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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 
UNNIM 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 Àrea Cultura de Valldoreix .......................... 93 589 82 69
EMD Escola 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 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
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

L’any 1961, un grup de prohoms valldoreixencs, va tenir la 
idea de dotar d’un club social a Valldoreix amb l’objectiu 
de crear un punt de trobada dels propietaris i del jovent, al 

modus del Club Doyen de Vilassar. La preocupació que el jovent 
de Valldoreix havia de marxar a altres poblacions  va ser un dels 
arguments decisius per tirar endavant el Club.  La comissió orga-
nitzadora estava formada per Manel Aran, Josep Mª Coll, Ramon 
Escayola, Pere Fuster, Joaquim Monzó, Joan Monzó, Artur Parce-
risa, Jordi Parellada, Joan Peus, Albert Reig i Angel Salanova. 

Per als promotors el Club havia d’estar en un lloc cèntric i de 
fàcil accés, havia de ser modern, havia de tenir restaurant, bar, 
piscina, sales de joc, sala d’actes, etc i havia de ser finançat 
pels seus socis, amb una aportació mínima de 10.000 pessetes, 

que tindrien la condició de socis-propietaris. També es creà 
la condició de soci numerari. Els estatuts van ser aprovats 
pel Ministerio de la Gobernación el 31 de juliol de 1964. Els 
terrenys escollits van ser els de la cruïlla del pg. Ametller amb 
la Rbla. Verdaguer, propietat del sr. Creus que vengué a un 
preu social. 

El projecte de l’edifici anà a càrrec de l’arquitecte Lluis Menéndez. 
Les obres de construcció patiren retards i s’establí l’objectiu 
d’inaugurar l’estiu de 1966. A la primavera d’aquest any el Club 
tenia 90 socis. El dies previs a la festivitat de l’Assumpció de 1966 
s’inauguraren els locals del Club Vall d’Or. 

Amb els anys el club s’amplià amb un cinema al pis superior i la boite 
Dolly als baixos. El restaurant del Vall d’Or va ser un lloc de moltes 
celebracions familiars. Molts valldoreixencs han  fet els batejos, 
comunions i casaments a les seves instal·lacions. Amb el pas dels 
anys el club perdé la seva activitat social, fins que a finals dels anys 
90 tancà el restaurant. L’antic edifici Vall d’Or és actualment la Casa 
de la Vila de Valldoreix.

HISTÒRIA VIVA

El club Vall d´Or

El teu anunci aquí tel. 936 742 719
www valldoreix.cat
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Benvolguts veïns i veïnes, 
Iniciem l’any 2012 amb l’esperit 
i els ànims renovats, tot i que el 
moment econòmic i social no 
és prou satisfactori. En aquests 
moments d’incertesa necessitem 
més que mai fer pinya, ser més 
solidaris i tirar endavant tots plegats.

Amb l’any nou iniciem una nova 
etapa, el meu compromís amb 
Valldoreix i amb les EMD m’ha 
portat a assumir la presidència de 
l’Agrupació d’EMD de Catalunya 
(AEMDEC), entitat municipalista 

que aplega els 63 governs locals que tenim com a estructura organitzativa i 
jurídica la forma d’EMD.

L’any 2012  és un any ple de grans reptes per a Valldoreix i per a les EMD. 
El Govern de la Generalitat ha anunciat la creació de les comissions redactores 
dels avantprojectes de la Llei de Governs Locals i de la Llei d’Hisendes Locals 
per tal d’aprovar a la tardor aquestes lleis. Les EMD catalanes i Valldoreix al 
capdavant volem, des de la nostra experiència, aportar el nostre granet de sorra 
a aquestes lleis i que aquestes recullin les nostres necessitats i sensibilitats. No 
podem deixar passar aquesta gran oportunitat.

L’actual regulació de les EMD és minsa i deixa tot a posteriors enteses entre 
l’ajuntament del municipi i l’EMD. La regulació de les entitats municipals 
descentralitzades ha de garantir la prestació efectiva dels serveis que les 
EMD donen a la ciutadania i assegurar l’exercici de les nostres competències 
i que això es faci d’acord amb els principis de descentralització i de capacitat.

Ara, ens trobem  en un moment on tots plegats, Govern, Parlament, membres 
de la Comissió i els governs locals de les EMD agrupats en l’AEMDEC 
tenim l’oportunitat històrica de dotar a les EMD presents i futures del marc 
regulador necessari per tal de desenvolupar les nostres competències i les 
nostres responsabilitats per a un millor del servei als nostres ciutadans.

Josep Puig Belman
President de Valldoreix-EMD

SALUTACIÓ
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Nadal i Reis a Valldoreix

FESTES I TRADICIONS

La cavalcada dels Reis Mags a Valldoreix 
treu al carrer a centenars de veïns de la vila
Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar a Valldoreix quan faltaven pocs 
minuts per a dos quarts de set de la tarda i ho van fer muntats en 
espectaculars cotxes de cavalls. La cavalcada estrenava recorregut 
que s’iniciava a la plaça de can Cadena passava per la Rbla. Mn. 
Jacint Verdaguer, l’Av. Joan Borràs, l’Av. Alcalde Ramon Escayola i el 
Pg. del Nard, per acabar el seu recorregut a l’església de l’Assumpció.

Un cop al temple els monarques van fer l’ofrena al nen Jesús, que 
s’estava en un petit bressol del pessebre vivent fet per un grup de 
nens de la vila. Feta l’ofrena, els Reis Mags es van traslladar a la plaça 
Maria Sabater, a tocar de l’església, on van poder recollir les cartes 
que els centenars de nens que omplien la plaça.

A banda de la presència de Ses Majestats, la plaça Maria Sabater 
va acollir, al llarg de tota la tarda, un seguit d’activitats infantils, 
que van fer les delícies dels més petits mentre esperaven 
l’arribada dels Reis Mags. La cavalcada va estar formada per un 
total de deu vehicles engalanats, que es van disputar el premi del 
tradicional Concurs de Carrosses de la Cavalcada de Valldoreix. El 
primer premi va recaure en la carrossa de l’església Protestant, el 
segon guardó va ser per la carrossa de l’AMPA del Ferran i Clua i 
el tercer premi va anar a parar a la carrossa de l’Agrupació de Veïns-
Lluís Carreras. El lliurament dels premis del Concurs de Carrosses 
es lliurarà durant la celebració de la Festa de Carnestoltes el proper 
mes de febrer.

Els Reis Mags a Valldoreix no s’obliden dels 
col·lectius més desfavorits de la vila
Durant la seva visita a Valldoreix, Ses Majestats els Reis d’Orient 
es van desplaçar a l’Associació ASDI, a la Cooperativa Estel i al 
domicili de dos nois de la vila amb discapacitats psíquiques, on van 
repartir il·lusió i regals. Amb la iniciativa, posada en marxa enguany 
per l’EMD de Valldoreix, els Reis es van desplaçar a les seus de 
les entitats mencionades i als domicilis particulars de dos veïns 

de Valldoreix, per portar la màgia de la cavalcada a totes aquelles 
persones per a qui és impossible desplaçar-se a trobar la comitiva de 
Melcior, Gaspar i Baltasar al seu pas pels carrers de Valldoreix.

L’èxit d’aquesta primera experiència assegura la continuïtat de 
l’activitat de cara a les properes edicions de la cavalcada. En aquest 
sentit, des de l’EMD de Valldoreix ja es treballa per estendre la 
iniciativa a més persones.

Centenars d’infants valldoreixencs entreguen 
les seves cartes a la cartera de Ses Majestats 
els Reis d’Orient

El jardí de la seu de l’Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix 
(APVV) es va omplir, les tardes del 3 i el 4 de gener, d’infants 
emocionats amb la visita de l’enviada reial de Melcior, Gaspar i 
Baltasar. Envoltada de joguines i caramels, la representant dels 
tres Reis Mags d’Orient va visitar Valldoreix per recollir les cartes 
adreçades als tres Reis. Al llarg dels dos dies en què l’enviada reial 
va fer estada a Valldoreix, va rebre la visita de centenars d’infants 
de la vila, que també van gaudir d’una xocolata calenta amb xurros, 
organitzada per l’APVV de Valldoreix.  

El Concert de Nadal de l’Escola de Música de 
Valldoreix deixa petita l’església de l’Assumpció

Centenars de familiars dels alumnes de l’escola de música 
valldoreixenca van omplir a vessar l’església de l’Assumpció, el 22 de 
desembre, per seguir el concert de l’Escola de Música de Valldoreix.El 
concert va començar quan passaven pocs minuts de dos quarts de set 
de la tarda i va estar dividit en dues parts, en les quals es va interpretar 
un repertori que comprenia des de peces clàssiques a nadales i 
cançons tradicionals. Algunes de les peces que es van poder sentir 
durant el concert van ser les nadales populars “White Christmas” 
i “El Rabadà”, així com peces més clàssiques com la “Marxa 
Radetzky” de J. Strauss. Durant el recital també va haver-hi temps 
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per a temes d’autors 
contemporanis com la 
peça ‘Obladi oblada’ 
de The Beatles.

El cant coral va ser 
l’altre protagonista de 
la vetllada, perquè el 
concert va alternar les 
peces musicals amb la 
cantada de diferents 
temes nadalencs com 
“Un jove pastor”, “Fa 

fred al carrer”, “El trineu” i “Els tres reis”, a càrrec dels alumnes dels 
diferents grups de sensibilització del centre.

El Casal d’Avis de Valldoreix celebra les 
festes amb el tradicional berenar de Nadal
300 persones van omplir la Nau de Cultura de Valldoreix per la festa 
de celebració de les festes de Nadal del Casal, que va consistir en 
tot un seguit d’espectacles preparats pels mateixos socis del Casal 
d’Avis de Valldoreix i un berenar per a tots els assistents. L’acte va 

comptar amb la presència del president de l’EMD de Valldoreix, 
Josep Puig. També van prendre part de la celebració els vocals de 
l’equip de govern; Jordi Ortolà, Laura Baldoví, Joan Ribera, Joaquim 
Castelló i els vocals a l’oposició; Pablo Alonso i José María Canals.

L’acte va començar amb els parlaments de la presidenta del Casal 
d’Avis, Rosa Maria Molins, que va cedir la paraula a Josep Puig, per 
tal que aquest pogués felicitar les festes a la gent del casal i agrair-los 
la seva tasca. Josep Puig també va mostrar el seu suport als avis de 
Valldoreix i els va animar a seguir amb totes les seves iniciatives. 

Durant els parlaments es va procedir a fer entrega a la presidenta del 
Casal del regal de Nadal de l’EMD al Casal d’Avis, que enguany ha 
estat una impressora multifunció.

Josep Puig felicita les festes de Nadal als 
membres del Casal d’Avis de Valldoreix

Josep Puig va compartir la visita amb l’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè 
Conesa, que també va voler desitjar personalment un bon Nadal als 
avis de Valldoreix. Durant la trobada el president Puig va departir 
animadament amb els membres del Casal d’Avis i es va interessar per 
la manera en com tenen pensat celebrar les festes nadalenques.

Durant la trobada, celebrada el 20 de desembre, Josep Puig va 
adreçar unes paraules als membres del Casal d’Avis amb les quals 
els va voler encoratjar a mantenir la vitalitat de l’entitat i a seguir amb 
‘la gran quantitat i qualitat d’actes organitzats des del Casal d’Avis de 
Valldoreix’. De la seva part, els membres del casal van voler felicitar 
els Nadals a les autoritats amb un recital de poemes, amb la cantada 
de la tradicional nadala ‘Fum, fum, fum’ i amb un berenar que van 
compartir les autoritats i els avis del casal. 

La visita es va completar amb un recorregut per l’exposició de 
pintures fetes pels membres del casal i que es poden veure a les 
dependències de l’equipament de la gent gran de Valldoreix.

El “Pessebre vivent” d’Espiral no falta a la 
seva cita amb el Nadal
El grup de Teatra Espiral va organitzar, el 31 de desembre, 
una nova edició del seu pessebre vivent interactiu, en quatre 
sessions de matí, mijdia, tarda i vespre. Les “Escenes del 
Pessebre vivent” van aconseguir recaptar un total de 200 Kg 
de menjar i més de 150€ en donatius, que Espiral donará a 
Càritas per ajudar els més desfavorits.

Els nens i nenes del Ferran i Clua donen la 
benvinguda al Nadal amb una cantada de 
nadales
Els alumnes de P3, P4, P5, 1er, 2on, 3er, 4rt, 5è i 6è es van 
aplegar, el 22 de desembre a l’edifici del gimnàs de l’escola, 
on van oferir un repertori de cançons nadalenques als seus 
companys i a l’equip docent del centre. El recital van encetar-
lo els més petits, de 3 anys d’edat cantant la nadala ‘La llum 
del fanalet’. Acte seguit van ser els alumnes de P4 els qui 
es van posar a la feina per interpretar la nadala ‘El ninot de 
neu’, mentre que els alumnes de P5 van obsequiar els seus 
companys amb la cantada de la nadala ‘Les joguines’.

‘L’avet de Nadal’ va ser la peça triada pels alumnes de 1r de 
primària. Els nens de 2n van escollir la nadala en anglès ‘Oh, 
Christmas tree’. Els alumnes de 3r van interpretat la cançó 
‘Jingle bell rock’. Els integrants de 4t curs van cantar la peça 
‘Cançó de bressol per a una princesa negra’, que va donar 
pas a la nadala ‘Calendari de tardor’ per part dels alumnes de 
5è. Els últims en actuar van ser els alumnes de 6è que van 
interpretar la nadala en anglès ‘White Christmas’.
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Posem fre als robatoris a la  nostra vila

SEGURETAT CIUTADANA

Malauradament i malgrat els esforços esmerçats, tant 
des de l’EMD de Valldoreix com des dels cossos de 
seguretat pública, a la nostra vila no aconseguim aca-

bar amb els robatoris en domicilis i comerços de Valldoreix. I 
per aconseguir que aquests episodis de robatoris no es vagin re-
produint l’executiu valldoreixenc vol posar l’èmfasi en els temes 
de seguretat ciutadana.

És en aquest sentit que el govern de Valldoreix segueix treballant 
estretament amb el cos de Mossos d’Esquadra i la Policia Local 
de Sant Cugat per mirar de posar setge a totes aquelles persones 
que delinqueixen a la nostra vila. Per mirar de reduir al màxim les 
possibilitats de patir un robatori des de l’EMD-Valldoreix i des 
dels cossos de seguretat ciutadana de Sant Cugat us recordem 
diferents consells per a què les vostres llars siguin més segures.

Consells per evitar robatoris de domicilis:
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 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. 
• Heu marcat els vostres objectes amb un signe, per 
exemple el DNI, en un lloc poc visible.

Col·laboració ciutadana
L’altre gran puntal en la seguretat de Valldoreix ha de ser la 
col·laboració ciutadana, per mirar de detectar comportaments 
poc habituals o sospitosos. En aquests casos la recomanació dels 
cossos policials és que si alguna persona té indicis de què es pugui 
estar cometent un robatori o un fet delictiu es posi d’immediat en 
contacte amb la Policia Local o amb els Mossos d’Esquadra.

Policia Local: 092 Mossos d’Esquadra: 112

Per un 
Valldoreix  
més cívic
Totes les persones que viuen a 
Valldoreix destaquen el privilegiat 
entorn en què està ubicada 
la vila com un dels elements 
més remarcables de la identitat 
valldoreixenca. Estar a tocar, i en 
alguns casos pràcticament dins, de 
la serra de Collserola és un valor 
que no podem deixar perdre amb 
certes actituds que malmeten 
aquest marc inigualable.

Contenidors bruts amb 
escombraries desades fora 
del contenidor, abocaments 
incontrolats de runa al bosc, 
utilització deficient de les saques 
de recollida de restes vegetals, 
cotxes mal aparcats sobre els 
passos de vianants o en passos 
rebaixats, mobiliari urbà malmès, 
etc. Aquestes són algunes de 
les actituds incíviques que es 
produeixen a la nostra vila cada 
dia i que fan de Valldoreix un lloc 
menys amable per viure.

Des de l’EMD de Valldoreix 
pensem que és feina de tots 
mantenir en bon estat l’entorn i 
treballem per eradicar les actituds 
incíviques. En aquest treball 
volem demanar la implicació 
dels ciutadans. Si observeu 
algun d’aquests comportaments 
incívics no dubteu en posar-ho en 
coneixement de la Policia Local 
(092) o de l’EMD (93.674.27.19).
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ACCIÓ DE GOVERN 

El president de 
l’EMD de Valldo-
reix, Josep Puig, 

va ser escollit el 21 de ge-
ner com a nou president de 
l’Agrupació d’Entitats Mu-
nicipals Descentralitzades 
de Catalunya (AEMDEC) 
per unanimitat dels repre-
sentants de les EMD cata-
lanes.

Puig va ser  escollit en 
el marc de l’Assemblea 
General de l’AEMDEC 
celebrada a l’EMD del 
Talladell (Tàrrega) a la que 
van assistit 58 representants 
d’un total de 25 EMD de 

Catalunya, del total de 63 entitats municipals descentralitzades 
que conformen el panorama català de les EMD. També van 
prendre part de l’assemblea alguns pobles agregats que aspiren, 
en un futur, constituir-se com a EMD.

Juntament amb Josep Puig la nova junta de l’AEMDEC està 
formada pel president de l’EMD de Jesús, Pere Panisello 
(vicepresident); el president de l’EMD del Talladell, Pere 
Domingo (Secretari); el president de l’EMD de Bellaterra, Ramon 
Andreu (Tresorer); i els vocals Antonio Pardos (EMD-Pla de la 
Font), Miquel Guiu (EMD-Gerb), Josep Cugat ( EMD-Bítem), 
Lourdes Pena (EMD-Serra d’Almos), Rosa Ramoneda (EMD-
Tornafort), i Josep Miret (EMD-Vilamitjana). La figura del Secretari 
General de l’associació recau en Juanjo Cortés (EMD-Valldoreix) 

L’assemblea general va servir per posar 
de manifest la necessitat que les EMD 
catalanes sumin esforços per incidir en les 
comissions de redacció dels avantprojectes 
de les Lleis de Governs Locals i d’Hisendes 
Locals, creades per la Generalitat de 
Catalunya la setmana passada, per tal de 
pal·liar els dèficits reguladors que l’actual 
Llei té respecte a les EMD. En aquest 
sentit, la nova junta va proposar la creació 
de la figura dels delegats comarcals de 
l’AEMDEC. Aquests delegats han de 
representar les sensibilitats de les EMD 
de cada comarca a fi de sumar esforços 
amb tots els territoris de Catalunya on hi 
ha entitats municipals descentralitzades. 
 
La nova junta també es va posar com a objectiu prioritari 
avançar en la millora de la representativitat de les EMD 
davant d’ens supramunicipals com l’ACM, la FMC i les 
diferents diputacions provincials i consells comarcals. 

Altres temes tractats durant la junta van ser la necessitat de 
regular els sous dels presidents de les EMD més petites, 
millorar el reconeixement dels presidents i càrrecs de les 
EMD com a representants legítims dels ciutadans del seu 
territori davant d’organismes com el SEM, 112, Policia Local 
i Mossos d’Esquadra, entre d’altres. 

La junta també va posar de relleu la necessitat d’avançar en 
el reconeixement dels drets de les EMD davant d’organismes 
nacionals i supramunicipals a l’hora de demanar subvencions 
i ajudes al nivell d’altres organismes municipals i locals.

Josep Puig, nou president de 
l’Agrupació d’Entitats Municipals  
de Catalunya
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Quan a Valldoreix es parla de participació ciutadana 
es parla d’una vocació inequívoca del govern de 
l’EMD-Valldoreix de donar veu a les iniciatives, 

accions, suggeriments i queixes dels veïns de la vila.

Avui per avui, Valldoreix 
disposa de diferents 
espais de participació 
ciutadana, el més 
important dels quals és 
el Consell de la Vila i 
que és el màxim òrgan 
representatiu de la 
ciutadania i de les entitats 
de Valldoreix. Fins a 40 
són els consellers que 
aporten la seva visió i 
la seva experiència a 
l’hora d’assessorar els 
membres del consistori 
valldoreixenc.

Altres fòrums participatius ciutadans han estat el procés de 
participació per tirar endavant l’Agenda 21 de Valldoreix i el 
de la Centralitat, que va servir per fer un estudi de quins són 
els equipaments que haurà d’acollir, en un futur, la Plaça de 
la Centralitat de Valldoreix.

Però no hagués estat possible recórrer tot aquest camí si la participació 
a la nostra vila no hagués tingut un germen, una primera llavor que 
va posar en marxa la participació ciutadana en els temes estratègics 
cabdals del nostre poble: l’audiència pública.

L’audiència pública és el 
fòrum ciutadà de Valldoreix 
i es convoca sempre el 
mateixos dies en què 
se celebren les Sessions 
Plenàries Ordinàries de la 
Junta de Veïns de Valldoreix. 
És en aquest espai, previ 
a les Juntes Veïnals, 
que els veïns de la vila 
poden prendre la paraula 
i fer explícites les seves 
demandes, suggeriments i 
preguntes als responsables 
polítics de l’EMD.

Des de l’EMD-Valldoreix volem animar a tota la 
ciutadania a participar de l’audiència pública i a donar veu 
a totes aquelles iniciatives i accions que creguin poden 
ser beneficioses per a Valldoreix i que poden ajudar-nos, a 
tots plegats, a seguir construint un Valldoreix millor per a 
tots els valldoreixencs.

Audiéncia pública:
La ciutadania pren la paraula
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SERVEIS A LES PERSONES i GENT GRAN

L’EMD de Valldoreix i 
la Fundació Banc dels 
Aliments han posat 

en marxa, conjuntament, una 
campanya de recapta de men-
jar a la nostra vila per lluitar 
contra la fam que pateixen per-
sones de Valldoreix.

La iniciativa es durà a terme 
al llarg de les dues primeres 
setmanes del mes de març, 

en les quals els valldoreixencs 
que ho vulguin, puguin fer un 
donatiu a les caixes habilitades 
per aquest efecte.

Els punts de recollida 
d’aliments  se situaran en tots 
els equipaments educatius, 
culturals i esportius de 
Valldoreix, així com a les portes 
dels comerços de la vila, que 
vulguin participar de la iniciativa.

Les donacions de menjar que 
es facin a Valldoreix estaran 
destinades a persones que 
pateixen els rigors de la manca 
d’aliments a la nostra vila, atès 
que tots els aliments que es 
recullin durant la campanya 
s’entregaran a la Residència de 
les Misioneres del Sagrat Cor 
de Valldoreix. Aquesta entitat 
forma part de la xarxa d’entitats 
la Fundació Banc dels Aliments 

per fer arribar els aliments a 
les persones més necessitades 
d’una manera justa i equitativa.
Amb la campanya ‘Valldoreix 
dóna la llauna a la fam’ la 
intenció, tant la Fundació 
Banc dels Aliments com 
l’EMD de Valldoreix, és 
recollir aliments enllaunats o 
en envasos que mantinguin el 
menjar en bones condicions el 
major temps possible.

La presidenta del Casal d’Avis de Valldoreix, Rosa Ma-
ria Molins, acompanyada per alguns membres del 
col·lectiu de gent gran de la vila, van rebre el dia 18 de 

gener el regal de Nadal amb què l’EMD-Valldoreix obsequia 
cada any el Casal d’Avis.

El lliurament del regal va anar a càrrec del vocal de Gent Gran de 
l’EMD, Jordi Ortolà, que es va desplaçar fins a la seu de l’entitat 
per entregar personalment el present, que consistia en un equip 
multifunció que integra impresora, fax, escaner i copiadora en 
format DIN A3. Tant la presidenta com els membres del Casal 
d’Avis presents es van mostrar molt satisfets de poder comptar 
amb el nou giny del que van dir que els seria molt útil per editar 
la revista mensual del Casal d’Avis.

“Valldoreix dóna la llauna a la fam”

El Casal d’Avis ja gaudeix del seu 
regal de Nadal

Participa a la campanya `Valldoreix dóna la llauna a la fam´per recaptar menjar pel 
Banc dels Aliments
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Quan va arribar a Valldoreix? Enguany en farà 33.

Perquè va triar viure a Valldoreix? Vaig venir per un cúmul de 
circumstàncies, com sol passar sempre a la vida. Volia marxar 
de Barcelona, treballava a Rubí i uns amics que encara viuen 
a Mira-sol em van avisar d’una casa que es llogava. Així vaig 
arribar. 

És religiós? M’agrada definir-me com ateu militant. No tinc 
cap necessitat de justificar la meva existència recorrent a ter-
cers. En tot cas crec en el gènere humà. Soc apòstata de la fe 
catòlica.

I a nivell polític, en què creu? Com acabo de comentar crec 
en el gènere humà. Crec que l’esser humà es gregari. Penso 
que el fet de on es neix es fortuït, però determinant, per això 
crec en la igualtat d’oportunitats, en la distribució equitativa, 
en el bé comú per damunt del individual. Em preocupa el 
futur dels que vindran darrere nostre, em preocupa la soste-
nibilitat del model econòmic, social i ecològic actual. Inten-
to fer servir el materialisme dialèctic com mètode d’anàlisi. 
Després d’això que he de dir? Que soc marxista, comunista i 
ecologista? Segurament aquestes son les meves conviccions 
mes profundes.

Quin camí ha fet en política? Vaig ingressar a les Joventuts 
Comunistes als quinze anys. Després, en arribar a la univer-
sitat vaig ingressar al PSUC on vaig militar fins a l’any 1976, 
any en que vaig deixar la militància mentre feia el servei 
militar. Vaig viure un llarg període apartat de la política ac-
tiva fins fa aproximadament dues legislatures a la nostra vila 
guanyava les eleccions una candidatura unitària d’esquerres i 
vaig començar a assistir als plens amb assiduïtat. L’any 2008 
vivim la malaurada mort d’en Josep Casadellà i ICV-EUiA em 
demana que ocupi el seu lloc al govern de l’EMD. Accepto 
i comparteixo govern amb l’anterior equip, ocupant-me de la 
vocalia de medi ambient. Actualment soc l’únic vocal de la 
Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix, evident-
ment a l’oposició.

A què dedica el temps lliure? El cinema, la lectura, la música, 
els viatges, tot i que en faig pocs. I m’agrada molt xerrar gau-
dint de la companyia dels amics.

Una màxima vital?  Probablement el que més valoro es l’ho-
nestedat i la lleialtat.

Quins son els objectius polítics de la legislatura? Es concre-
ten en tres grans línees. La primera seria la de planificació 
urbanística i medi ambiental. Estaríem parlant de l’enderroc 
de les torres d’alta tensió, de la modificació del PGM referent 
a les zones verdes, de la construcció dels ponts a la riera d’en 
Nonell, de l’eliminació del vial d’enllaç, del concurs d’ide-
es de la nova Centralitat i de l’impuls de mesures d’estalvi 
energètic. La segona seria tot el referent a les relacions amb 
Sant Cugat i resta d’administracions. Parlaríem de la millora 
del reconeixement de les EMD, la renegociació del conveni 
econòmic i competencial amb l’Ajuntament de Sant Cugat, 
el control i millora de les competències que té Sant Cugat 
i amb què ens dóna servei, etc. La tercera seria la màxima 
impulsió de la participació ciutadana, sobre tot mitjançant el 
consell de la vila en tots aquells projectes pendents per aca-
bar de configurar la nostra vila com a tal, i dotar-la de la màxi-
ma cohesió social. I ara parlaríem del pla de mobilitat, del pla 
d’equipaments i equipaments esportius, del pla de joventut, 
fent especial esment d’allò que te ha veure amb la definició 
d’usos del Monmany que esdevindrà l’equipament més gran 
de Valldoreix i també de Sant Cugat.

Som conscients que corren temps difícils. Ja ho eren l’any 
passat i per això vam plantejar un pressupost contingut. Segu-
rament s’hauran de fer ajustos, però haurem de tenir clar quin 
criteris apliquem a l’hora d’establir prioritats. Aquests serien 
els objectius si governéssim, com òbviament no es així, són 
les línees de control que apliquem a l’acció de govern.

Pablo Alonso González:
Vaig néixer l’any 1955 a Barcelona, al poble Sec. Tinc 56 anys. Sóc fill d’un venedor madrileny i d’una 
modista de Ciutat Real. Tinc un germà. Estic oficialment solter i realment separat. Tinc un fill.
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José María Canals Álvarez:
Vaig néixer a Barcelona l’any 1958 i tinc 53 anys. Sóc el fruït, juntament amb els meus 6 germans, del 
matrimoni entre una mestressa de casa madrilenya i un Enginyer Industrial d’Indústries Tèxtils de 
Barcelona. Estic casat i sóc pare de 8 fills.

Quants anys fa que viu a Valldoreix? 13 anys.

Com i perquè ve a viure a Valldoreix? Necessitàvem una casa gran, 
a prop d’un entorn natural i molt tranquil. I vam triar Valldoreix.

Quines són les seves creences religioses? Sóc catòlic practicant.

I les conviccions polítiques? Centre dreta. 

On neix la seva vinculació amb la política? Quan i on? Va ser l’any 
2003 quan m’oferiren la possibilitat de representar al Partit Popu-
lar com a candidat a la presidència de l’EMD de Valldoreix.
 
I quina ha estat la seva trajectòria política? Vocal de l’EMD de 
Valldoreix des del 2003 al 2007, i en la present legislatura també 
sóc vocal, representant al Partit Popular a la Junta de Veïns de 
l’EMD de Valldoreix.

I parlem de feina. A què es dedica? Sóc Diplomat en Ciències 
Empresarials, tinc un màster en Auditoria i vaig estudiar un Pro-
grama de Desenvolupament Directiu a IESE. Presto els meus 
serveis professionals como a Consultor d’Alta Direcció en projec-
tes empresarials, tant como Interim Manager o com a consultor 
extern. Em  centro, principalment, en les àrees de direcció gene-
ral i direcció financera. Així també, col·laboro amb algunes firmes 
d’auditoria en la realització d’auditories; Així com també amb 
consultores de formació, impartint classes d’anàlisi de situacions 
de negoci,  direcció general i anàlisi de l’entorno. També realitzo 
actuacions como a Perit Judicial.

Quina ha estat la seva trajectòria professional? Vaig començar a 
treballar l’any 78 como a administratiu en una empresa d’estudis 

financers, on vaig estar 8 anys, progressant fins a ser Analista Fi-
nancer. Més tard em vaig incorporar com a director administratiu 
financer a una agencia privada de televisió on vaig estar 4 anys. A 
continuació em vaig incorporar a un grup editorial, com a director 
financer, posant en marxa el departament d’auditoria interna i fi-
nalment ascendint a Controller corporatiu. L’any 95 vaig comen-
çar a treballar per compte propi.

I en el lleure? Quines són les seves aficions? La família, la mun-
tanya, la platja, la pesca, la lectura, el tennis, la bicicleta i el sen-
derisme.

Per quina o quines màximes vitals es guia? Respecte als ideals i 
la llibertat dels demès. Totes les persones serveixen per alguna 
cosa i cada persona ha de trobar el seu lloc, on pugui donar sortida 
a les grans capacitats que tota persona té. Hem d’estar oberts a la 
comunicació i a saber treballar junts per assolir objectius comuns, 
tot i tenir formes de pensar diferents, diferencies de raça, creen-
ces o ideologia política.

Quin és el personatge de la història que més l’ha influenciat? Je-
sucrist.

A quin polític actual admira? A nivell europeu Angela Merkel. 
Més a prop, al santcugatenc Lluis Recoder i Miralles i a nivell 
espanyol a Jorge Fernández Díaz.

A quin personatge de la història li agradaria assemblar-se? Publio 
Cornelio Escipión

Quina frase resumeix el seu pensament? ‘Actua com penses 
no sigui que acabis pensant com actues’ i ‘Sigues capaç de 
ser autocrític, de forma objectiva, amb tu mateix’. Tampoc 
m’oblido que, atès que tots som capaços de cometre els ma-
jors errors o horrors, hem de ser capaços de demanar perdó i 
saber rectificar.

Quins son els objectius polítics de la legislatura? Aconseguir 
un acord entre les forces polítiques per escometre les mesu-
res d’ajust necessàries en els pressupostos de l’EMD, que 
permetin prestar els serveis necessaris, encara que la qualitat 
o la quantitat en alguns es vegi minvada. Cal també tenir ca-
pacitat d’explicar els ajustaments de forma clara i entenedora 
a aquells que es puguin veure afectats per els mateixos. Tot 
això sense perdre de vista que Valldoreix té per davant grans 
projectes com són: les línies d’alta tensió, el soterrament de 
les línies de telefonia, millorar els parcs infantils, la Plaça de 
la Centralitat, però que tot això s’ha de veure com un projecte 
a llarg termini.
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MEDI AMBIENT

Les brigades del CIRE netegen les 
franges de seguretat

Com ja és habitual a Valldoreix 
en els últims anys, una brigada 
del CIRE ha començat a 

fer el manteniment de les franges 
perimetrals de Valldoreix. 

Els treballs, que s’emmarquen dins del 
conveni de col·laboració entre l’Àrea de 
Medi Ambient de l’EMD i el CIRE 
(Centre d’Iniciatives per a la Reinserció) 
van començar el 13 de desembre i 
s’allargaran durant 5 mesos, en horari de 
dimarts a divendres de 08.00 a 15.00 hores.
 
Les tasques van començar a la zona 
més oriental de Valldoreix, al Barri 
de la Serreta-Bosc d’en Saladrigues, 
i consisteixen en fer el manteniment 
de totes les franges perimetrals, zones 

verdes urbanes i rieres, fins a finalitzar a la zona més occidental de 
Valldoreix, el camí de la Salut. Els treballs dels operaris del CIRE 
estan destinats a continuar la feina de manteniment de les grans 
masses boscoses de Valldoreix, promoguda des de l’EMD per tal 
d’incidir en la política activa de prevenció d’incendis.

Mantinguem lliures les voreres per 
als vianants

Valldoreix té un urbanisme molt característic basat 
en el model de ciutat jardí que destaca per les cases 
unifamiliars amb grans zones enjardinades. 

Aquest model és molt apreciat pels veïns, però comporta certes 
obligacions. La que ens ocupa en aquest cas és l’obligatorietat 
dels propietaris de mantenir les tanques vegetals de les seves 
parcel·les, que limiten amb el carrer en bon estat. En molts casos 
aquestes es troben descuidades i envaeixen l’espai destinat a les 
voreres, impedint el pas dels vianants. Aquesta obligació, recollida 
a les normes urbanístiques del PGM, estableix que en cas de 

detectar una tanca 
vegetal en mal estat, 
l’EMD-Valldoreix 
procedirà a posar en 
coneixement del veí 
que cal que l’arregli. 
Si en un termini de 
30 dies l’actuació 
no s’ha dut a terme, 
l’EMD iniciarà una 
ordre d’execució 
subsidiària.

Prohibit abocar!!

A Valldoreix fa mesos que estem patint un problema 
d’abocaments de runa i altres deixalles en zona 
forestal. La major part d’abocaments es localitzen 

a la zona més occidental de Valldoreix, al Camí de la Salut.

Des de l’EMD es recorda que està totalment prohibit fer 
abocaments fora dels llocs especialment habilitats per a fer-ho 
com són les deixalleries i punts verds de la ciutat ubicats a Can 
Calopa, al centre de Sant Cugat (Av. Roquetes, s/n), al Mercat 
de Torre Blanca i al Punt Verd Mòbil. Es recorda també que els 
abocaments en llocs no autoritzats suposen una sanció econòmica 
de fins a 150€, segons estableix l’ordenança Municipal de 
Convivència Ciutadana Reguladora dels Usos de les Vies i dels 
Espais Públics.

Horaris Punt Verd:

• Can Calopa (Carretera de Molins de Rei a Caldes de 
Montbui, km 6,5):
- De dimarts a dissabte de 10 a 13 i de 16 a 19.30 hores

• Centre ciutat (Av. Roquetes, s/n. Tocar de la rotonda de 
l’Av. de Cerdanyola):
- De dimarts a dissabte de 10 a 13 i de 16 a 20 hores.
- Diumenge de 10 a 14 hores.

• Mini Punt Verd del Mercat de Torre Blanca (Av. Torre 
Blanca, s/n):
- De dimarts a divendres de 8.30 a 13 i de 16.30 a 19.30 
hores
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Posem fre a la plaga de l’escarbat
morrut roig

L’espècie invasora és l’escarabat morrut roig, 
becut vermell o morrut de les palmeres 
(Rhynchophorus ferrugineus), és originari de la 

Polinèsia i ha estat enguany quan s’ha detectat la seva 
presència a Valldoreix.

L’ insecte és de color vermell i negre, d’una mida entre 2 i 5 
cm i té un bec allargat que li dóna nom. El corc infecta diverses 
espècies de palmeres ornamentals, en especial a la palmera 
canària (Phoenix canariensis), encara que també pot afectar la 
palmera datilera (Phoenix dactylifera) i a les palmeres del gènere 
Washingtonia (W. filifera i W. robusta), totes elles presents a 
Valldoreix. 

Tot i que és difícil detectar la presència de la plaga en els seus 
atacs inicials, l’existència de capolls i la caiguda de les fulles 
són els primers símptomes de la plaga. En poques setmanes, la 
pràctica totalitat de la corona es veu afectada i origina la mort de 
la palmera.

Pel que fa a les mesures de prevenció, la Generalitat de Catalunya 
ha establert un protocol d’actuació per evitar que la plaga 
s’expandeixi a altres indrets de Catalunya. Entre les mesures 
adoptades, la Generalitat estableix que tots els professionals del 
sector, comerciants o jardiners, així com les corporacions locals, 
tenen l’obligació de comunicar al Servei de Sanitat Vegetal si 
es detecten palmeres afectades per la plaga o amb símptomes 
de presència. Altres consells de prevenció i protecció de les 
palmeres són:

• Arrencar i cremar les palmeres molt afectades o mortes, 
per evitar la sortida dels escarabats adults i la seva dispersió.

• No efectuar podes en llocs propers als focus o fer-les a 
l’hivern, quan la difusió de la plaga és menys activa, ja que 
el corc s’introdueix a les palmeres per les ferides, com les 
provocades per la poda de les fulles. 

• Cal aplicar els tractaments químics sobre l’ull de la 
palmera i les ferides de poda. Aquesta operació és molt 
recomanable en zones properes als focus de la plaga.

Valldoreix se suma a la recollida 
d’oli de cuina usat

Una màquina, instal·lada a la plaça de l’estació, 
permet que els valldoreixencs puguin, des de 
l’octubre, reciclar l’oli usat resultant dels fregits i 

de les conserves.

La recollida de l’oli domèstic usat és una iniciativa de l’Ajuntament 
de Sant Cugat i es fa a través d’uns bidons (Bidonet) d’un litre de 
capacitat que, un cop plens, es porten a la màquina-contenidor, 
ubicada a l’estació. La màquina-contenidor recull el BidoNet ple 
d’oli usat i en dispensa un de buit i net per a què el veí pugui 
tornar a omplir-lo i d’aquesta manera continuar amb el reciclatge.

Tots els veïns de Valldoreix que vulguin tenir el seu Bidonet 
de reciclatge d’oli de cuina usat poden obtenir-lo apropant-se 
al servei d’Atenció Ciutadana de l’EMD-Valldoreix (Rbla. Mn. 
Jacint Verdaguer, 185), on se’ls dispensarà un dels bidons de 
recollida habilitats per a tal efecte. L’EMD-Valldoreix només 
entregarà un Bidonet per domicili i per poder obtenir-lo els 
ciutadans hauran de lliurar les seves dades personals i l’adreça 
del seu domicili.

La campanya de 
sensibilització també 
inclou una petita 
enquesta sobre els 
efectes de no reciclar 
l’oli de cuina i els 
perjudicis que suposa 
per al medi ambient 
desfer-se’n llençant-
lo per l’aigüera. La 
campanya també 
inclou informació de 
quins són els beneficis 
de reutilitzar l’oli usat i 
els usos que el mateix 
pot tenir.
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La prova, que es reprenia més 
de 10 anys després de la prime-
ra edició, va fregar el ple abso-

lut de participants amb un total de 143 
inscrits a la cursa. El límit marcat per 
la Federació Catalana de Triatló per-
metia la inscripció de 150 participants.

Tocaven dos quarts de deu quan els prop 
de 150 participants es van disposar sota 
l’arc de sortida per començar la cursa. 
La concentració era màxima quan el 
vocal d’Esports de l’EMD de Valldoreix, 
Joaquim Castelló, va fer sonar el xiulet que 
anunciava l’inici de la prova. Els líders van 
recórrer els poc menys de 5 quilòmetres 
del primer segment en tot just 17 minuts.
Canvi de terç. Ara tocava entrar a la Pista 
Verda i pensar en pedalar. Ja amb les 
bambes fora i muntats a la bicicleta als 

participants els esperaven 17 quilòmetres de circuit mixt de terra i 
asfalt recorrent, principalment, els barris de Monmany, Mas Roig, 
Regadiu, Mas Fuster i Les Bobines. Si la cursa a peu va ser ràpida, 
sobre la bicicleta no es va baixar el ritme i els duatletes van devorar els 
quilòmetres a un ritme vertiginós.

El darrer segment de la prova era una nova cursa a peu pel circuit 
traçat al barri de Les Bobines. La distància a completar era la meitat 
de l’establerta en la primera passada pel circuit i els atletes només 
havien de completar una volta de 2,5 quilòmetres. El ritme intens i 
constant marcat per Pau Zamora al llarg de tota la cursa va permetre-
li creuar la línia d’arribada en solitari i a 10 segons del seu màxim 
rival, David Serra. En tercera posició es va classificar l’atleta del Club 
Medina Triatló Roberto Fidalgo.

La primera dona classificada va ser la dorsal 4048, Dolors Morcillo 
(FEEC) Per darrere de Morcillo van creuar la línia de meta la júnior 
del FEEC Marta Torà i Sònia Capdevila

La matinal atlètica va acabar amb la tradicional entrega de premis a 
càrrec de les autoritats presents. L’acte el va encapçalar el president 
de l’EMD de Valldoreix, Josep Puig, acompanyat pel regidor 
d’Esports de l’Ajuntament de Sant Cugat, Xavier Tizón, i Joaquim 
Castelló. Josep Puig, dirigint-se als atletes, va destacar ‘el gran esforç 
i implicació mostrada pels participants’ i els va emplaçar a tornar a 
Valldoreix l’any vinent per disputar la tercera edició de la Duatló de 
Muntanya.

Zamora i Morcillo 
s’imposen en el II 
Duatló de Muntanya de 
Valldoreix

Brokers Equipaments 
Esportius SL, renova el 
patrocini amb el Club 
Handbol Valldoreix

L’empresa i l’en-
titat esportiva 
valldoreixenca 

signen la renovació de 
l’acord de patrocini, a 
través del qual Brokers 
Equipaments Esportius 
aporta un total de 1.000 

euros al Club Handbol Valldoreix, que seguirà lluint el nom del 
patrocinador a les samarretes dels tres equips del club.

L’acte, celebrat a la Sala de Juntes de la Casa de la Vila de Valldoreix 
el 20 de desembre, va comptar amb la participació del president 
de l’EMD-Valldoreix, Josep Puig; el president del Club Handbol 
Valldoreix, Ivan Martínez; el representant de Brokers Equipaments 
Esportius SL, Josep Maria Fe; així com del vocal de l’Àrea d’Esports, 
Joaquim Castelló.

Josep Puig a ‘La Marató 
Esportiva’ del CE Valldoreix a 
benefici de La Marató de TV3

El president de l’EMD 
de Valldoreix, Josep 
Puig, es va vestir de 

curt per prendre part al tor-
neig de pàdel solidari del Club 
Esportiu Valldoreix, fent pa-
rella amb el president de l’en-
titat, Joan Carles Pradell.

Més de 200 persones van 
prendre part dels tornejos 
de tennis, pàdel i de les 
activitats dirigides que, el diumenge 18 de desembre, va 
organitzar el CE Valldoreix per recaptar fons per a La Marató 
de TV3. La iniciativa posada en marxa pel club valldoreixenc va 
aconseguir recaptar un total de 2.000 euros que serviran per a la 
investigació en regeneració i transplantament d’òrgans i teixits. 
La matinal esportiva va començar a les 10 del matí amb la disputa 
de les primeres eliminatòries dels torneigs de tennis i pàdel i les 
activitats dirigides. Les activitats esportives organitzades pel CE 
Valldoreix es van completar amb la instal·lació d’uns inflables, on 
els més petits van poder jugar i divertir-se. 



CiU-Actuem
Aquest any 2012 ha començat amb força per l’EMD de 
Valldoreix. Per una banda el nostre president Josep Puig 
ha estat escollit president de l’Agrupació  d’Entitats 
Municipals Descentralitzades de Catalunya (AEMDEC) 

en una assemblea celebrada a l’EMD de El Talladell el dia 21 de gener i per altra banda, el Govern de la Generalitat ha 
aprovat la creació de  la comissió per a l’elaboració dels avantprojectes de llei de governs locals que ha de ser un element 
clau per a la regulació de les EMD.
En un entorn cada vegada més globalitzat, en què sembla que els interessos de les persones només poden ser representats 
si pertanyen a un grup majoritari, és importantíssima aquesta aposta per les administracions locals com a òrgans de 
referència a l’hora de representar els seus ciutadans i la necessitat d’impulsar les lleis que els permetin aconseguir màxima 
eficàcia en la seva gestió.

Candidatura de Progrés i Catalanista per Valldoreix (CPCV)
Encara no tenim damunt la taula el nou pressupost, però l’equip de govern ja a ha anunciat i avançat 
algunes retallades. Sembla que a les retallades s’hi apunten totes les administracions en cascada, i 
més ara que totes son del mateix color, Estat, Generalitat, Ajuntament i EMD.
En el nostre cas, el de les EMD, tenim molt poc marge per augmentar els nostres ingressos ja què 
depenen, en la seva pràctica totalitat, de les aportacions de l’Estat, de la Generalitat i de la part dels 
impostos com l’IBI que ens reverteix l’Ajuntament de Sant Cugat.
Per això la CPCV defensa que davant d’una situació de disminució de recursos hauríem de prioritzar 
les despeses i hauríem de donar prevalença a tots aquells serveis que, encara que no siguin de la 
nostra competència, compleixen amb els principis de universalitat social, com ara l’Escola Bressol, 

l’Escola de Música i la col·laboració que històricament l’EMD ha mantingut amb l’escola Ferran Clua.
Un fet prou indicador: una educadora de l’escola bressol ha demanat la baixa parcial per substitució i no es pensa cobrir aquesta 
plaça. Demanem a l’equip de govern que reconsideri la seva posició, de forma que no es rebaixi el nivell de qualitat que 
actualment gaudeixen els ciutadans que fan ús d’aquest servei.

Partit Popular de Catalunya
Aprendre a administrar dins de la administració
El pressupost  de l’EMD del 2012 ha de retallar 500.000€ de despesa i no serà feina fàcil de dur 
a terme. És convenient prendre consciència que pot ser que calgui fer canvis importants, tant 
en la pròpia estructura de l’EMD com en els serveis que actualment s’han d’atendre. És hora 
de demostrar, per part del equip de govern, la capacitat de fer front al repte de gestionar en 
situacions d’incertesa. Hem d’analitzar quines mesures cal aplicar, analitzar les conseqüències i 
prendre les decisions de forma ràpida. També cal fer autocrítica de les decisions que anys enrere 
hem pres de forma equivocada i rectificar. 
Cal, igualment, renegociar els actuals contractes de prestació de serveis amb els diferents 

proveïdors de serveis i manteniments de l’EMD, revisar els contractes de les diferents concessions que l’EMD te 
donades, etc.
No pot tremolar el pols a l’hora de prendre les decisions que calgui, encara que puguin provocar un cert  malestar a tots 
els valldoreixencs, donat que el que estem buscant i desitjant es una actuació ferma i coherent per part de tots els politics.

Opinió de grups
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La cinquena edició del Curs de Tast 
de Vins de l’AVV de Ca n’Enric-La 
Miranda aplega 26 enòfils
Després del cursos d’inici al tast, de tast de vins negres, 
d’escumosos i caves, i el tast vertical, el dissabte 12 de novembre 
va ser el torn dels vins blancs fermentats en barrica.

Com en la majoria de les edicions del curs, la Nau de Cultura de 
Valldoreix va ser el lloc triat per celebrar el tast de vins, en el qual 
es van donar cita 26 amants del vi, per conèixer els secrets dels vins 

blancs fermentats en barrica de fusta.  A través de l’examen 
visual, auditiu, olfactiu i gustatiu, aplicat en els anteriors cursos, 
els participants van anar desxifrant cada un dels vins, sota la 
supervisió i les explicacions de l’enòleg de l’Institut Català de 
la Vinya i el Vi (INCAVI) Albert Gonzalo Dinarès. Els vins que 
es van degustar durant el tast són: Augustus Blanc 2010 (D.O 
Tarragona), Joncària Moscat Barrica (D.O Penedès), Agaliu (D.O 
Costres del Segre), Clar de Castanyer (D.O Empordà), Vinya 
Fonda (D.O Terra Alta) i El Quintà (D.O Penedès). 

El Curs de Tast de Vins l’organitza l’Associació de Veïns Ca n’Enric-
La Miranda, amb la col·laboració de l’EMD de Valldoreix.
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L’EMD-Valldoreix es vesteix de rosa per 
commemorar el Dia Internacional del 
Càncer de Mama
Un gran llaç rosa, penjat a la façana de la Casa de la Vila de 
Valldoreix, va servir, el 19 d’octubre, per simbolitzar el suport 
que el consistori valldoreixenc va donar a la secció local de 
l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) en la seva 
campanya ‘Suma’t al rosa’.

A banda del llaç rosa, que va vestir la façana de la seu consistorial de 
l’EMD de Valldoreix al llarg de tota la jornada, des de l’àrea de Serveis 
Socials la Casa de la Vila de Valldoreix va quedar il·luminada de color 

rosa durant la tarda i la nit. La il·luminació de l’exterior del consistori 
valldoreixenc es va fer en col·laboració amb l’empresa Citelum, 
subministradora dels serveis d’enllumenat públic de Valldoreix. Amb 
aquest gest l’EMD de Valldoreix va voler col·laborar amb la secció 
local de l’AECC en l’important treball de conscienciació, prevenció, 
solidaritat i mobilització de la ciutadania de Valldoreix, vers una 
problemàtica tan actual com és la que es deriva de la lluita contra el 
càncer de mama. Enguany la campanya ‘Suma’t al rosa’, a les dones 
diagnosticades recentment de tumor de mama, a les seves necessitats 
i als serveis que els hi ofereix l’associació. Entre d’altres aspectes, 
l’AECC alerta de la necessitat de comptar amb suport professional 
des del primer moment del diagnòstic, per poder ajudar de manera 
eficaç en l’adaptació a la malaltia i, d’aquesta manera, prevenir 
problemes emocionals importants que puguin aparèixer en el futur.

Josep Puig s’incorpora a la 
junta de l’Agrupació d’Entitats 
Municipals Descentralitzades 
de Catalunya
El president de l’EMD de Valldoreix, Josep Puig, 
es va incorporar el dissabte 19 de novembre a 
la junta de l’Agrupació d’EMD de Catalunya 
(AEMDEC). La sessió de la junta va tenir lloc a 
l’EMD del Talladell.

Josep Puig s’encarregarà de vetllar pels interessos 
de Valldoreix dins de l’òrgan gestor de l’ens, que 
agrupa la totalitat de les 64 Entitats Municipals 
Descentralitzades de Catalunya. L’AEMDEC és 
l’interlocutora de les EMD catalanes davant de les 
diferents institucions municipals, supramunicipals i 
nacionals. 

Aquesta primera sessió de la junta de l’AEMDEC amb Josep 
Puig com a membre va servir per renovar els seus compromisos 
com són; el canvi de la llei electoral per tal de propiciar el 
reconeixement de les EMD com les administracions més 
properes a la ciutadania; el seu encaix competencial en funció de 
criteris poblacionals i de recursos; i la incorporació de les EMD 

dins de la Llei de Governs Locals. Durant la sessió també es va 
donar la benvinguda a l’agrupació a dues noves EMD de recent 
creació com són la Serra d’Almos (Tivissa) i Baldomar (Artesa de 
Segre) i es va presentar la pàgina que l’agrupació té a la xarxa social 
Facebook (emd.cat). Per últim, la trobada de la junta va acordar 
la celebració d’una propera assemblea el proper mes de febrer de 
nou a El Talladell, on es decidirà qui ostentarà la presidència i 
quins seran els membres de la nova junta de l’AEMDEC.
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ACCIÓ DE GOVERN 

La Casa de la Vila de Valldoreix obre les 
portes als alumnes del Ferran i Clua

Més d’una cinquantena d’alumnes del CEIP Jaume Ferran 
i Clua van prendre part, el 27 d’octubre, a la visita guiada a 
la seu consistorial de l’EMD de Valldoreix, organitzada per 
l’EMD i la direcció de l’escola.

Al llarg de més d’una hora els alumnes de segon de primària del centre 
educatiu valldoreixenc van fer un repàs de la història de Valldoreix 
des dels seus orígens feudals, quan es denominava municipi de 
Canals, fins a l’actual Entitat Municipal Descentralitzada. La primera 

parada de la visita va ser a la Sala de Plens, on el president Josep Puig 
i la vocal d’Educació, Susana Herrada, ja estaven esperant als infants. 
Durant una llarga estona el president Puig i Susana Herrada van 
respondre les preguntes formulades pels alumnes, que van interessar-
se per coses tan diverses com; l’any de fundació de l’EMD, quin és 
l’arbre més gran de la vila, la localització de la casa més antiga i, fins hi 
tot, el sou del president.

La visita també va servir perquè l’historiador i tècnic de protocol 
de la casa, Juanjo Cortés, expliqués als alumnes la fundació de 
l’administració pròpia pels valldoreixencs l’any 1958 i el significat 
de l’escut. Durant la trobada els alumnes també van conèixer el 
funcionament intern de l’EMD de Valldoreix fent un recorregut per 
les oficines de la Casa de la Vila.

La visita a la seu de l’EMD-Valldoreix s’emmarca dins el programa 
d’estudis dels alumnes de segon de primària. La intenció, tant dels 
responsables de l’EMD-Valldoreix com del CEIP Ferran i Clua, és 
que aquestes visites es puguin fer extensives a la resta d’alumnes 
del centre educatiu i que es puguin programar periòdicament. La 
idea és que els escolars puguin aprofundir en el funcionament de les 
administracions a través d’aquestes trobades. 

L’activitat va completar-se amb una visita a la biblioteca municipal Vall 
d’Or, situada al mateix edifici de la Casa de la Vila, on els estudiants 
van poder copsar el funcionament d’aquest equipament cultural.

‘Fes de Federico per a mi’ abaixa el teló 
de la 18a Mostra de Teatre de Valldoreix
La qualitat dels intèrprets i de les obres representades i la 
gran resposta per part del públic van ser, un any més, els trets 
característics d’una Mostra de Teatre que va posar el punt i final 
el diumenge 13 de novembre.

Eva Duarte de Perón, la coneguda ‘Evita’, Margarida Xirgu i 
Federico García Lorca, excel·lentment interpretats pels integrants 
del grup de teatre valldoreixenc l’Espiral, van ser el pal de paller 

de la trama argumental de la darrera obra de la mostra teatral. 
L’enfrontament dialèctic entre l’actriu barcelonina Margarida 
Xirgu i la futura primera dama de l’Argentina, Eva Duarte de 
Perón -amb la figura omnipresent de Federico García Lorca i les 
misèries de la Guerra Civil Espanyola com a rerefons- van fer les 
delícies de les més de 80 persones que es van donar cita a la Sala 
del Casal de Cultura de Valldoreix. Amb l’últim acte de ‘Fes de 
Federico per a mi’, l’Espiral no només va cloure l’escenificació 
de l’obra de Sam Boardman-Jacobs, també va posar el punt i final 
a l’edició 2011 de la Mostra de Teatre. La mostra, que enguany 
arribava a la majoria d’edat, va obtenir el reconeixement del 
seu públic fidel, que  va omplir la sala valldoreixenca en totes i 
cadascuna de les cinc obres representades al llarg del cicle.

Teatre Espiral, com a companyia amfitriona, ha estat l’encarregada 
d’obrir i tancar la mostra teatral amb les obres ‘Cinco horas con Mario’ 
i ‘Des de Federico per a mi’, respectivament. Entre mig es van veure 
‘L’Hostalera’ amb la companyia Teatre Sotacabina; ‘El club de la 
corbata’, de la mà de Teatre Gespa; i ‘Dona i cadira’, a càrrec del grup 
Teatre ACR de Fals.

Van ser els mèrits interpretatius, mostrats per les quatre companyies 
participants a la mostra, el que van posar de relleu tan el president 
de l’EMD de Valldoreix, Josep Puig, com l’alcaldessa de Sant Cugat, 
Mercè Conesa, en els seus discursos de cloenda del cicle teatral. Per 
ells va ser també l’honor d’entregar a les companyies els diplomes 
acreditatius de la seva participació. L’acte es va tancar amb un brindis 
amb cava al bar ‘El Casalet’.



El nou centre d’ATAM es perfila com la 
solució per la impossibilitat d’ASDI de 
construir la seva llar-residència 
Aquest va ser l’anunci que van fer, tant l’alcaldessa de Sant 
Cugat, Mercè Conesa, com la directora de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat (ICASS), 
Carmela Fortuny, en el transcurs del sopar benèfic anual de 
l’Associació Pro-disminuïts Físics i Psíquics (ASDI).

La residència i centre de dia que ATAM està construint a les seves 
instal·lacions, ubicades al passeig Pollancres de Valldoreix, podrà oferir 
fins a 24 places de residència. La proposta llençada conjuntament 
per les responsables polítiques de l’Ajuntament de Sant Cugat i de 
l’ICASS planteja que algunes d’aquestes places es puguin destinar a 
usuaris d’ASDI que necessitin d’aquest servei.

El president de l’EMD de Valldoreix, Josep Puig, s’ha mostrat molt 
favorable a la concreció de la iniciativa i ha expressat el ‘total suport 
de l’EMD-Valldoreix, ja que a més de solucionar els problemes que 
planteja a ASDI la impossibilitat de materialitzar el seu projecte de 

llar-residència, aquesta col·laboració situarà Valldoreix a l’epicentre 
del panorama de les associacions d’ajuda a persones discapacitades’.

L’anunci es va fer en el marc de la 30a edició sopar benèfic anual que 
ASDI organitza per recaptar fons per a projectes com l’ampliació 
del centre ocupacional i l’hort. Enguany el sopar va aplegar a 
300 persones a la valldoreixenca Masia Rosàs, un sopar que va 
suposar l’estrena del president Puig com a màxim responsable 
polític de l’EMD-Valldoreix en aquest esdeveniment. El sopar 
també va comptar amb la participació del Conseller de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Lluís Recoder; 
l’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa; la directora de l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat (ICASS), 
Carmela Fortuny; i la diputada al Parlament de Catalunya, Àngels 
Ponsa.

Altres responsables polítics de 
l’EMD-Valldoreix presents al 
sopar van ser la vocal de Serveis 
a les Persones, Susana Herrada, 
i el vocal de Gent Gran, Salut i 
Serveis Socials, Jordi Ortolà.
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La valldoreixenca Olivia de Miguel, Premi 
Nacional a la Millor Traducció del 2011

Olivia de Miguel rep el 
premi per la traducció de 
l’obra ‘Poesía completa’ de 
Marianne Moore. El premi 
el concedeix el Ministeri 
de Cultura i té per objecte 
distingir la traducció a 
qualsevol de les llengües 
espanyoles d’obres escrites 
originàriament en llengua 
estrangera.

Olivia de Miguel, nascuda a Logroño l’any 1948 i veïna 
de Valldoreix, va ser nombrada a finals del passat mes de 

novembre i rebrà el premi en una gala que es farà al llarg del 
2012. De Miguel es llicenciada en Filologia Anglogermànica 
per la Universitat de Saragossa i doctora en Teoria de la 
Traducció per la Universitat Autònoma de Barcelona. També 
és  professora titular de la Facultat de Traducció i Interpretació 
de la Universitat Pompeu Fabra. 

Entre les obres traduïdes per Olivia de Miguel destaquen, 
a més de l’obra per la qual ha estat guardonada, ‘Una 
liturgia común’ de Joan Didion, ‘1984’ de George Orwel, 
‘Autobiografía’ de G. K. Chesterton, amb la qual va obtenir 
el Premi Ángel Crespo de Traducció de l’Asociació Colegial 
d’Escriptors de Catalunya. Com a traductora literària ha 
treballat amb diferents editorials com El Acantilado, Siruela, 
Alba, Tusquets, Destino, Hiperión, Galaxia Gutenberg, 
Edhasa, Ediciones del Bronce, Random House Mondadori i 
Global Rhythm.

L’EMD de Valldoreix se suma al manifest 
del Dia Internacional per l’eliminació de 
la violència envers les dones
L’adhesió al manifest es va materialitzar durant el Ple de la 
Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix, celebrat el dijous 24 
de novembre, quan el consistori en bloc va donar suport a una 
moció en aquest sentit.

El compromís de Valldoreix en contra de la violència de gènere es va 
posar també de manifest el 27 de desembre, amb la representació de 

l’obra de teatre-fòrum 
“Espai en blanc” de 
Marcenia Aguilar. La 
posada en escena va 
anar a càrrec del grup 
teatral valldoreixenc Els 
Marxosos del Vallès, a 
la Nau de Cultura de 
Valldoreix. L’activitat 
va comptar amb el 
suport de l’EMD de 
Valldoreix.
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La direcció general d’Administració 
Local de la Generalitat es mostra 
favorable a la regulació legislativa 
de les EMD Catalanes

Aquesta és la conclusió que es desprèn de la reunió 
que van mantenir els membres de la junta de govern 
de l’Agrupació d’EMD de Catalunya (AEMDEC) amb 
el nou director general d’Administració Local de la 
Generalitat, Joan Cañada.

La representació de l’AEMDEC estaba encapçalada pel 
president en funcions de l’agrupació i president de l’EMD 
de Jesús, Pere Panisello, acompanyat pels membres de 
la junta Josep Puig, president de l’EMD de Valldoreix; 
Ramon Andreu, president de l’EMD de Bellaterra; Antonio 
Pardos, president de l’EMD del Pla de la Font; Núria García 
Quera, representant l’EMD de Tornafort; i el secretari de 
l’AEMDEC, Juanjo Cortés.

Durant la reunió es va posar sobre la taula la necessitat de 
regulació de diferents aspectes que afecten el funcionament 
ordinari de les entitats municipals descentralitzades catalanes. 

Algunes de les propostes dels membres de l’AEMDEC van ser la 
modificació del sistema i règim d’elecció de càrrecs de les EMD, 
la regulació dels convenis competencials i econòmics entre les 
EMD i els seus ajuntaments de referència i la representativitat 
que les EMD han de tenir dins d’altres òrgans supramunicipals. 
L’AEMDEC també va posar de manifest la necessitat d’unificar 
la nomenclatura dels càrrecs que formen part de les EMD del 
panorama català i la millora del finançament d’aquests ens locals.

La junta de govern de l’AEMDEC valora molt 
positivament la reunió mantinguda amb el nou director 
general d’Administració Local de la Generalitat, que es va 
mostrar molt receptiu i favorable als canvis suggerits pels 
representants de les EMD. Les reivindicacions de les EMD 
s’incorporaran durant les reunions de la comissió d’experts 
que s’ha creat per tal de donar forma a la Llei de Governs 
Locals de Catalunya.

‘La cançó de Nadal’ solidaria a 
l’Església Protestant de Valldoreix 
recapta 300 euros per a La Marató 
de TV3
L’Església Protestant de Valldoreix va portar a escena, 
el 18 de desembre, l’adaptació al teatre de la novel·la de 
temàtica nadalenca de Charles Dickens ‘A Christmas 
Carol’, a benefici de La Marató de TV3.

Una vuitantena de persones, entre fidels del temple i veïns 
i veïnes de Valldoreix, es van citar a l’Església Protestant de 
Valldoreix per donar la benvinguda a les festes nadalenques 
amb la representació de ‘La cançó de Nadal’ de Charles 

Dickens. La representació va anar a càrrec dels membres del 
taller de teatre de la mateixa església protestant.

El temple valldoreixenc es va convertir durant una estona en 
la botiga d’antiguitats d’Ebenezer Scrooge, on es desenvolupa 
la trama de la història, que explica com el vell avar Scrooge 
té esclavitzat el seu treballador, un jove pobre i de bon cor. 
La nit de Nadal rep la visita dels fantasmes del passat, del 
present i del futur. Els fantasmes el porten a la seva infantesa, 
per recordar que sentia llavors i entendrir el seu cor; a casa del 
seu treballador, on malgrat la pobresa regna l’amor i l’esperit 
familiar; i al dia de la seva mort, on es veu sol. Espantat per 
les visions que li mostren els fantasmes, Ebenezer Scrooge 
decideix canviar de caràcter, ajuda al seu treballador i a la seva 
família i, d’aquesta manera, recupera l’esperit nadalenc.

La representació de ‘La cançó de Nadal’ de 
l’Església Protestant de Valldoreix va formar part 
del programa d’activitats populars per recaptar 
fons per a La Marató de TV3, que enguany 
destina els més 7 milions d’euros recollits en 
donatius a avançar en la recerca sobre regeneració 
i trasplantament d’òrgans i teixits.

La representació va comptar amb l’assistència 
del president de l’EMD de Valldoreix, Josep 
Puig, que va gaudir amb la posada en escena 
de l’obra i va seguir amb atenció les evolucions 
dels actors a sobre de l’escenari, entre els quals 
es contava la tinenta d’alcalde de Serveis a la 
Ciutadania de l’Ajuntament de Sant Cugat, la 
valldoreixenca Susanna Pellicer.
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Agenda febrer 2012
Divendres dia 3 18.30h-NEC
Fòrum Visual del VEN Projecció “El tambor de 
hojalata”
Alemanya-1979 (Drama). Dir.: Volker Scholöndorff
Org.: VEN (Valldoreix, Espais Naturals). Col.: EMD Vdx

19.30h – Sala del Casal de Cultura
Xerrada “La comunicació no verbal, significat 
i importància del llenguatge no verbal a partir 
d’experiències i vivències” a càrrec de Enrique 
Abansés, psicòleg i Cap d’Educació de l’Ajuntament 
de Saragossa. Org.: AVVCELM Col.: EMD Valldoreix

Del divendres 3 al diumenge 5
Orquestrades. Trobada de cap de setmana a Mas Suro (Girona)
Més informació a www.escolademusicavalldoreix.cat
Org.: Escola de Música de Valldoreix

Dissabte dia 4. 10.00 a 12.30h-Biblioteca Vall d’Or
Punt d’intercanvi de llibres. Podreu portar un màxim de dos llibres. 
Aquesta activitat es realitzarà cada primer dissabte de mes. La normativa 
d’ús està a disposició de tothom a la Biblioteca. Org.: EMD Vdx
 
22.00h-Nau de Cultura
Inici  del VI Cicle de Jazz a Valldoreix. Deptford Quartet, 
format per Gabriel Amargant al saxo, Miguel Serna al contrabaix i 
Joan Vidal a la bateria. Temes pròpis i algún estàndar de jazz clàssic 
i modern.Preu entrada: 5 euros – Aforament limitat – Venda 
d’entrades a partir de la mitja hora abans de l’inici de l’actuació. 
Org.: EMD Vdx i Associació Promúsica

Diumenge dia 5 19.00h-Sala Casal de Cultura
Teatre – Programació Continuada. Beckenbauer
Org.: Grup de Teatre Espiral. Col.: EMD Vdx

Dilluns dia 6 
19.30h-Biblioteca Vall d’Or
Grup de Lectura en Anglès
“Get a life” de Nadine Gordimer (Nobel 1991)
Llegim i comentem mensualment un llibre.
Places limitades, inscripció a l’Àrea de Cultura de 
l’EMD de Valldoreix. Org.: EMD Vdx

Dijous dia 9 17.30h-Biblioteca Vall d’Or
Expliquem Contes. Org.: EMD Vdx

Divendres dia 10 22.30h-Nau de Cultura
Concert amb Feliu Ventura “Música i 
Lletra”. Feliu Ventura (veu, guitarra), Borja 
Penalba (guitarres, acordió, veus) i Sara 
Chordà (cello, veus).Nou disc del xativí. 
Nu, essencial, sense artificis i directe a 
l’ànima. Preu entrada: 5 euros. Places 
limitades. Venda anticipada d’entrades a 
l’Àrea de Cultura de l’EMD de Valldoreix . 
(Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 185). 
Org.: EMD Vdx

Dilluns dia 13 19.30h-Biblioteca Vall d’Or
Grup de Lectura en Català-Castellà
“Arrels nòmades” de Pius Alibek. Llegim i comentem 
mensualment un llibre. Places limitades, inscripció a l’Àrea de 
Cultura de l’EMD de Valldoreix
Org.: EMD Vdx

Divendres dia 17 18.30h-NEC
Cicle de Conferències del VEN
Conferència Catalanitat a la descoberta – Colom català
A càrrec de Fèlix Mestres Puig de la Bellacasa
Org.: VEN (Valldoreix, Espais Naturals). Col.: EMD Vdx

Dissabte dia 18
Visita matinal a la Biblioteca de Catalunya 
Informació i reserves al 93 674 38 11 (és imprescindible la inscripció)
Org.: Centre d’Estudis de Valldoreix, Valldaurex. Col.: EMD Vdx

Dissabte dia 18 18.00h-Nau de Cultura
Concert Orquestrades
Concert en el que l’orquestra sorgida de les Orquestrades, 
interpretarà les peces treballades durant el cap de setmana.
Entrada lliure. www.escolademusicavalldoreix.cat
Org.: Escola de Música de Valldoreix. Col.: EMD Vdx

Diumenge dia 19 10.00h-Plaça del Casal de Cultura
Festa de Carnestoltes Familiar
Us hi esperem disfressats !!
· 10.00h – Xocolatada per a tothom!
· 11.00h – Animació Familiar amb “Quin Sarau” 
  Cia. Xarop de Canya
Al finalitzar l’animació, es lliuraran els premis per a les millors 
disfresses. Diplomes de participació per a tothom
Entrada lliure. Org.: EMD Vdx

Diumenge dia 19 19.00h-Sala Casal de Cultura
“Les veus de la paraula” X Cicle
Joan Maragall + Josep Ma. De Sagarra
Un recull dels seus textos, en un any ple de commemoracions i 
homenatges als dos extraordinaris poetes, escriptors i periodistes
Org.: Pentagrama, Associació Cultural . Col.: EMD Vdx

Dilluns dia 20 19.30h-Biblioteca Vall d’Or
Grup de Lectura en Alemany
“Justiz” de Friederich Dürrenmatt
Llegim i comentem mensualment un llibre.
Places limitades, inscripció a l’Àrea de Cultura de 
l’EMD de Valldoreix. 
Org.: EMD Vdx

Dilluns dia 27 19.30h-Biblioteca Vall d’Or
Grup de Lectura en Francès
“Le soleil des scorta” de Laurent Gaudé 
Llegim i comentem mensualment un llibre.
Places limitades, inscripció a l’Àrea de Cultura de 
l’EMD de Valldoreix. 
Org.: EMD Vdx

Entrades 
a la venda


