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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

El 25 de novembre de 1964 moria l’alcalde de l’Entitat Lo-
cal Menor de Valldoreix, Ramon Escayola Villaró (1916-
1964). Entre els homenatges que s’impulsaren destacà la 

proposta de l’Associació de Propietaris de dedicar un monument a 
la memòria de l’alcalde Escayola. 

L’Associació volgué que fos una fita en què tota la població 
pogués participar. Es va fer amb aportacions personals de 50 
pessetes per persona. El lloc escollit per situar monument 
va ser una part dels jardins de l’Associació, donat que també 
havia estat president de l’entitat (1954-1959). 

El monument va ser encarregat a l’arquitecte Francesc 
de P. Cardoner Blanch. En un primer moment es pensà 
en fer servir pedra de les Pedritxes, molt característica de 
Valldoreix, però finalment s’optà per un bloc de formigó 
armat on es concentrés tot Valldoreix.  El color vermellós del 
monument fa referència al topònim Canals Roges i a la pedra 
característica de les tanques. Se li va donar forma de V, la 
inicial de Valldoreix, amb una alçada de 8 metres. Un dels pals 
de la V s’allarga cap el cel com a símbol de creixement, amb el 
sentit de “Valldoreix creix”. Els dos pals de la V queden lligats 
per un paraboloide gaudinià. Al cap damunt una creu. En la 

cara principal que mira a la l’església de Sant Cebrià consta la 
història de Valldoreix: els límits de 1959, els límits del 1047, 
les masies i cases importants de Valldoreix, diferents variants 
del topònim Valldoreix, les autoritats civils i religioses, així 
com altres noms vinculats a Valldoreix i un relleu amb la 
imatge del Sr. Escayola, obra de l’escultor Joaquim Ros. En 
total el monument consta de 1.500 lletres emmotllades. En 
els paraments laterals estan encastades peces mecàniques 
que feien referència a l’activitat professional del Sr. Escayola, 
la paraula Fe, en referència a l’any de la Fe (1967-1968), i un 
conjunt d’ampolles, element que alleugereix el monòlit i situa 
el centre de gravetat per tal de facilitar la seva col·locació. 

El cost total del monument i de les obres de condicionament 
del jardí va ser de 183.422 pessetes. El monument va ser 
inaugurat dins els actes de la Festa Major de l’any 1968. El 22 
de setembre, la Sra. Maria Ferrando Llorente, esposa del Sr. 
Escayola acompanyada dels seus fills Jordi, Ramon i Alfred 
i l’alcalde Josep Mª Coll Médico inauguraven el monument 
dedicat al primer alcalde de l’Entitat Local Menor (ELM) de 
Valldoreix.  Mn. Joan  Gustems el beneí i uns membres del 
destacament de Creu Roja Valldoreix dipositaren una corona 
floral al peu del monument.

HISTÒRIA VIVA

El monument a l’alcalde  
Ramon Escayola Villaró

Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 130
Tel. 93 674 94 36 - Fax 93 583 60 55
jardinerssl@yahoo.es

El teu anunci aquí tel. 936 742 719
www valldoreix.cat
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Benvolguts veïns i veïnes de 
Valldoreix. 
Hem iniciat el curs polític amb la 
celebració de la Diada Nacional 
a Valldoreix. Aquest any hem 
inaugurat un monument dedicat a 
Francesc Busquets, valldoreixenc 
i heroi de la guerra de successió, 
fent un exercici de memòria de 
la història de Valldoreix i de la 
seva connexió amb la història 
de Catalunya. També des de 
Valldoreix hem reivindicat la 
defensa de la nostra llengua, 
atacada per la injusta sentència 
del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya.
 

La Festa Major, tot i les dificultats econòmiques, ens ha permès gaudir d’una 
amplia oferta d’activitats per a totes les edats, compartint vivències, espais 
i actes. Les entitats han pogut lluir les seves activitats i s’han convertit en 
protagonistes de la programació. L’alta participació és senyal de la vitalitat 
de la societat valldoreixenca. 

L’Aplec de la Salut ens ha portat un any més a compartir moments de 
trobada i germanor al voltant d’un dels edificis històrics de la nostra vila, 
en un entorn privilegiat com és el Parc Natural de Collserola. Enguany, 
però, hem hagut de lamentar la suspensió del Concurs de Paelles, que se 
celebrava amb motiu de l’aplec. Les adverses condicions meteorològiques, 
amb altes temperatures i fort vent a la zona, va provocar l’activació del nivell 
2 del Pla Alfa per a la prevenció d’incendis, que no permetia encendre cap 
tipus de foc a la zona. Vistos els inconvenients que suposa la suspensió d’una 
activitat tan apreciada per la ciutadania, en un futur s’estudiaran fórmules 
per a què una circumstància així no es torni a repetir. Tot i els imprevistos, 
hem constatat que la tradició de l’Aplec continua més viva que mai i ens 
convida a gaudir del nostre patrimoni històric, natural i immaterial.
 
Aquestes tres cites, abans esmentades, ens han recordat que tenim reptes 
com a comunitat que passen per l’enfortiment de la nostra identitat, el sentir-
nos part de la vila on vivim i on volem que els nostres fills continuïn vivint. 
Tenim el repte de millorar el nostre teixit associatiu. Hem d’aconseguir 
entre tots que Valldoreix sigui, no només un espai físic on es resideix sinó un 
marc de convivència, un lloc de contacte, de relació i d’intercanvi. Hem de 
donar vida a Valldoreix i això s’aconsegueix quan la gent se sent identificada 
amb el poble i viu totes les activitats com a pròpies.
 
Els temps actuals són difícils per a tots i les administracions també estem 
afectades per la crisi, però la nostra dedicació, la nostra il·lusió i el nostre 
esforç han de ser encara més grans, hem de buscar les fórmules per millorar 
Valldoreix i enfortir la nostra identitat. 

Josep Puig Belman
President de Valldoreix-EMD

SALUTACIÓ
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Les Zones Verdes de Valldoreix,  
una explicació

URBANISME

L’EMD de Valldoreix, juntament amb l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès, ha posat en marxa una modificació 
puntual del Pla General Metropolità (PGM), per tal de 

donar una resposta urbanística al greu problema que representa 
l’allau de sol·licituds d’expropiacions de zones verdes que s’han 
anant succeint, de manera continuada, durant els darrers 2 anys.

Tot neix amb el PGM de l’any 1976
El PGM regula urbanísticament el municipi de Sant Cugat del 
Vallès, però com el seu mateix nom indica, ordena tota l’àrea 
metropolitana de Barcelona, un total de 26 municipis -a banda 
de la ciutat de Barcelona- com són Badalona, l’Hospitalet 
del Llobregat, Esplugues, Ripollet, Sant Adrià del Besòs, 
Cerdanyola, Cornellà, etc. Aquest pla d’ordenació de gran abast, 
està compensat en el seu conjunt, però suposa certs desequilibris 
si s’analitza des del punt de vista únic de cada municipi.

En el cas de Sant Cugat del Vallès i concretament en el cas de 
l’àmbit geogràfic de Valldoreix, la proporció d’espais lliures 
és molt alta respecte de l’estàndard mig, atès que compensa 
el dèficit de zones verdes d’altres municipis més densificats.

Per una banda, aquest fet és, des del punt de vista del veí de 
Valldoreix, molt positiu ja que permet als ciutadans de la nostra 
vila viure envoltats d’un entorn privilegiat. Però de l’altra 
banda comporta l’obligació, per part de les administracions 
locals competents, d’anar adquirint aquests sòls qualificats de 
zones verdes (6b) per anar convertint-los en parcs urbans d’ús 
públic, atès que el mateix PGM no preveu cap sistema de 
gestió alternatiu que no sigui l’expropiació.

Al llarg dels 35 anys de vigència del PGM, l’expropiació mai ha 
estat una prioritat municipal i mai s’ha procedit a realitzar una 
sola expropiació forçosa d’aquests sòls privats per iniciativa de 
l’administració pública. En aquests moments tampoc ho era.

És a instància dels propietaris particulars, que l’administració 
competent s’ha vist obligada a exercir l’expropiació forçosa 
d’aquest sòl.

Aquest fet, que durant molts anys no ha tingut massa 
significació, en els darrers temps ha pres una gran rellevància, 
ja que han anat creixent les sol·licituds d’expropiació forçosa, 
de forma que actualment fins a un 20% dels propietaris de 
sòl qualificat, totalment o parcial com a zona verda, ja han 
demanat l’expropiació.

Ens trobem davant d’una situació que amenaça de posar en 
risc l’equilibri pressupostari de l’ens municipal, atès que 
el valor total de les parcel·les sobre les quals ja s’ha instat 

a l’expropiació supera els 11.000.000 €. El valor de tot el 
sòl subjecte a expropiació forçosa podria arribar fins als 
60.000.000 €.

Reordenació de les zones verdes:  
una via de solució
Davant d’aquestes circumstàncies, l’EMD de Valldoreix i 
l’Ajuntament de Sant Cugat,  amb el vist i plau de la Direcció General 
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya van plantejar, ja fa més 
d’un any, una alternativa urbanística que permetés concretar les 
corresponents compensacions a aquells propietaris que plantegessin 
aquella opció legal.

En aquesta línia, es va dissenyar una proposta que té com a principal 
objectiu la reordenació dels 200.000 m2 de zones verdes que ocupen 
els torrents d’en Nonell i d’en Clavell, amb poc més de 240 propietaris 
particulars afectats. Aquesta proposta es va formular per tal de poder 
crear un parc urbà de riera al servei de la població de Valldoreix, però 
d’una forma econòmicament viable.
 
És en aquest sentit que es va redactar un document que proposava la 
creació d’una sèrie de parcel·les de nova planta de forma que, un cop 
aplicades les obligacions urbanístiques determinades per la legislació 
vigent, s’obtingués un valor equivalent al de les zones verdes que 
s’havien d’anar obtenint.

Les obligacions urbanístiques que es deriven d’aquestes noves 
parcel·les, l’elevat nombre de les mateixes i l’obligació de donar resposta 
a la sensibilitat que s’ha suscitat entre la ciutadania de Valldoreix, ens 
ha portat a estudiar una proposta més ajustada que reduirà de manera 
perceptible determinats aspectes generadors de controvèrsia.
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En primer lloc, als propietaris de parcel·les edificades o susceptibles 
de ser-ho, amb un jardí posterior qualificat com a zona verda i que 
arriba fins a la riera, se’ls proposarà -un cop descomptada la franja 
inundable de pas d’aigua- una compensació de 2/3 parts d’aquest 
jardí com a verd privat (8a) a canvi de cedir la tercera part restant 
per a que passi a ser zona verda pública (aquestes proporcions 
s’hauran d’ajustar en cada cas a la realitat topogràfica i la situació 
concreta de determinades construccions existents).

D’aquesta forma s’obtindrà com a públic l’espai d’acompanyament 
de la riera i les zones annexes de pas, i es mantindrà la propietat 
particular de la part de jardí propera a cada habitatge. Aquesta 
proposta permetrà regularitzar totes les construccions localitzades 
en aquest sòl i realitzar actuacions futures, compatibles amb el 
seu caràcter enjardinat.

Amb aquesta proposta, complementada amb les opinions 
veïnals vehiculades a través dels punts d’informació oberts 
per l’Ajuntament de Sant Cugat (Oficina d’informació de les 
Zones Verdes de Valldoreix), i l’EMD de Valldoreix (Serveis 
Tècnics Municipals), s’aconseguirà una significativa reducció del 
nombre de parcel·les de nova creació, amb la qual cosa també 
s’aconseguirà resoldre un altre aspecte que ha portat molta 
controvèrsia: el nombre d’habitatges protegits a construir.

El nou habitatge protegit no canviarà  
el model urbanístic
La legislació vigent a Catalunya obliga a que un 30% del sostre de 
nova creació es reservi per a la construcció d’habitatge públic de 
protecció. És obvi que aquest sostre d’habitatge protegit, per les 
seves pròpies característiques, s’ha de desenvolupar mitjançant la 
tipologia d’habitatge plurifamiliar.
Tot i que el model de ciutat jardí de Valldoreix condiciona 
aquesta tipologia al format de blocs de petita dimensió (fins 
a 10 o 12 habitatges per unitat), de baixa alçada (planta baixa 
més dos pisos, com qualsevol habitatge unifamiliar) i amb una 
baixa ocupació de sòl (fins al 30% i envoltats de jardí, com els 
habitatges unifamiliars), s’està estudiant que la proposta, si és 
factible, pugui traslladar aquests edificis d’habitatge protegit a 

zones on aquestes construccions siguin més adients, com la zona 
de la Centralitat i plaça de l’estació de Valldoreix. Cal dir que 
aquesta proposta està encara en estudi i estarà limitada pel sostre 
que permetin les zones esmentades.

La problemàtica que s’ha suscitat pel que fa als habitatges de 
l’estació de Valldoreix, s’està estudiant de forma que es pugui 
desenvolupar mitjançant dos sectors diferenciats, de manera que 
es puguin implantar els habitatges i un aparcament soterrat, al 
temps que quedi garantida la salvaguarda dels interessos de tots 
els propietaris, fins que ells mateixos vulguin desenvolupar el seu 
àmbit. Es tracta de dos sectors d’un mateix espai urbà, però amb 
interessos molt diferenciats, fet que requereix un tractament 
diferenciat. L’EMD i l’Ajuntament de Sant Cugat vetllaran 
perquè la plaça no perdi el seu caràcter unitari.

Objectiu: no perdre ni un metre de Zona Verda
En global, la proposta no representa cap reducció de la zona 
verda a l’àmbit de Sant Cugat, ja que la legislació urbanística no 
ho permet. Ans al contrari. La creació de noves parcel·les obliga 
a augmentar la superfície de zona verda en un 10%. Aquesta 
zona verda, que es transformarà en parcel·les o jardins privats, es 
compensarà amb terrenys de can Busquets, atès que Valldoreix 
no disposa de suficient sòl per fer aquesta compensació.
Amb la reordenació de les Zones Verdes s’aconseguirà una 
important superfície de sòl qualificat com a verd públic.

Com està el tràmit actualment?
El document, que ara està en exposició pública, ha estat informat 
prèviament pel Departament d’Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya i s’ha aprovat inicialment per l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès.

L’expedient, que s’aprovarà provisionalment a principis de 
2012, incorporarà aquestes noves propostes i les al·legacions 
presentades. S’obrirà un nou període d’exposició pública durant 
30 dies, després del qual es farà una nova aprovació provisional. 
Per últim s’enviarà l’expedient al Departament d’Urbanisme de 
la Generalitat per a la seva aprovació definitiva.
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Un any més Valldoreix ha viscut la seva Festa Major. Els 
dies 16, 17 i 18 de setembre els veïns i veïnes de la vila, 
així com tots els visitants que van venir a Valldoreix 

amb motiu de la festa grossa de la vila, es van posar les millors 
gales per sortir al carrer de forma massiva i gaudir de la Festa 
Major. Van ser tres dies intensos, farcits d’activitats per a totes les 
edats, en què tothom va poder tenir el seu espai i el seu moment. 

Les activitats de Festa Major van començar la setmana anteri-
or als tres dies grans de la festa, amb la celebració d’activitats 
tan senyalades i nostrades com el ‘Show de Festa Major’ dels 
Marxosos del Vallès, el recital ‘Sentiments’ a càrrec de VBall 
de Poetes. 

Altres cites dels dies previs van ser els campionats de petanca, billar 
i escacs organitzats pel Casal d’Avis, el XVIIIè Curs d’Història de 
Valldoreix, amb la presència destacada del president de l’EMD-Va-
lldoreix, Josep Puig, qui es va encarregar de fer l’obertura oficial del 
curs. El curs va tenir continuïtat el dimarts 13, dimecres 14 i dijous 
15 de setembre.

El dijous es va inaugurar el ‘Punt d’intercanvi de llibres’ a la 
Biblioteca Vall d’Or, espai actiu al llarg de tots els dies de festa, i 
es van iniciar les activitats infantils de Festa Major a la biblioteca 
amb l’espectacle de titelles i relat de contes ‘Els tres porquets’, 
que va omplir a vessar de nens i nenes l’equipament cultural. Ja 
per la nit la parròquia de Sant Cebrià va glosar la figura del sant 
patró de la vila amb la teatralització de la ‘Vida i martiri de Sant 
Cebrià, patró de Valldoreix’.El gruix d’actes de Festa Major va 
començar el divendres ben d’hora, amb la ‘Festa Major infan-
til’, una diada de lleure per als més petits, en què 120 nens 
i nenes de Valldoreix van poder gaudir d’activitats com jocs, 
tallers i, fins i tot, una gimcana.

Ja per la tarda, la plaça del Casal de Cultura va esdevenir un 
espai màgic gràcies l’il·lusionisme del jove mag Bruno.

La Festa Major de Valldoreix;  
la festa dels valldoreixencs

FESTA MAJOR DE VALLDOREIX 2011
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Com cada any, l’esport va ser un dels pilars fonamentals de la 
Festa Major valldoreixenca, i no només l’esport per a nens i 
joves, ja que la gent gran també va tenir el seu espai de lleure 
esportiu, amb la celebració de la ‘Jornada d’activitat física i 
gent gran’. La cita va ser el divendres a la plaça Maria Sabater, 
que va aplegar un gran nombre de practicants al voltant de 
l’equipament lúdic-esportiu ubicat al parc.

Les propostes culturals de divendres es van encetar amb la 
‘Visita guiada al Centre de Restauració de Béns Mobles’, on 
més d’una trentena d’assistents van poder observar de ben a 
prop els equipaments d’aquest important centre de recupera-
ció de la cultura i el patrimoni català. També en clau artística 
va tenir lloc la inauguració de la ‘XXIXa Mostra d’art’ a l’As-
sociació de Propietaris i Veïns de Valldoreix que, com en cada 
edició, va aplegar un gran nombre de veïns que van gaudir de 
la gran qualitat de les obres exposades.

Entre la visita guiada al CRBM i la inauguració de la mostra 
d’art va haver-hi temps per acostar-se a la plaça del Casal, on 
la companyia de circ ‘Mono A, Mono B’ va deixar bocabadats 
els més de 300 espectadors, amb el seu espectacle d’acrobàci-
es, equilibris, salts i humor.

El moment més solemne de divendres va arribar amb l’emotiu 
i reivindicatiu pregó de Festa Major, a càrrec de la periodista va-
lldoreixenca Tana Collados i dels discursos institucionals del pre-
sident Josep Puig i de l’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, 
davant un nodrit nombre d’assistents, que van omplir la plaça del 
casal de Cultura fins a la bandera. L’acte del pregó es va tancar 
amb la ja tradicional cantada d’havaneres, que enguany va recau-
re en el grup matadeperenc ‘Mariners de riera’.

A la nit, i sense moure’s de la plaça del Casal, va ser el torn de 
la festa per als més joves amb una nova edició de la ‘Nit Jove’ 
de la Festa Major, que enguany va portar a l’escenari valldo-
reixenc els grups ‘Los Malabeiros’ i ‘La Málaga’, que amb 
els seus ritmes de rumba catalana van fer ballar el nombrós 
públic jove. La ‘Nit Jove’ va continuar ja entrada la matinada 
amb l’actuació del DJ Albert Jané que va acabar de posar el 
toc rítmic a la diada amb tot un seguit d’èxits de la música 
dance, pop i house més actuals.

La jornada de dissabte va començar febril a la plaça del Casal 
de Cultura amb un matí atapeït d’actes. La trobada d’associ-
acions veïnals i entitats culturals, el taller de pintura ràpida 
per a nens, l’exposició dels cartells presentats al Concurs de 
Cartells de Festa Major i l’espectacle ambulant familiar dels 
Excèntrics van ser els primers actes del matí. També es va 
poder gaudir de la cercavila dels Gegants de Valldoreix, de 
l’actuació de Kata-Kitinga, del lliurament de premis del Con-
curs de Cartells de Festa Major, de l’actuació del Cor Jove de 
la Coral l’Harmonia de Valldoreix i de la ballada dels Gegants. 
L’activitat esportiva també va tenir el seu lloc amb la presen-
tació dels clubs federats de Valldoreix davant de l’afició i dels 
mitjans de comunicació locals, al pavelló de voleibol, i les 
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activitats de l’Esport al carrer per a tothom amb tennis, jocs 
gegants, handbol i circuit de bicicletes, a la rambla Mn. Jacint 
Verdaguer; els Trofeus de Festa Major de voleibol, handbol i 
boccia, disputats al pavelló de voleibol. El programa matinal 
es va completar amb la visita a l’Arxiu Gavín i la visita guiada 
a l’exposició ‘Col·lectiu de nu’ a l’Adolf Taller d’Art.

La tarda de dissabte no va ser menys atapeïda d’actes i va comen-
çar amb l’Esport al carrer per a tothom a la rambla Mn. Cinto i la 
disputa dels trofeus d’handbol, activitats totes que es van allargar 
tota la tarda. També hi va haver molt de moviment a la plaça del 
Casal de Cultura amb les activitats de tarda i nit, que es van ini-
ciar amb l’espectacle d’humor i circ ‘Tastacirc’ de Circ Caravan i 
el concert de la Coral Aubada. També musical va ser la següent 
cita, aquesta a l’Església Protestant de Valldoreix, amb el concert 
de góspel a càrrec d’Essència de Vida i que, com en cada Festa 
Major, va deixar petit el temple valldoreixenc.

Ja de tornada a la Zona Cultural, i més en concret a la Sala del 
Casal, va tenir lloc la representació per part del Teatre Espiral 
del ‘Tartuf de Móliere’, en la primera de les dues representacions 
programades per a la Festa Major. L’obra de Teatre Espiral va ser 
un dels actes ineludibles de la festa grossa i va arrencar sentides 
ovacions per part del nombrós públic assistent.

Un cop finalitzada la vetllada teatral, un nodrit grup de va-
lldoreixencs es va atansar a la masia de can Monmany, on la 
pau i tranquil·litat del indret els va permetre gaudir d’una 
interessant cita d’observació nocturna amb telescopi digital 
preparada per l’Associació Astronòmica Valldoreix-Sant Cu-
gat. El nombrós públic que va restar a la plaça del Casal, va 
poder degustar la Sardinada Popular Ecològica preparada pels 
membres de la Candidatura de Progrés i Catalanista de Va-
lldoreix, que va cuinar 72 kg. de sardines i va repartir prop de 
45 kg. de pa amb salsa.

FESTA MAJOR DE VALLDOREIX 2011
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Amb la digestió feta, va arribar el moment de ballar al so de la 
Salseta del Poble Sec, que per segon any consecutiu va portar 
la seva proposta musical de ritmes caribenys i èxits de tots els 
temps. Tant van gaudir el nombrós grup de veïns de Valldo-
reix que va assistir al concert que els integrants de la Salseta 
van allargar el concert més enllà d’una hora del temps previst, 
en agraïment per l’entrega mostrada pel públic valldoreixenc.

L’últim dia de Festa Major va començar ben d’hora, a quarts de 
deu del matí, a la seu de l’Associació de Veïns i Propietaris de 
Valldoreix, on es va donar el tret de sortida de la 18a edició de la 
Trobada de Mountain Bike per Collserola. Fins a una quarantena 
de participants va prendre la sortida, a tocar de la plaça de can 
Cadena, per gaudir d’una passejada lúdica i esportiva.

Els artesans de la vila van tenir també el seu moment i el seu 
lloc amb la celebració de la Fira d’Artesans a la plaça del Ca-
sal de Cultura, al llarg de tot el matí. La trobada artesanal va 
compartir espai amb la xocolatada amb xurros per a tothom i 
amb els Jocs de Ginys de Fusta, que van fer les delícies d’un 
gran nombre de famílies, encuriosides per les andròmines 
instal·lades al costat de la Nau de Cultura.

A mig matí va ser el moment de deixar espai a la plaça per fer 
lloc als Castellers de Sant Cugat, que van venir acompanyats pels 
Moixigangers d’Igualada i els Xics de Granollers. La diada cas-
tellera va arribar al clímax quan els Gausacs van aconseguir des-
carregar el 4 de 8 i la plaça va esclatar d’alegria. Era el segon cop 
que els camises verdes aconseguien completar amb èxit el castell 
i Valldoreix ho va celebrar tal i com es mereixia la fita.

A tots aquells a qui encara els quedaven forces a les cames, es 
van citar a la plaça Maria Sabater per participar de la Pedalada 
Popular i Familiar, que va aplegar una cinquantena de ciclistes 
de totes les edats i condicions. Tantes emocions van obrir la gana 
dels valldoreixencs, que es van desplaçar fins el Ferran i Clua per 
participar al Concurs de Paelles organitzat pel Casal d’Avis. Fins 
a 350 van ser les persones que es van donar cita a l’esdeveniment 
gastronòmic i on es van poder degustar les 12 paelles que van 
prendre part del concurs. Les activitats del diumenge de Festa 
Major es van completar amb la disputa de les finals del Trofeu de 
Festa Major de Tennis i Pàdel al CE Valldoreix.

Ja amb les forces justes després de tanta activitat i emocions, el vespre 
va ser tranquil. Primer va arribar la segona de les representacions del 
‘Tartuf’ de Mòliere i el Fi de Festa a càrrec de la Sant Andreu Big Band.  
Tocaven les nou de la nit, quan la formació barcelonina va entonar les 
seves primeres notes a sobre de l’escenari d’una Nau de Cultura, on 
no hi cabia ni una ànima. No era el primer cop que la Sant Andreu 
Big Band tocava a Valldoreix i, com fa pocs mesos, el virtuosisme dels 
joves músics de la banda va deixar bocabadats els valldoreixencs, que 
van esclatar en aplaudiments al final de cada una de les interpretacions 
dels joves membres de l’Escola de Música Municipal de Sant Andreu.

Amb el concert de la Sant Andreu Big Band es va posar el punt i final a 
una Festa Major de Valldoreix que, tot i els ajustos econòmics motivats 
per la crisi, va destacar per l’alta participació de tots els valldoreixencs 
i valldoreixenques.
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Diada Nacional de Catalunya 2011

Posant com a exemple la figura de Francesc Busquets, heroi 
del 1714, el president Josep Puig va instar els assistents a 
prendre una actitud activa en defensa de la llengua cata-

lana i del model educatiu català, basat en la immersió lingüística. 

Els actes de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya 
a Valldoreix van començar a les 12:00 hores als Jardins 11 de 
Setembre, annexos a la Casa de la Vila, amb les paraules del 
president de l’EMD, Josep Puig, glosant la figura històrica de 
Francesc Busquets.

Tot seguit es va procedir a la descoberta del nou monument 
dedicat a la memòria de l’heroi valldoreixenc a la Guerra de 
Successió, Francesc Busquets i Pujol, àlies “Mitjans”. Durant 
l’acte de descoberta del monument, el president Puig va 
estar acompanyat per Jaume Busquets, membre de la nissaga 
Busquets, que va ajudar el president en l’acte simbòlic de tallar 
la cinta i descobrir el monument en memòria de l’heroi del 1714.

Ja amb el monument inaugurat va ser el moment de la tradicional 
ofrena floral, realitzada pels portaveus Laura Baldoví, del 
grup municipal CiU-Actuem (CiU-A) i de Pablo Alonso de la 
Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix (CPCV).

L’acte de commemoració de la Diada a Valldoreix va tenir el 
seu moment àlgid amb el discurs institucional del president 
de l’EMD-Valldoreix, que es va centrar en el rebuig a la 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
al respecte de l’obligació de l’ús del castellà com a llengua 
vehicular a l’ensenyament. Josep Puig va criticar el paper de 
l’estament judicial del qual va dir que ‘avalen i donen cobertura 
a la persecució sectària, que un reduït nombre d’individus duu 
a terme en contra el model lingüístic escolar del nostre país’. 
Puig també va lamentar ‘l’actitud antidemocràtica i de manca de 
respecte d’aquest grup minoritari respecte del consens assolit per 
la  gran majoria de les forces polítiques i socials en matèria de 
política lingüística’. 

L’acte es va tancar amb la cantada dels himnes Nacional de 
Catalunya i de Valldoreix, per part dels membres de la Coral 
l’Harmonia de Valldoreix.

El monument dedicat a Francesc Busquets i Pujol, àlies ‘Mitjans’ 
està ubicat als Jardins 11 de Setembre de la Casa de la Vila de 
Valldoreix i ha estat elaborat amb pedres provinents dels terrenys 
de la masia de can Busquets de La Floresta, que l’any 1714 
formava part del terme de Valldoreix.

Valldoreix commemora la Diada criticant amb duresa l’atac del TSJC  
al model d’immersió lingüística

El monument a Francesc Busquets s’ha elaborat amb pedres provinents dels terrenys de la 
masia de can Busquets de La Floresta, que l’any 1714 formava part del terme de Valldoreix

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



L’eucaristia solemne i l’aperitiu popular van centrar, un 
any més, els actes de celebració de la diada del sant pa-
tró de Valldoreix, que el 16 de setembre va aplegar prop 

de 170 persones a la parròquia de Sant Cebrià i a l’esplanada 
de l’era.

La missa solemne va estar oficiada pel bisbe auxiliar de la 
diòcesi de Terrassa, Mn. Salvador Cristau, assistit pel rector de 
la parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix, mossèn Josep Maria 
Manresa i pel vicari de la parròquia valldoreixenca, pare Albert 
Quílez. La celebració de la missa va comptar amb la participació 
de la Coral l’Harmonia de Valldoreix que, com cada any, es va 
encarregar d’interpretar els càntics litúrgics. Un cop a cabada 
la missa solemne els assistents es van traslladar a la plaça de 

l’era, on van gaudir de l’aperitiu popular ofert per l’EMD de 
Valldoreix per celebrar la diada. Durant el refrigeri el president i 
els membres del consistori valldoreixenc van rebre a la plaça de 
l’era a les diferents autoritats convidades a l’acte, així com amb 
veïns i amics de la vila, amb els quals van xerrar animadament. 
Els actes amb motiu de la diada Sant Cebrià van ser els primers 
presidits per Josep Puig com a president de l’EMD de Valldoreix. 
Els actes també van comptar amb la presència de la totalitat dels 
vocals del govern de l’EMD, de l’alcaldessa Mercè Conesa i 
d’altres membres del consistori santcugatenc. També va prendre 
part de la celebració de l’aperitiu popular el vocal del grup ICV-
EUiA, Pablo Alonso.
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Diada de Sant Cebrià
La tradició torna a marcar la diada de Sant Cebrià a Valldoreix

La celebració de la missa va comptar amb 
la participació de la Coral l’Harmonia 
de Valldoreix que, com cada any, es va 
encarregar d’interpretar els càntics litúrgics.

----------------------------------------------
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FESTES I TRADICIONS

Aplec de la Salut
Valldoreix celebra l’Aplec de la Salut sense el tradicional concurs de paelles

L’activació del nivell 2 del Pla Alfa, per elevat risc 
d’incendi a la zona, per part del Departament de 
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya va 

obligar als responsables de l’EMD-Valldoreix a suspendre 
la celebració del concurs de paelles de l’Aplec de la Salut. 

La suspensió del concurs de paelles no va ser inconvenient 
perquè més de 250 persones s’apleguessin a l’esplanada 
de l’ermita per participar de la resta d’actes programats per 
l’EMD de Valldoreix i les entitats i associacions que prenien 
part en la celebració de l’aplec.

Al llarg de tot el matí, 
el flux de veïns i veïnes 
de Valldoreix i de tot el 
municipi que es van voler 
apropar a l’ermita de la 
Salut va ser constant. Les 
activitats van començar 
a quarts d’onze del matí 
amb el concurs de bitlles 
catalanes i la celebració de 
la missa a l’ermita, presidida 

per Josep Puig, president de l’EMD de Valldoreix i de 
l’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa. L’aplec va comptar 
també amb activitats per als més petits, que van poder gaudir 

de tot un seguit de jocs itinerants d’habilitat, entre els que es 
comptaven un micado, un backgammon, uns escacs i un joc 
de dames gegants.

A ritme de la cobla Ciutat de Terrassa es va fer la ballada de 
sardanes que va precedir les actuacions del Grup Jove de la Coral 
l’Harmonia, de la Coral l’Harmonia i de la Coral Aubada.
La festivitat de la Salut va comptar també amb la participació 
de la totalitat dels vocals de l’equip de govern; Susana 
Herrada, Joaquim Castelló, Xavier Gavaldà, Laura Baldoví, 
Jordi Ortolà i Joan Ribera i el vocal a l’oposició, Pablo Alonso. 
La representació institucional a l’aplec es va completar amb 
la participació de la tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de 
Sant Cugat, Susanna Pellicer i els regidors Sílvia Cazorla, 
Pere Casajoana, Joan Puigdomènech, Joan Calderón i Roser 
Casamitjana.
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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.

DANSA ORIENTAL
D’octubre a juny 
2012
Dia i hora: 
Divendres de 19h 
a 20h

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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La primera pregunta és obligada. Com vas acollir la notícia de ser la 
pregonera de la Festa Major? Amb molta il·lusió. Amb molta il·lusió i 
amb nervis. Perquè a pesar del que la gent es pensa, que quan estàs 
amb un mitjà de comunicació i surts davant les càmeres sembla que 
tot això no t’impacti i no tingui importància, no és veritat. La gent 
imposa, a vegades més que les càmeres.

Era la teva primera experiència com a pregonera? No. Era la segona, 
però la primera era diferent perquè no era davant de veïns sinó davant 
d’un consistori que es reunia en sessió plenària en una fira sectorial. 
Però evidentment quan et fan una proposta així ho aculls amb il·lusió 
i alhora amb responsabilitat perquè sembla que sigui una cosa en què 
has de mesurar les teves paraules i en com les dius, ja que normal-
ment és un discurs que t’escrius.

3. I com va ser l’experiència? La primera sensació va ser de respec-
te, però després quan m’hi vaig posar m’ho vaig passar molt bé. Em 
vaig sentir molt acollida. Entre el públic hi havia gent propera, amics 
i coneguts del poble que feia temps que no veia, la família, etc. La 
sensació va ser absolutament gratificant. El lògic respecte que vaig 
sentir quan em van comunicar que seria la pregonera, que és bo que 
hi sigui perquè significa que t’ho prens seriosament, es va transformar 
en comoditat perquè, com he dit, m’ho vaig passar molt bé. 

Disposada a repetir si es tornés a donar l’oportunitat? Si jo estigués, 
d’alguna o altra manera, relacionada amb la població que m’ho dema-
nés, per descomptat que tornaria a repetir l’experiència. Perquè és 
un honor. El que no faria és ser la pregonera d’un poble amb el qual 
no tinc cap vincle. Ja em va passar un cop i vaig declinar la invitació. 
Considero que no és honest anar a explicar coses a un poble al qual no 
s’està vinculat de cap manera.

La teva experiència davant les càmeres com a periodista et va facilitar 
la feina de posar-te davant de la ciutadania de Valldoreix? No té res 
a veure una cosa amb l’altra perquè són circumstàncies totalment di-
ferents, però el que sí és veritat és que estic molt acostumada a parlar 
en públic. No només pel meu treball davant les càmeres sinó perquè 
també faig conferències o debats i, evidentment, això et prepara. Però 
continuo dient, a pesar del que pugui semblar, que a mi em continua 
fent respecte perquè vols estar a l’alçada de l’honor que t’han fet els 
teus conciutadans de triar-te per fer el pregó i perquè vols dir coses 
que resultin interessants a la gent que t’escolta. Tens respecte per la 
situació que estàs vivint, però evidentment també en tens per la gent 
que t’escolta. Penso que és bo que es mantingui aquest ‘cuquet a 
l’estomac’ cada cop que t’has de posar davant de les càmeres, davant 
d’un micròfon o en directe, perquè això vol dir que et prens el fet amb 
respecte i responsabilitat per aquell qui t’està escoltant.

 ENTREVISTA A LA PREGONERA

Tana 
  Collados
El moment més solemne  
de la Festa Major va arribar amb  
l’emotiu i reivindicatiu pregó,  
a càrrec de la periodista valldoreixenca 
Tana Collados
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Com dèiem, ets periodista i de-
senvolupes la teva tasca com a 
periodista gastronòmica. Fem 
un exercici d’abstracció. Si ha-
guessis de comparar Valldoreix 
amb un plat, quin seria? Quins 

ingredients utilitzaries? Que 
complicat! Mai a la vida se m’ha 
acudit comparar Valldoreix amb 
un plat! Segurament seria un 
plat poc amalgamat, amb poc 
‘xup-xup’ i que tindria moltes 
parts que conviuen en un ma-
teix plat. Seria un plat modern. 
Un plat, per dir-ho en termes 
gastronòmics, en què interve-
nen diferents elements que 
conviuen, però que estan cui-
nats per separat.

I els ingredients? De primera qua-
litat. Ingredients de primera quali-
tat fresquíssims i boníssims! 

Fa 27 anys que vius a Valldoreix. 
Com hi vas arribar?(Riu) Vaig ar-
ribar perquè qui ha sigut el meu 
company, i ho és encara, vivia 
aquí i aleshores jo vaig venir 
perquè ell estava aquí.

Per tant, podríem dir que 
l’amor et va portar a viure 
a Valldoreix.Si ho vols dir 
així... Evidentment vaig ve-
nir seguint-lo a ell, perquè 
el lloc ja m’agradava. Si no 
hagués estat així i ell hagués 
viscut en un altre lloc que no 
m’agradés potser m’ho hagu-

és replantejat o l’hagués con-
vençut per anar a una altra 
banda.

Sabem que els inicis de la teva 
relació amb Valldoreix van ser 
complicats. Com et vas acabar 
enamorant de la vila?És veritat, 
però cal dir que jo vaig arribar 
a l’hivern i, tot i que el lloc és 
preciós, no estava acostumada 
a viure amb fred. Jo vivia a Bar-
celona i allà no es coneix el fred 
-almenys a casa no feia mai fred- 
i aquí feia molt de fred i hi havia 
molta humitat. Un altre aspecte 
és que en aquell moment no hi 
havia tanta freqüència de trens 
com ara i la connexió amb Bar-
celona era més complicada. 
L’hivern no m’agrada perquè, 
he arribat a la conclusió, hi ha 
menys hores de llum i a mi 
m’agrada molt la llum. Suposo 
que per tot això em va costar al 
principi. Després van venir la 
primavera i l’estiu i em vaig aca-
bar d’enamorar de Valldoreix.

Què és el que més t’agrada de 
viure Valldoreix? Evidentment la 
natura. La natura i la tranquil·litat. 
Quan arribes a Valldoreix, encara 
que hagis tingut un dia de feina 
molt estressant, baixes del tren i el 
trosset de camí que passeges fins 
a casa ja t’obliga a frenar, a deses-
tressar-te. I això, d’alguna manera 
és així. Arribar a casa, ara que en-
cara ens fa bo, i poder gaudir del 
teu petit jardí o de la natura de 

l’entorn de Valldoreix, això és una 
meravella. Té l’inconvenient de 
què has d’anar en cotxe a tot arreu, 
però aquest entorn natural és el 
més gratificant.

I el que menys? Ja ho he dit. No 
m’agrada haver de dependre 
tant del cotxe. I el transport pú-
blic. Hauria d’haver-n’hi més.
I el teu lloc preferit? Per des-
comptat, casa meva. Però fora 
d’aquest que és el més evident, 
n’hi ha molts. Per exemple l’es-
tació és un lloc que m’encanta 
perquè m’encanta l’edifici i ara 
que hi han posat el mercat en-
cara m’agrada més. La zona del 
Casal de Cultura i el Casalet 
també m’agraden molt. És un 
espai que amb el temps s’ha 
convertit en la plaça del poble 
i està plena de nens, que abans 
no ho estava. S’ha convertit en 
aquest centre neuràlgic que li 
manca a Valldoreix.

Si haguessis de destacar un sol 
motiu pel qual no marxaries 
mai de Valldoreix, què diries? 
La meva vida està aquí. És una 
qüestió que ni me la plantejo.

És Valldoreix un bon lloc per criar 
els fills? Quins valors positius ha 
aportat Valldoreix al desenvolu-
pament dels teus fills? Excel·lent! 
D’entrada diré que els avantatges 
de criar un fill a Valldoreix, de tan 
bons que són, resulten irreals, 
perquè després els nostres fills 
podrien arribar a pensar que viuen 
en una bombolla magnífica. No 
dic que passi, però podria arribar 
a passar de tant bones condicions 
que es donen a Valldoreix. La 
meva experiència és boníssima, 
i ja ho vaig comentar durant el 
pregó quan vaig parlar de les es-
coles públiques. També he de 
dir que jo complemento aquesta 
vida a Valldoreix amb fer vida a 

Sant Cugat, on la meva filla ha fet 
música, dansa i hi té el seu cercle 
d’amistats, com jo. Valldoreix no 
té tots els valors positius perquè, 
per exemple, la dispersió no aju-
da, però és un lloc magnífic des 
d’aquest punt de vista.

Tornem a la gastronomia. És 
Valldoreix un bon lloc per viure 
des del punt de vista gastronò-
mic? Des del punt de vista de 
restauració no ho conec massa. 
No conec massa llocs destacats. 
Una altra vessant de la gastrono-
mia és, i també ho vaig destacar 
al pregó perquè em satisfà molt, 
el Mercat dels Dissabtes, que 
compleix una funció boníssima. 
I encara és petit. Podria ser més 
gran. Hi hauria d’haver més 
oferta, amb més productes eco-
lògics i de proximitat. Els pro-
ductes com més pròxims són 
també són més frescos. Això és 
el que m’agradaria. I no només 
a mi, ja que hi ha un segment de 
població que valora i demanda, 
cada cop més, aquests tipus de 
productes.

Per acabar. En el pregó vas des-
tacar molt el tema de l’educa-
ció com a eix vertebrador d’un 
poble. Consideres que aquí 
a Valldoreix l’educació és de 
qualitat?Jo només puc parlar 
per la meva experiència i potser 
no tothom coincideix amb la 
meva opinió, però la meva ex-
periència és absolutament po-
sitiva. Radicalment positiva. No 
tinc més que bones paraules pel 
Ferran i Clua i pe l’Institut Ar-
nau Cadell. La prova és que en 
el curs de la meva filla hi havia 
molt poc fracàs escolar. Era un 
índex baixíssim, si és que n’hi 
havia. Repeteixo, la meva expe-
riència és molt positiva. Moltes 
gràcies Tana i ens veiem pas-
sejant i gaudint de Valldoreix!

Per a més informació de Tana Collados: www.youtube.com/watch?v=M9E27Hre3GY

------------------------------------------------------------------------------
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EL PREGÓ DE TANA COLLADOS

Alcaldessa. President. Regidores i regidors. Veïnes i veïns
Poc em podia imaginar fa ja 27 anys que un dia de festa, 
com avui, traspassaria el lloc on els veïns ens posem, per estar 
a dalt de l’escenari dirigint-me al poble per encetar la festa. 
Perquè fa 27 anys que vaig arribar a Valldoreix per a viure-hi, 
ininterrompudament, fins ara. 

Vaig venir perquè el meu home ja hi vivia, des que el poble – jo 
li dic poble- era refugi de joves, i no tan joves,  que buscaven 
més qualitat de vida, d’estiuejants que s’hi van anar quedant tot 
l’any,  i de gent de tota la vida, alguns, algunes de les quals, ara 
són grans amigues meves.

Però deixeu-me que us expliqui que al principi aquest entorn 
no m’ho semblava massa d’idíl·lic, potser perquè vaig arribar un 
hivern. Trobava que hi feia massa fred i massa humitat. Aquell 
primer hivern la perspectiva de quedar-m’hi a viure  no em 
seduïa gaire. Però ara,  - que fa més temps que visc aquí que 
no pas a cap altre lloc- us ho asseguro, que no em traurien de 
Valldoreix ni amb aigua calenta.

Conservo molts records de quan l’epicentre de la festa era la 
plaça de l’estació,  molts també us en recordareu.  Allà començava 
la festa amb el cremat i les havaneres. Ara ens hem traslladat 
aquí perquè el poble ha crescut i com tots els pobles del país 
també ha canviat, encara que aquest, potser només una mica.

Per mi la Festa Major de Valldoreix era el senyal que l’estiu 
s’havia acabat definitivament. No sé si serà cosa del canvi climàtic 
o que la memòria, tan traïdora com és, m’enganya. Però recordo 
amb nostàlgia –que és un sentiment que com més gran et fas 
més t’acompanya- aquells cremats que es posaven tan i tan bé, 
perquè, al vespre, la tardor s’anunciava  amb més fresqueta que 
no pas aquest any. I em venen a la memòria els concerts, i les 
sardinades que posaven el punt final a les festes allà baix a la 
zona esportiva, i les curses i altres activitats pels nens, perquè 
per a mi moltes de les activitats en que he participat al llarg dels 
anys han estat relacionades amb la meva filla, que ella si que és 
nascuda i pujada a Valldoreix.

I puc dir amb orgull que varem fer la millor elecció quan vam 
triar l’escola pública del poble, el Ferran Clua. En presumeixo 
sempre que puc. Des d’aquí tot el reconeixement i l’estimació 
per l’escola, que amb els seus magnífics mestres estic 
convençuda que ha contribuït a fer tant de la meva filla, com 
dels seus companys d’aules, grans persones. Sempre he cregut 
en l’escola pública, per això tot i visitar altres centres privats 
a la recerca del millor de la zona, vaig continuar confiant en el 
Institut, l’Arnau Cadell, perquè hi fes l’ensenyament mitjà. I no 
ens n’hem penedit mai. És per això que ara que ens toca viure 
temps de retallades, desitjo i reclamo que els centres públics del 
poble, de tots els pobles, puguin mantenir el nivell d’excel·lència 
que han tingut fins ara. I no parlo de grans equipaments, perquè 

crec que la millor educació no la garanteixen les pistes d’esport, 
ni els grans edificis, ni tampoc del tot, els plans d’educació. 
Parlo de recursos, és clar, però no vull oblidar valors igualment 
necessaris, com ho son  la qualitat personal i la vocació dels 
educadors que vam conèixer en aquests dos centres. ( Si ets per 
aquí, Dolors, per a tu que representes tot això que dic, tot el 
reconeixement... i un petó ).

I deixeu-me que digui que tots els nois i noies que conec 
d’aquí i de Sant Cugat, son el millor exemple de l’èxit de la 
immersió lingüística. No han tingut mai cap problema amb 
el model lingüístic que ara un minoria vol que canviem. Ni 
un pas enrere. 

Ni un pas enrere tampoc en la defensa de la sanitat pública.  
Aquest mes d’agost ens hem quedat sense CAP, i durant l’any, 
també hem perdut prestacions. Puc entendre que siguin mals 
temps per reclamar, però al menys, “clamo” perquè no perdem 
tot allò que tant ens ha costat aconseguir.  

És clar que si fossin bons temps...demanaria que el servei 
de recollida de les escombraries funcioni sempre, no pas 
dia si, dia no .

Que es faci tot el possible per controlar la velocitat als nostres 
carrers, que això no costa tants diners. Crec que  calen més 
limitadors de la velocitat.

I ja sé que no tinc res a fer amb la meva petició de més 
autobusos o de més freqüència de pas, si més no. Els nostres nois 
i noies estan condemnats a la moto o els pares a fer de taxistes.

Però deixem els laments, perquè és temps de festa i això ho 
hem d’anar acabant.
Deixeu-me que m’alegri molt de tot el que hem aconseguit a 
Valldoreix fins ara; de la biblioteca, de l’escola de música..., de 
les activitats del Casal,... dels concerts, etc.

De ben segur que també hi ha tingut molt a veure la implicació 
dels nostres veïns i veïnes, exemple de la gran feina que es pot 
arribar a fer quan la gent va de la mà.

I m’alegro moltíssim del mercat dels dissabtes, que espero que 
no només es mantingui, sinó que s’ampliï. Penso en aliments 
de producció ecològica i en productes de proximitat, que estic 
segura que entre els nostres veïns trobarien sortida.
I desitjo que puguem seguir gaudint d’un entorn privilegiat i 
d’una qualitat de vida que és de les millors del país, i, si em 
permeteu l’autocomplaença, de més enllà.
És hora de passar-s’ho be...

Gràcies, president per aquest honor, veïns i veïnes...Visca la Festa 
Major!! i Visca Valldoreix!!

El pregó de Tana Collados
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Valldoreix va encetar una nova etapa el passat mes de 
juny amb la investidura del nou president de l’EMD 
i del renovat equip de govern, resultant de les elecci-

ons celebrades el 22 de maig. Una de les primeres iniciatives 
que va posar en marxa el nou govern va ser la renovació 
total de la revista municipal de Valldoreix, l’InfoValldoreix.

Les dues premisses bàsiques per afrontar l’actualització de 
la revista van ser la renovació de la imatge i el format de la 
publicació i l’estalvi econòmic.

Pel que fa a la part visual la idea era donar un nou aire a la revista 
renovant el disseny -tant interior com exterior- apostant per un 
nou codi de colors més actual i imprimir un nou estil a la publica-
ció, una mesura que es va concretar en un canvi de tipografia, de 
la distribució dels continguts i del tractament de la informació. En 
aquest sentit la prioritat era donar preferència als continguts i dotar 
la revista d’una imatge més nítida i fresca, reflex de la nova manera 
de fer les coses en el sí de l’EMD de Valldoreix. L’altre aspecte 
que ha patit canvis és la mida de la publicació, que ha passat a ser 
format DIN A-4, molt més actual i manejable.

L’altre aspecte prioritari era la reducció dels costos. En un con-
text de crisi econòmica global, el nou executiu encapçalat per Jo-
sep Puig ha apostat per l’eficiència i per prioritzar la distribució 
electrònica de la revista. Tot i això, l’EMD assegura la informació 
ciutadana repartint, cada dos mesos, una tirada més reduïda de 
la publicació per diferents llocs de la vila amb d’alta afluència de 
veïns, com els principals comerços i els equipaments municipals. 

Un altre canvi és que des del passat juliol l’InfoValldoreix no es 
reparteix porta a porta com es venia fent fins ara, per l’elevat cost 
econòmic que això suposava. La reducció de mida i de tirada de la 
revista són els factors que han aconseguit reduir el cost per sobre 
del 50%.

El nou InfoValldoreix

ACCIÓ DE GOVERN 

Nova imatge per una nova etapa
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ESPORTS

1er Duatló de Muntanya  
de Valldoreix

La Zona Esportiva de 
Valldoreix, a tocar 
del Complex Es-

portiu i del Pavelló de Volei-
bol, serà l’escenari des d’on 
el proper 4 de desembre es 
donarà el tret de sortida de 
la primera edició del Duatló 
de Muntanya de Valldoreix. 

El Duatló de Muntanya con-
sistirà en una prova que alter-
narà les disciplines de cursa a 
peu i bicicleta de muntanya 
(BTT), en un recorregut que 
s’iniciarà amb una cursa a peu, 
seguit d’un circuit en BTT. 
Per acabar els participants 
s’hauran de tornar a posar les 
sabatilles esportives per fina-
litzar la cursa recorrent de nou 
el circuit de la cursa a peu. 

Un total de 150 atletes, en la 
seva majoria membres de la 
Federació Catalana de Triatló, 
prendran part de la prova 
valldoreixenca que s’iniciarà a 
les 10.00 i finalitzarà a les 13.00 
hores. La primera Duatló de 
Muntanya de Valldoreix està 
organitzada per l’EMD de 
Valldoreix i Eventing Esports 
5 i compta amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona 
i de la Federació Catalana de 
Triatló.



CiU-Actuem
L’aprovació del Pla General Metropolità de l’any 1976 
va provocar que a Valldoreix moltes finques quedessin 
declarades com a zona verda. Tot i que l’EMD mai no ha 
promogut l’expropiació d’aquestes finques, la iniciativa 

d’alguns propietaris, que han instat l’administració local a expropiar-los, ha creat una situació econòmicament insostenible 
per a les administracions obligant-nos a iniciar l’expedient de reordenació de les zones verdes. El grup de govern de CiU-
Actuem entén i comparteix la inquietud generada per rumors i informacions confuses, però l’EMD ha d’actuar respectant 
els terminis, assessorant-se, escoltant als veïns i treballant les propostes. El nostre grup està i estarà sempre al costat dels 
ciutadans, i com ells, no volem un canvi del model urbanístic de Valldoreix ni del seu entorn natural. Som l’administració 
més propera als ciutadans i hem d’escoltar-los. Des de CiU-Actuem creiem que els valldoreixencs i l’EMD som qui hem 
de decidir quin urbanisme volem a Valldoreix.

Candidatura de Progrés i Catalanista per Valldoreix (CPCV)
Ja han passat cent dies del nou govern. Hi ha hagut les vacances i la Festa Major, però això 
no es excusa per no fer balanç. Tot i les explicacions rebudes al darrer ple, ens preocupa el 
seguiment del soterrament de l’alta tensió, ens preocupa la resolució del recurs interposat 
contra la Generalitat respecte al futur del comerç local, del que depèn el projecte de la nova 
plaça de la Centralitat, ens preocupa la manca d’informació de l’EMD sobre la modificació 
del Pla General Metropolità per solucionar el problema de les zones verdes, que tanta 
confusió està creant en els veïns en general. I també estem molt preocupats per les promeses 
sobre la recollida selectiva porta a porta de totes les fraccions, el seguiment del Pla d’Acció de 
Sostenibilitat Local o la renegociació del conveni econòmic i competencial amb Sant Cugat. 
Temes cabdals que anem seguint i exigint des de la nostra responsabilitat d’oposició.

Partit Popular de Catalunya
Recientemente ha sido la presentación de las asociaciones y club deportivos de Valldoreix. En total 
agrupan a 300 deportistas. Llama la atención que uno de estos clubs, el Club de Futbol Valldoreix, 
con 3 equipos de jugadores (75 personas entrenadores incluidos) no dispongan de instalaciones en 
las que poder entrenar en todo Sant Cugat del Vallés y tengan que hacerlo fuera del municipio. 
Por la información facilitada por el vocal de deportes de la EMD la razón estriba en que no hay 
horas disponibles en los campos de futbol que tiene Sant Cugat (3 campos). Y la alternativa es que 
paguen 88 € /hora para poder entrenar. Si pueden entrenar el Sant Cugat, el Mirasol y la Penya 
Blaugrana (que nos parece estupendo) ¿No hay posibilidad de conseguir unas horas a la semana 
para el CF Valdoreix? 

Creo que hace falta un buen ejercicio de voluntad por parte de los responsables de  deporte de los ayuntamientos y de los 
concesionarios para facilitar acceso a las instalaciones municipales a estos jóvenes.

Opinió de grups

OPINIÓ
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Període d’inscripcions als Esplais de Nadal
del 10 de novembre al 9 de desembre 
Al Casal de Cultura de Valldoreix
2 torns: del  27 al 30 de desembre 2011 i del 2 al 5 
de gener 2012

Esplais de Nadal

Opcions: de 9 a 14h / de 9 a 15h / de 9 a 17 hores
Activitats: Manualitats, Jocs, Cinema, Gimcanes, Sortides... Places limitades



20 · infoValldoreix · Notícies breus

NOTICIES BREUS

L’Escola Bressol de Valldoreix celebra 
la primera festa de final de curs al nou 
equipament
La festa de final de curs de l’Escola Bressol de Valldoreix 
va aplegar un centenar persones, entre nens, pares 
i familiars, que van gaudir d’un espectacle de titelles 
acompanyat d’un berenar. L’acte celebrat el 15 de juliol, 
es va cloure amb un sopar amb els pares dels alumnes i 
els mestres del centre. 

Nens, pares i avis van acudir a la festa de cloenda del curs escolar 
organitzada per l’Escola Bressol de Valldoreix i que va començar 
a quarts de set de la tarda amb una activitat infantil de titelles 
i animació musical. L’activitat va anar a càrrec de la companyia 
d’animació infantil  ‘Tres Quarts de Quinze’, que va portar 
al pati de l’escola bressol el seu muntatge ‘El pingüí Serafí’. 
L’espectacle, va anar acompanyat d’un berenar per a tothom. 

Al vespre, pares i mares d’alumnes van seure a sopar amb 
membres de l’equip docent de l’escola per celebrar el fi de 
curs. El sopar, organitzat per l’AMPA de l’escola, va consistir 
en una degustació de plats portats pels mateixos pares. Un 
cop finalitzat el sopar es van fer públics els guanyadors del 
concurs de plats cuinats pels pares i es va celebrar un bingo, 
que va posar el punt final a la vetllada.

Els veïns de la Colònia de Montserrat 
responen a la crida de la Festa Major
La Colònia de Montserrat va viure el cap de setmana 
del 3 i 4 de setembre una nova edició de la Festa Major 
del barri, que com cada any es va celebrar en una plaça 
d’Hortet Solé plena de veïns i visitants.

L’alerta de fortes pluges feta pública pel Servei Meteorològic de 
Catalunya no va incidir gens en l’ànim dels veïns de la Colònia 
de Montserrat que, tot i els abundants núvols de tempesta que 
dissabte amenaçaven amb aigualir la celebració de la Sardinada/
Botifarrada Popular, es van aplegar a la plaça de l’Hortet Solé per 
donar el tret de sortida a la festa grossa del barri valldoreixenc. 
Amb aquest motiu va ser que l’organització va preparar més de 
400 sardines i prop de 12 kg. de botifarres a la brasa que es van 
repartir entre els més de 130 assistents.

Ja amb la panxa plena, a quarts de deu de la nit, es va donar 
pas al Bingo de Festa Major que va repartir diferents premis 
entre els assistents. Un cop finalitzat el bingo, sobre les 23.00 
hores, va començar la ‘Super Festa’, on tots aquells a qui 
encara els quedaven ganes de gresca van poder ballar al ritme 
de les formacions ‘Aguïta Fresca’ i ‘Recolectors’, i dels DJ’s 
portats per a l’ocasió.

El diumenge, darrer dia de la Festa Major, va ser el torn dels 
infants amb la celebració de la Festa Infantil. Per l’activitat, 
que va començar a quarts de set de la tarda, l’organització 
tenia preparat un espectacle de màgia, que juntament amb 
un berenar per a tothom, van fer les delícies dels infants 
assistents. Un cop finalitzada la Festa Infantil es va posar 
punt i final a la festa grossa de la Colònia de Montserrat amb 
el tradicional acte de cloenda.

L’Adolf Taller d’Art clou l’exposició 
‘Nu’ amb un recital líric

La cita pictòrico-literària es va celebrar el diumenge 
25 de setembre al taller que l’artista té a Valldoreix 
i va aplegar una cinquantena de persones, que van 
gaudir de les obres exposades i del recital líric.
L’exposició ‘Col·lectiva de Nu’ es va inaugurar el 21 de maig 

amb un total de 33 obres exposades de 22 autors diferents, 
les mateixes amb què els assistents a la clausura de la mostra 
van delectar-se, tot gaudint del recital que l’artista Adolf 
havia programat per abaixar el teló de l’exposició. El concert 
va anar a càrrec de la soprano Patrícia Sendra, la rapsoda 
Marga Martín i el pianista Lluís Avendaño, que durant la seva 
interpretació van repassar obres de compositors tan destacats 
com Toldrá, Schubert i Fauré.
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L’EMD-Valldoreix mostra el seu rebuig 
a la decisió del TSJC i defensa el model 
d’immersió lingüística
El govern valldoreixenc es mostra contrari a l’aplicació 
de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) i aposta per defensar l’actual model 
educatiu d’immersió lingüística.

L’EMD de Valldoreix s’alinea així amb la Generalitat 
de Catalunya en la defensa i preservació de la immersió 
lingüística i dóna resposta a la crida feta als ajuntaments pel 
president de la Generalitat de Catalunya de protegir el model 
educatiu actual. Pel govern valldoreixenc no té sentit que 
es vulgui modificar el model d’èxit d’immersió lingüística, 
introduint el castellà com a llengua vehicular als centres 
educatius.És per aquest motiu, que l’entitat municipal dóna 

suport total a la Generalitat de Catalunya en la seva decisió de 
fer cas omís a la demanda del TSJC, que obliga a introduir en dos 
mesos el castellà com a llengua vehicular a les escoles. En aquest 
mateix sentit, l’EMD s’ha mostrat també al costat del govern 
català en la seva decisió de recórrer la interlocutòria del Suprem.

Per a la portaveu del govern de Valldoreix, Laura Baldoví, ‘la 
llengua és el pal de paller vertebrador de la cultura, la societat 
i la identitat de Catalunya i la immersió lingüística és el model 
educatiu que s’aplica a Catalunya des de l’any 1983, amb 
resultats molt satisfactoris reconeguts internacionalment. A més, 
el model compta amb el reconeixement, el suport i la defensa 
de la pràctica totalitat de la societat catalana’. Segons Baldoví ‘el 
model actual garanteix la cohesió social, assegura l’aprenentatge 
del català i el castellà i, per tant, evita que alguns sectors socials, 
com per exemple els procedents de la immigració, puguin quedar 
en situació de discriminació’.

Més de 220 persones enceten la Festa 
Major de Valldoreix amb el sopar 
popular del barri de La Serreta-Bosc 
d’en Saladrigues 
Un total de 225 veïns i familiars del barri valldoreixenc es 
van aplegar el passat dissabte 10 de setembre a la plaça de 
les Ones per gaudir, un estiu més, del tradicional sopar-
degustació, que enguany arribava a la tretzena edició.

El sopar va consistir en la tradicional degustació d’una 
norantena de plats, entre primers segons i postres, cuinats 
i portats a la plaça pels mateixos veïns de l’associació i que 
han destacat per la gran qualitat de les preparacions. Un cop 
a la plaça, i ja amb els plats a taula, els veïns van compartir 
viandes, tertúlia i rialles en un sopar sota les estrelles. Un 

altre dels moments àlgids i celebrat per tots els presents va 
ser el tradicional sorteig de tres pernils entre tots els veïns 
que havien portat un plat al sopar-degustació. El sopar va estar 
amenitzat des de dalt de l’escenari pel grup local ‘Seven Cats’, 
que, com ja és costum, va fer les delícies del públic assistent amb 
versions de temes roquers de tots els temps.

La representació institucional de l’EMD-Valldoreix al sopar 
va estar encapçalada pel president de l’EMD de Valldoreix, 
Josep Puig, que va voler estar al costat dels veïns de la 
Serreta-Bosc d’en Saladrigues en la celebració d’un dels 
esdeveniments més destacats del seu barri. El president va 
estar acompanyat durant el sopar pels vocals del govern; Laura 
Baldoví, Susana Herrada, Joaquim Castelló, Jordi Ortolà i 
Xavier Gavaldà i el vocal de l’oposició, Pablo Alonso. El sopar 
també va comptar amb una representació de l’Ajuntament de 
Sant Cugat en les persones dels regidors Carles Brugarolas i 
Francesc Carol.
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L’EMD-Valldoreix renova el conveni 
de col·laboració amb l’associació 
Artesans de Valldoreix
El document actualitza el conveni signat el desembre del 
2010 i té per objectius continuar ajudant a desenvolupar, 
dinamitzar, divulgar i donar reconeixement el comerç artesà 
local i afavorir el comerç just i sostenible. 

El conveni signat avui pel president de l’EMD-Valldoreix, 
Josep Puig i la presidenta d’Artesans de Valldoreix, Maria 
Teresa Bordes, posa al dia els programes d’actuació 
en els àmbits de la promoció i modernització, recerca, 
desenvolupament i dinamització comercial de l’artesania 
local. Aquestes actuacions estaran centrades en promocionar i 
assegurar la difusió de les dates de les fires d’artesans locals a 
través de tríptics i fulletons publicitaris; difondre les activitats 
i tècniques dels diferents artesans i donar publicitat a les 
activitats de l’associació a través dels mitjans de comunicació.
Altres iniciatives contemplades en el conveni són la realització 
de pancartes per delimitar les parades d’artesania i la creació 
de plafons explicatius de les tècniques artesanes. En aquesta 
mateixa línia, la pàgina web d’Artesans de Valldoreix 
s’enllaçarà amb la de l’EMD-Valldoreix.

Amb aquest conjunt d’actuacions, es pretén donar suport 
als artesans de valldoreixencs perquè assoleixin un nivell 
d’excel·lència i siguin un referent de l’artesania catalana, 
seguint amb la línia iniciada amb la seva presència, cada primer 
dissabte de mes, al Mercat dels Dissabtes de Valldoreix.
El conveni entre l’EMD-Valldoreix i Artesans de Valldoreix 
té un import total de 3.000 euros per aquest any. Del total 
de l’aportació que l’EMD farà a Artesans de Valldoreix, 2.000 
euros s’han obtingut a través d’una subvenció de la Diputació 
de Barcelona.

El president de l’EMD-Valldoreix i 
l’alcaldessa de Sant Cugat visiten 
els centres ATAM, ASDI i Jeroni de 
Moragas

Josep Puig i Mercè Conesa van visitar el passat 7 d’octubre 
les tres entitats d’ajuda i acollida de persones amb disminució 
intel·lectual i física que tenen seu a Valldoreix, on van poder 
conèixer de prop la realitat dels centres.

Durant les visites, el president de l’EMD de Valldoreix, 
Josep Puig; l’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa; la 
tinent d’alcalde Susanna Pellicer i el regidor Raül Grangé 
van mantenir reunions informals amb els equips directius de 
cadascun dels centres per copsar quines són les necessitats 
que, en aquests moments, estan demandant les entitats i 
es van interessar pels serveis que aquestes ofereixen a les 
persones disminuïdes del municipi.

Les visites van començar al Taller Jeroni de Moragas on les 
autoritats van ser rebudes per la gerent del centre, Cristina 
Monteagudo, que va encapçalar la visita a les instal·lacions 
i va explicar quines són les tasques que desenvolupen els 
interns en el seu dia a dia. Al llarg del recorregut Puig i Conesa 
van poder conèixer com es desenvolupa la tasca d’integració 
social dels usuaris del centre a través del taller ocupacional i 
del Centre Especial de Treball.

La segona parada del dia va ser al centre ASDI, on tant 
Josep Puig com Mercè Conesa, i la resta de representants de 
l’Ajuntament de Sant Cugat, es van reunir amb els membres 
de la seva junta directiva, encapçalada per la presidenta, 
Mercè Martínez. Durant la trobada els membres d’ASDI van 
posar damunt de la taula diferents temes d’interès de l’entitat 
com les ajudes a famílies d’usuaris que passen per dificultats 
econòmiques.

Per últim, Josep Puig i els membres del consistori santcugatenc 
van visitar el centre ATAM on, a banda de fer un recorregut 
per tots els tallers que tenen lloc al centre ocupacional, es van 
reunir amb la presidenta de l’entitat, Maite Ruiz, que els hi 
va desgranar els detalls del projecte del nou edifici, que ha 
d’acollir la residència-centre de dia i que en aquests moments 
s’està construint a tocar de les actuals instal·lacions.



L’Església Protestant de Valldoreix 
s’omple d’aplaudiments amb el 
concert ‘Per a tots vosaltres’
Una vuitantena de persones es van aplegar el 9 
d’octubre al temple valldoreixenc per degustar una 
vetllada musical que sota el títol ‘Per a tots vosaltres’ 
va oferir un repertori de música de cambra i de 
cançons.

La cita va començar quan passaven pocs minuts de les set 
de la tarda i ho va fer amb el concert de piano a dues mans 
de Gemma Gánzer i Eduard Sáez, que al llarg de gairebé 
una hora van obsequiar els presents amb un recital de peces 
clàssiques. Entre les obres repassades per Gánzer i Sáez 
van destacar composicions com les ‘Danses noruegues’ 
d’Edvard Grieg, ‘Fantasia en fa menor’ de Franz Schubert 
i la ‘Rapsòdia núm. 20’ de Franz Listz. Aquesta primera 
part del concert va deixar palès el virtuosisme dels dos 
pianistes.

La segona part del recital va estar dedicat a la lírica, amb la 
pujada a l’escenari de l’Església Protestant de la soprano 
valldoreixenca Joana Vilaplana. La posada en escena de 
Vilaplana va comprendre la cantada de diferents temes 
populars catalans, arranjats per Manuel García Morante, 
com ‘El rossinyol’, ‘La filla del marxant’, ‘El bon caçador’ 
i ‘La cançó del lladre’. Altres temes interpretats per la 
soprano local, acompanyada al piano per Eduard Sáez, 
van ser ‘La pastoreta’ (tradicional catalana) i les peces de 
Frederic Mompou ‘Damunt de tu només les flors’, ‘Neu’ 
i ‘Rosa de bardissa’.

El concert es va desenvolupar sota l’atenta mirada del 
president de l’EMD-Valldoreix, Josep Puig, que va 
estar acompanyat pels vocals Susana Herrada i Joaquim 
Castelló. La cita també va comptar amb la presència de 
la tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Cugat, la 
valldoreixenca Susanna Pellicer.

‘Cinco horas con Mario’ enceta la 
XVIIena Mostra de Teatre de Valldoreix 
d’Espiral
L’adaptació teatral de la novel·la de Miguel Delibes va 
servir per obrir una nova edició de la Mostra de Teatre 
del Grup de Teatre Espiral de Valldoreix, que un any més 
va rebre el suport fidel d’un públic que va omplir la Sala 
del Casal de Cultura.

Més d’un centenar de persones 
es van donar cita, el diumenge 
16 de setembre, a la sala teatral 
valldoreixenca per seguir 
atentament les evolucions de 
l’actriu d’Espiral Isabel Balbuena, 
que dóna vida a la protagonista de 
l’obra, Carmen Sotillos. Sota un 
bri de llum, que amb prou feines 
retallava la figura de Balbuena 
sobre l’escenari, l’actriu va brillar 
amb llum pròpia i va aconseguir 
emocionar i fer reflexionar, a 
parts iguals, el nombrós públic. 

El muntatge se situa a l’any 1966 i consisteix en el monodiàleg 
que la protagonista, Carmen Sotillos, una dona conservadora 
de classe mitja-alta, estableix amb el cadàver del seu 
marit Mario, mort prematurament. Mario és un catedràtic 
d’institut, periodista i intel·lectual compromès, que al llarg 
de la seva vida ha destacat per la seva integritat moral, un 
aspecte que la seva dona Carmen li retreu al llarg de l’obra 
per considerar-lo mancat d’ambició. És a  través dels records 
de la seva poc satisfactòria vida en comú, que Delibes recrea 
l’Espanya provinciana de l’època i els problemes de manca 
de comunicació en el matrimoni, així com el conflicte de les 
‘dues espanyes’.

La Mostra de Teatre tindrà continuïtat el 23 d’octubre 
amb la posada en escena de l’obra ‘L’Hostalera’, de Carlo 
Goldoni, a càrrec del grup Teatre Sotacabina. Les properes 
cites seran el dia 30 d’octubre, quan la companyia Teatre La 
Gespa presentarà l’obra de Fabrice Roger-Lacan, ‘El club 
de la corbata’. El 6 de novembre serà el torn la companyia 
ACR de Fals que posarà damunt de l’escenari l’obra de Pilar 
Duocastella ‘Dona i cadira’. El teló de la Mostra de Teatre 
de Valldoreix s’abaixarà el 13 de novembre amb l’obra ‘Fes 
de Federico per a mi’ de Sam Boardman Jacobs, a càrrec del 
Grup de Teatre Espiral.
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Agenda novembre
Dilluns dia 7
19.30h-Biblioteca Vall d’Or
Grup de Lectura  
en Anglès
“Intruder in the dust“ de William 
Faulkner (Nobel del 1949)
Llegim i comentem mensualment un 
llibre
Places limitades, inscripció a l’Àrea de 
Cultura de Valldoreix. Org.: EMD Vdx

Dijous dia 10
17.30h-Biblioteca Vall d’Or
Expliquem contes
“Contes d’Orient” (Japó, Turquia, 
Aràbia...). Realitzarem una manualitat 
que ens podrem endur a casa!!!
A càrrec de Monika Klose
Entrada lliure – Aforament Limitat 
Org.: EMD Vdx

Divendres dia 11
18.30h-NEC (Nou Espai Cultural)
Fòrum Visual
Projecció “La Escapada”
Itàlia-1962 (Comèdia )
Dir.: Dino Risi
Sinopsi:Bruno Cortona troba casualment a 
Roberto, un tímid estudiant i l’invita a passar un 
dia de vacances amb ell fora de Roma. Durant 
el viatge el jove Roberto es troba atret per la 
esbojarrada forma de vida del seu acompanyant.
Org.: VEN (Valldoreix, Espai Natural)
Col.: EMD Vdx

Dissabte dia 12
11.00h-Nau de Cultura
Tast de Vins Nivell V
Serà de vins blancs de barrica  
(Xarel·lo i Chardonay)
Inscripcions a info@avvcelm.cat . 
Places limitades
Org.: AVVCELM
Col.: EMD Vdx

Diumenge dia 13
11.00- Sala Casal de Cultura
Espectacle Familiar
“Embolic a la granja”
(públic de 3 a 8 anys)
En una Granja on conviuen diversos animals, desapareix un ou de 
la senyora gallina. Fruit d’això, comença un gran embolic i sorgeixen 
desconfiances entre els habitants del mas.
Una sàtira en forma de faula dels conflictes actuals de la nostra 
societat explicats d’una manera senzilla, reflexiva i amb molt bon 
humor.

Espectacle amb una Menció Especial de la Fira de Teatre 
de Titelles de Lleida, pel seu contingut didàctic i la seva 
posada en escena. Preu entrada: 2 euros – Aforament limitat
Org.: EMD Vdx

Diumenge dia 13
19.00h-Sala Casal Cultura
18a Mostra de Teatre a Valldoreix
“Fes de Federico per a mi” de Sam Boardman-Jacobs
A càrrec del Grup de Teatre Espiral
Org.: Grup de Teatre Espiral. Col.: EMD Vdx

Dilluns dia 14 
19.30h-Biblioteca Vall d’Or
Grup de Lectura en Català i Castellà
“Memòries d’Adrià“ de Marguerite 
Yourcenair. Llegim i comentem mensualment 
un llibre. Places limitades, inscripció 
al Casal de Cultura de Valldoreix.
Org.: EMD Vdx

Dissabte dia 19
17.00h – Nau de Cultura
Concert de Santa Cecilia
Org.: Isabel Castells i Josep Maria Castelló. Col.: EMD Vdx

Dilluns dia 21
19.30h-Biblioteca Vall d’Or
Grup de Lectura en Alemany
“Das Leben des Galilei” de Bertolt Brecht. 
Llegim i comentem mensualment un llibre
Places limitades, inscripció  
al Casal de Cultura de Valldoreix.
Org.: EMD Vdx

Divendres dia 25
19.00h-Nau de Cultura
Concert de Pofessors de l’Escola de Música de Valldoreix
Org.: Escola de Música de Valldoreix. Col.: EMD Vdx

Diumenge dia 27
18.00h-Nau de Cultura
“Espai en blanc” de Marcenia Aguilar
Tema: violència de gènere amb fòrum
Org.: Marxosos del Vallès. Col.: EMD Vdx

Dilluns dia 28 
19.30h-Biblioteca Vall d’Or
Grup de Lectura en Francès
“Les invites“ de Pierre Assouline. Llegim 
i comentem mensualment un llibre. Places 
limitades, inscripció al Casal de Cultura de 
Valldoreix. Org.: EMD Vdx


