 
preceptes del llibre d’estil dels clàssics.

Geni Barry no va estar sol a l’escenari, ja que va estar ben 
secundat per Alain Guiu, antic pianista del compositor i 
cantant francès Charles Aznavour, el trompetista Ricard Gili 
i pel contrabaix Pere Loewe, com a membres principals del 
quartet. També van pujar a l’escenari els alumnes de jazz de 
Barry, Joaquim Castanyer (trompeta baixa) i Miquel Tuset 
(saxo). Però Geni Barry es guardava una sorpresa amagada 
a la màniga, que es va desvetllar quan Marina Tuset, filla 
del saxofonista Miquel Tuset, es va posar sota els llums per 
interpretar de forma magistral el tema ‘Georgia’ de Ray 
Charles.

Els llargs aplaudiments al final de cada tema i els comentaris 
en veu baixa dels assistents, durant el concert, van posar de 
manifest la satisfacció amb què els valldoreixencs van rebre 
l’actuació del Geni Barry Quartet. En acabar el concert els 
assistents van esclatar en una ovació tancada i un cop a fora 
de la sala el comentari general del públic va ser ‘aquest és el 
millor grup que ha passat pel Cicle de Jazz, Blues i Rodalies 
a Valldoreix’.

La Coral l’Harmonia de Valldoreix 
celebra el 30è aniversari a l’escalf 
d’una Nau de Cultura plena a vessar

La posada en escena de l’opereta ‘La vídua alegre’ va servir a 
la coral valldoreixenca per celebrar els seus 30 anys d’història, 
davant de més de 170 espectadors entregats. El fi de festa el 
va posar un sopar popular per a tots els assistents.

La cita va ser el 18 de juny a les 19.00 hores a la Nau de 
Cultura, on el públic assistent va poder gaudir d’una tarda 
d’òpera en petit format, a càrrec dels 40 cantaires de la coral 
valldoreixenca. La posada en escena va comptar també amb 
la participació de les veus solistes de les sopranos Miki Mori 
i Trini Escrihuela, el baríton Marc Canturri, el tenor Ferran 
Traverso i el baix Josep Jarque. L’acompanyament musical de 
l’obra va arribar de la mà del pianista Josep Buforn. Tots ells, 
sota la experta batuta del director de la coral Albert Santiago, 
van fer les delícies del públic assistent.

L’opereta ‘La vídua alegre’, escrita al 1905 pel compositor 
austro-hongarès Franz Lehár, es va dividir en tres actes en 
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què es van escenificar les ventures i desventures amoroses de 
la vídua milionària Hanna Glawari i de l’interès que desperta 
la seva fortuna entre els diferents pretendents que la festegen.

Un cop acabada l’obra, tant els assistents al concert com 
els membres de la Coral l’Harmonia es van traslladar a 
l’exterior de la Nau de Cultura. Allà ja els esperaven unes 
taules farcides de plats cuinats pels mateixos membres de la 
coral valldoreixenca i que van servir per oferir un sopar de 
degustació popular.

L’acte va comptar amb la presència del president de 
l’EMD, Josep Puig, qui va felicitar i agrair el treball de la 
Coral l’Harmonia al llarg dels seus 30 anys d’història i va 
assegurar que ‘l’EMD hi ha donat el seu suport, però ha estat 
l’entusiasme de tots els seus cantaires el que els ha permès 
arribar a celebrar 30 anys’.

El CEIP Jaume Ferran i Clua celebra el 
fi del curs 2010-2011 amb una jornada 
farcida d’activitats familiars

Prop d’un miler de persones es van aplegar el dissabte 18 de 
juny al recinte del centre escolar, per gaudir del ventall de 
propostes programades per celebrar la Festa de Fi de Curs 
de l’escola. 

El dissabte, ben d’hora al matí el Ferran Clua va aparèixer 
ple d’inflables i llits elàstics perquè els més menuts gaudissin 
d’allò més. També es van oferir activitats obertes de tallers, 
que permetien que tothom s’ho passes d’allò més bé.

Les activitats de tarda van començar a les 18 hores amb 
una projecció de fotografies de les activitats de l’escola 
al llarg del curs 2010-2011. Acte seguit es va celebrar un 
ball de gegants i caps grossos, activitat que va precedir 
les exhibicions dels alumnes de tots els cursos que, al 
ritme de cançons tradicionals i de danses d’altres països, 
van demostrar les seves habilitats de ball i gimnàstica, 
treballades durant el curs. 

Amb l’animació a càrrec dels propis alumnes es va arribar 
al comiat dels alumnes de darrer curs, 6è, que aquest any 
abandonen l’escola per seguir els seus estudis a l’institut. 
Diferents tallers i activitats van finalitzar les activitats del 
programa de tarda. 

El punt i final a la jornada el va posar el sopar infantil que 
va precedir el sopar popular també a l’aire lliure per a pares, 
mares, familiars i mestres. La jornada va acabar amb un ball, 
on petits i grans van posar el tancar una festa marcada per la 
diversió en família.
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La Coral l’Harmonia repeteix el 
concert del 30 aniversari a l’Aula 
Magna de l’Escola de Música Victòria 
dels Àngels

La gran acceptació que va tenir el concert del 30 aniversari de 
la coral celebrat el 18 de juny a la Nau de Cultura va engrescar 
a l’Harmonia a repetir el recital el 10 de juliol a les 19.00 hores 
a l’Aula Magna de l’Escola Municipal de Música ‘Victòria 
dels Àngels’.
A Valldoreix el concert ‘La vídua alegre’ va esgotar la totalitat 
de les 175 localitats que la Coral l’Harmonia va posar a 
disposició del públic assistent.
El repertori que la Coral l’Harmonia de Valldoreix va oferir a 
l’Escola Municipal de Música de Sant Cugat va ser el mateix 
ofert a la Nau de Cultura, que va consistir en la interpretació, 
en versió de concert i en català, de l’opereta Die Lustige 
Witwe -La vídua alegre-, escrita al 1905 pel compositor 
austro-húngar Franz Lehár. 

Com a Valldoreix, la posada en escena va anar a càrrec de la 
quarantena de cantaires de la Coral l’Harmonia i dels solistes 
Miki Mori, Marc Canturri, Trini Escrihuela, Ferran Sortino i 
Josep Jarque, que van estar acompanyats al piano per Josep 
Buforn. Al capdavant del concert va estar el director de la 
Coral l’Harmonia de Valldoreix, Albert Santiago.

La Coral l’Harmonia ja va utilitzar aquesta fórmula de doblar 
els concerts a Valldoreix i a Sant Cugat quan van portar a 
escena ‘La cançó d’amor i de guerra’. En aquella ocasió les 
sol·licituds d’entrades pel concert a Valldoreix van superar 
àmpliament les localitats disponibles i la coral valldoreixenca 
va repetir el concert al Teatre de la Unió Santcugatenca, on 
també va omplir la sala.

“Valldoreix ho sent” de Miquel Coma 
serà el cartell de la Festa Major de 
Valldoreix 2011

El valldoreixenc Miquel Coma ha estat el guanyador del Concurs 
de Cartells de Festa Major 2011 en la categoria adults. En 
categoria juvenil, l’obra premiada ha estat “Somriure gegant” de 
Lucía Villaverde i en categoria infantil la premiada ha estat Nerea 
González amb l’obra “Festa i ball”. 

El jurat, reunit a la Sala del Casal de Cultura de Valldoreix 
el dia 28 de juny, va triar entre les 16 obres presentades al 
concurs. Del total de cartells participants, 5 participaven a la 
categoria d’adults, 2 a la juvenil i 9 a la infantil. Valldoreix 
té una altra representant entre els premiats, en la figura de 

la guanyadora de la 
categoria infantil, 
Nerea González.

El premi en la 
modalitat d’adults 
és de 750 euros i el 
juvenil és de 450 
euros. El premi en la 
categoria infantil és 
també de 450 euros, 
però en aquest cas 
la premiada rebrà 
material de belles arts 
per valor de l’import 
del premi. A banda 
de la recompensa 
econòmica, l’obra 

“Valldoreix ho sent” serà el cartell anunciador de la Festa 
Major de Valldoreix 2011 i la portada del programa d’actes 
de la festa grossa valldoreixenca, que s’editarà properament.

El Concurs de Cartells de Festa Major de Valldoreix, que 
s’atorga cada any per aquestes dates, està organitzat i coordinat 
per l’àrea de Cultura de l’EMD.

‘Invictus’ enceta una nova edició del 
cicle de Cinema a la Fresca a Valldoreix

La primera cita del 
cicle va ser el 1 de juliol 
a la plaça del Casal de 
Cultura de Valldoreix. 
Les pel·lícules del cicle 
es projectaran tots els 
divendres dels mesos 
de juliol i agost a partir 
de les 22.20 hores. 

Els assistents que es 
van apropar a la plaça 
del Casal de Cultura 
van gaudir del film 
‘Invictus’, que relata 
com Nelson Mandela 

va aconseguir unir a tots els sud-africans a través del rugbi, 
amb motiu de la Copa del Món d’aquest esport disputada a 
Sud-àfrica l’any 1995. 

Per a la segona, tercera, quarta i cinquena entregues del cicle 
es van projectar les pel·lícules ‘Precious’ (8 de juliol); ‘L’home 
que parlava als cavalls a cau d’orella’ (15 de juliol); ‘El cliente’ 
(22 de juliol); ‘Lady Halcón’ (29 de juliol). Tal com va passar 
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amb el film que va estrenar el cicle, tots els títols projectats 
al llarg del mes de juliol van tenir una gran acceptació per 
part del públic assistent, que va omplir el recinte cultural de 
Valldoreix per gaudir d’unes vetllades de cinema de qualitat 
sota les estrelles.

El cicle tindrà continuïtat al llarg de tot el mes d’agost amb 
la projecció de les pel·lícules ‘L’escriptor’ (5 d’agost); ‘Babel’ 
(12 d’agost); ‘Bona nit i bona sort’ (19 d’agost); i ‘Cinema 
Paradiso’ (26 d’agost).

El cicle de Cinema a la Fresca a Valldoreix va complementar 
l’oferta de films comercials amb la projecció de curts del Cicle 
‘Los Invisibles’ d’Amnistia Internacional, emesos en acabar 
totes i cada una de les cinc pel·lícules programades durant 
el mes de juliol. Els curts van ser ‘Un viatge ocult a través 
de Mèxic. 1a part: Seaworld’ (1 de juliol); ‘Un viatge ocult a 
través de Mèxic. 2a part: Seis de cada diez’ (8 de juliol); ‘Un 
viatge ocult a través de Mèxic. 3a part: Lo que nos queda’ (15 
de juliol); ‘Un viatge ocult a través de Mèxic. 4a part: Gol’ 
(22 de juliol); i ‘En defensa dels drets humans’ (29 de juliol).

La Sant Andreu Jazz Band deixa 
bocabadat el públic valldoreixenc

El virtuosisme i l’espontaneïtat dels joves músics barcelonins 
va encisar les més de 150 persones que es van donar cita el 3 
de juliol a la plaça del Casal de Cultura. L’actuació va servir 
per cloure el V Cicle de Jazz, Blues i Rodalies a Valldoreix.

La jove formació nascuda a l’Escola Municipal de Música 
de Sant Andreu, dirigida per Joan Chamorro i formada per 
21 músics adolescents, va desembarcar a Valldoreix amb un 
repertori de temes clàssics de jazz, dixieland i swing de tots 
els temps. Entre els temes que es van poder sentir al recinte 
cultural valldoreixenc van destacar ‘That’s a plenty’, ‘Easy 
money’, ‘You are the melody’ i ‘Bli blip’, entre d’altres.

La vetllada jazzística va comptar amb la participació de 
la Capital Focus Jazz Band, arribada a Valldoreix des de 
Washington D.C. Les dues joves formacions van compartir 
escenari durant molts moments de l’actuació, demostrant la 
sintonia i la compenetració entre les dues big bands.

L’actuació de la Sant Andreu Jazz Band a Valldoreix arriba 
en l’any de consolidació de la big band barcelonina, ja que 
durant el 2010 l’activitat de la big band ha estat frenètica amb 
més de 20 concerts en escenaris tan reconeguts com el Palau 
de la Música, Jamboree i l’Hotel Casa Fuster; i aparicions 
en festivals de prestigi com els de Terrassa, Girona, Valls, 
Platja d’Aro i Barcelona. A més, la Sant Andreu Jazz Band ha 
col·laborat amb artistes de jazz de la talla Dick Oatts, Bobby 
Gordon, Perico Sambeat, Matthew Simon, entre d’altres.
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AGENDA

Agenda Juliol i 
Agost 2011 
Divendres 1 de Juliol a les 22.20 hores  
Invictus (castellà)
Drama Apta . 134 min. 
Dir.: Clint Eastwood. País: Estats Units. Any: 2009   
Int:  Morgan Freeman (Nelson Mandela), Matt Damon (François 
Piennar). Guió: Anthony Pecham; basat en el llibre “El factor humà” de 
John Carlin.    

En finalitzar la pel·lícula es projectarà el Curt Cicle Amnistia 
Internacional “Los Invisibles”: Un viatge ocult a 
través de Mèxic. . 1a part: Seaworld

Divendres 8 de Juliol a les 22.20 hores 
Precious (català).Drama,  13 anys. 109 min. 
Direcció: Lee Daniels. País: Estats Units. Any: 2008
Int. : Gabourey Sidibe (Clareece “Precious” Jones), 
Mariah Carey (Sra. Weiss), Lenny Kravitz (John), Susan 
L. Taylor, Mo’Nique (Mary), Paula Patton (Srta. Rain), 
Sherri Shepherd, Stephanie Andujar (Rita).Basat en la 
novella “Push” de Sapphire.

En finalitzar la pel·lícula es projectarà el Curt Cicle Amnistia 
Internacional “ Los Invisibles”: Un viatge ocult a 
través de Mèxic. . 2a part: Seis de cada diez

Divendres 15 de Juliol a les 22.20 hores
L’home que parlava als cavalls a cau d’orella (català)
Drama, Romàntic. 170 min.
Direcció: Robert Redford País: USA Any: 1998 Interpretació: Robert 
Redford, Kristin Scott Thomas, Sam Neill, Scarlett Johansson…
Gruió: Eric Roth, Richard LaGravanese

En finalitzar la pel·lícula es projectarà el Curt Cicle Amnistia 
Internacional “Los Invisibles”: Un viatge ocult a 
través de Mèxic 3a part: “Lo que nos queda” - Per 
a tots els públics.

Divendres 22 de Juliol a les 22.20 hores
El Cliente (castellà). Misteri i Drama.  119 min.
Direcció: Joel Shumacher Any: 1994
Guió: John Grisham. Repartiment: Susan Sarandon, 
Tommy Lee Jones, Brad Renfro, Mary-Louise Parker…
Premi ASCAP 1995 al millor taquillatge. 
Premi BAFTA 1995 a la millor actriu per Susan Sarandon.

En finalitzar la pel·lícula es projectarà el Curt Cicle Amnistia 
Internacional  “Los Invisibles”: Un viatge ocult a 
través de Mèxic  4a part: “Gol” – Per a majors de 
13 anys.

Divendres de Juliol 29 a les 22.20 hores
Lady Halcón (castellà)
Fantasia medieval. Apta . 124 min.
Direcció: Richard Donner País: Estats Units. Any: 1985
Guió: Tom Mankiewicz, Michael Thomas, Edward Khmara
Repartiment: Michelle Pfeiffer, Mattew Broderick, Rutger 
Hauer, John Wood, Alfred Molina, Ken Hutchison. (2 
nominacions a l’Òscar: millor so, i efectes de so).

En finalitzar la pel·lícula es projectarà el Curt Cicle Amnistia 
Internacional  “En defensa dels drets humans”. 
Per a tots els públics.

Divendres  5  de agost a les 22.20 hores 
L’escriptor, The ghost writer (català)
Intriga. 13 anys – 16 anys 128 min.
Direcció: Roman Polanski. Països: França, Alemanya i 
Regne Unit. Any: 2010
Int.: Ewan McGregor (escriptor), Pierce Brosnan (Adam 
Lang), Kim Cattrall (Amelia Bly), Olivia Williams (Ruth 
Lang), James Belushi (John Maddox), Timothy Hutton 

(Sidney Kroll), Eli Wallach (ancià), Tom Wilkinson (Paul Emmett) Robert 
Pugh (Richard Rycart). 

Divendres de agost 12 a les 22.20 hores 
Babel (castellà) 
Drama 13 anys 143 min.
Direcció: Alejandro González Iñárritu País: Estats 
Units. Any: 2006. Guió: Guillermo Arriaga; basat en un 
argument de Guillermo Arriaga i Alejandro González 
Iñárritu. Int: Brad Pitt (Richard), Cate Blanchett (Susan), 

Gael García Bernal (Santiago), Elle Fanning (Debbie), Kôji Yakusho 
(Yasujiro), Rinko Kikuchi (Chieko), Adriana Barraza (Amelia), Nathan 
Gamble (Mike)…

Divendres de agost 19 a les 22.20 hores 
Bona nit i bona sort , Good night and good luck (català). 
Intriga política – 13 anys – 93 min. Direcció: George Clooney. País: 
Estats Units. Any: 2005. Guió: George Clooney i Grant Heslov. 
Int.: David Strathairn (Edward R. Murrow), Robert Downey Jr. (Joe 
Wershba), Patricia Clarkson (Shirley Wershba), Ray Wise (Don 
Hollenbeck), Frank Langella (William Paley), Jeff Daniels (Sigfried 
“Sig” Mickelson), George Clooney (Fred Friendly), Tate Donovan 

(Jesse Zousmer), Tom McCarthy (Palmer Williams), Matt Ross (Eddie Scott).

Divendres de agost 26 a les 22.20 hores
Cinema Paradiso (català). Drama romàntic – 123 min. Director : 
Giuseppe Tornatore  País: Itàlia. Any: 1988. Coproducció Itàlia – 
França. Les Films Ariane / Cristaldifilm / TFI Films. Int.:Philippe 
Noiret,  Jacques Perrin, Salvatore Cascio, Agnese Nano, Brigitte 
Fosey, Marco Leonardi, Antonella Attiu, Enzo Cannavale, Isa 
Danieli, Leo Gullota, Pupella Maggio, Leopoldo Trieste. Premis: 
1989: Òscar: Millor pel·lícula de parla no anglesa. 1989: Globus 

d’Or: Millor pel·lícula estrangera. 1989: Festival de Cannes: Premi Especial del 
Jurat
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