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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............................................................. 93 405 66 50
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
Escola Jaume Ferran Clua ..................................................93 589 66 62 
Col·legi El Pinar.........................................................................93 674 14 00
Institut 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

Els orígens de l’església de l’Assumpció s’han de situ-
ar als jardins de la Casa Manich (Pg. del Nard núm. 
7). Aquesta casa s’havia construït el 1926 pel Sr. Fran-

cesc d’A. Manich i Illa. A la finca es celebraven misses abans 
de la construcció de l’església. Un document de 1949 deia:   

“que se pueda celebrar la San-
ta Misa, todos los domingos y 
fiestas de precepto, desde este 
verano hasta que se pueda ha-
cerlo en el nuevo templo cuya 
edificación pensamos empezar 
este mismo verano, en un jar-
dín, propiedad del sr. Manich, 
cubierto de frondosos y tupi-
dos árboles en donde se cons-
truiría un ábside provisional 
para que el altar, el sacerdote 
y un ayudante estuvieran res-
guardados del sol, de la lluvia 
y viento, jardín situado junto 
al emplazamiento del templo 
pregestado”

Els terrenys per construir l’església els va cedir el Dr. Pere Puig i 
Roig i la Sra.  Magdalena Massana el 1940. La primera pedra va 
ser beneïda pel bisbe de Barcelona, Dr. D. Gregorio Modrego 
Casaus el 9 d’abril de 1950. El projecte estava sota la direcció de 
l’arquitecte Agustí Domingo i Verdaguer, tot i que més tard va 
agafar el projecte el seu fill Agustí Domingo i Ferrer. Aquest, però, 

va ser traspassat de manera sobtada, el 1961, encarregant-se de la 
direcció de les obres i millores l’arquitecte Lluís Menéndez i Lita. 
La benedicció de l’església es va fer el 14 de setembre de 1958 pel 
Dr. Modrego. L’església mai es va acabar, per la manca de diners 
per poder completar les obres. Així el 1962 es construí l’altar major. 
Les obres es van pagar per subscripció popular i es van organitzar 
rifes per aconseguir els diners. L’edifici és de planta basilical 
tradicional, d’un estil no gaire definit compost per tres naus, 
transsepte, triple capçalera, cripta, atri amb triple portalada i dues 
torres. La coberta és multidireccional, en funció de la llum i els 
espais. El parament és d’obra vista amb algun detall d’imbricació 
al voltant de les obertures, que són de fals arc, influència de 
l’arquitecte modernista Puig i Cadafalch. Els finestrals estan 
decorats amb vidrieres que representen sis sants, patrons d’alguns 
dels prohoms de la vila de l’època: Sant Josep (pel Sr. Josep Martí 
i Gras), Sant Joan (per Mn. Joan Gustems), Sant Pau (pel Sr. 
Pablo Lemmel y Malo de Molina), Sant Agustí (per l’arquitecte 
Sr. Agustí Domingo), Sant Pere (pel Sr. Pere Puig i Roig) , Sant 
Enric (pel Sr. Enric Torner), Sant Àlvar (pel Sr. Àlvar de Vinyals i 
Aguilera) i Santa Hildegarda (per la Sra. Hildegarda Zimmerman, 
esposa del Sr. Pablo Lemmel). La imatge de la Mare de Déu de 
l’Assumpció és de l’escultor Llauradó. En les dependències de la 
planta baixa va estar ubicat el CAP de Valldoreix fins l’any 1995 i 
també la seu de Creu Roja fins fa poc temps.

HISTÒRIA VIVA

Església de l’Assumpció

El teu anunci aquí tel. 936 742 719
www valldoreix.cat
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Fa pocs dies que a Valldoreix 
hem tingut la sort de viure una 
nova edició, la novena, de les 5 
Milles Femenines. Com ja és 
habitual, la prova atlètica ha estat 
una festa de la dona i de l’esport. 
A Valldoreix ens enorgullim de 
poder organitzar una de les dues 
úniques curses que se celebren a 
Catalunya exclusivament dedicada 
a les dones. Però encara és més 
motiu d’orgull ser els amfitrions 
de l’única cursa catalana que 
serveix per commemorar el Dia 
Internacional de la Dona.

La sensibilitat de Valldoreix en 
la celebració d’una jornada com 
aquesta queda demostrada per 
la quantitat d’actes que -abans, 
durant i després de la diada- 

serveixen per fer un més que merescut homenatge a les dones en el seu 
dia. Enguany el Dia Internacional de la Dona ens ha servit per conèixer 
el paper que aquestes han tingut en l’evolució de la cultura alimentària, 
de la mà de Maria Josep Sebastià. També vam poder submergir-nos en la 
història per descobrir, gràcies a la historiadora Teresa Maria Viñolas, com era 
la vida de ‘La dona a l’edat mitjana’. L’Arnau Cadell no va faltar a la cita amb 
la celebració i es va sumar als actes programant una entrevista oberta dels 
alumnes del centre a l’actriu i directora valldoreixenca, Silvia Munt.

Des d’aquestes línies, i en un altre ordre de coses, voldria també fer una 
crida a la responsabilitat dels veïns i veïnes en la utilització dels recursos 
hídrics. Catalunya ja ha viscut en els darrers temps períodes d’extrema 
sequera, que van obligar a prendre mesures excepcionals de restricció de 
subministrament d’aigua a tot el país i també a Valldoreix. Aquest hivern 
ha estat especialment sec i tots els indicadors apunten que, si la situació no 
millora al llarg de la primavera que fa pocs dies vam encetar, se’ns presenta 
un panorama de seriosa minva de les reserves d’aigua de cara a l’estiu. És per 
aquest fet que demano a la ciutadania de Valldoreix que sigui molt curosa 
i aposti per mesures d’estalvi d’aigua a les seves llars i jardins. El model 
urbanístic de Valldoreix ens permet gaudir de grans zones enjardinades, un 
privilegi que ens ha de conscienciar de la importància que té l’aigua per 
poder fruir d’un entorn natural tan privilegiat. 

Josep Puig Belman
President de Valldoreix-EMD

SALUTACIÓ
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En seguretat, el teu ajut és determinant

SEGURETAT CIUTADANA

Us informàvem en el darrer InfoValldoreix que mal-
grat els esforços esmerçats, tant per part de l’EMD 
de Valldoreix com des dels cossos de seguretat públi-

ca, encara patim alguns robatoris en domicilis i comerços de 
Valldoreix. 

Des de l’EMD pensem que, tot i necessària, l’estreta col·laboració 
entre les forces de seguretat i les administracions no és suficient 
per posar fre a aquests fets delictius. El govern de Valldoreix creu 
que la ciutadania i la seva col·laboració amb els cossos policials, 
en la detecció i denúncia de qualsevol fet sospitós, és un actiu 
primordial a l’hora d’eradicar la delinqüència a la nostra vila. En 
l’anterior InfoValldoreix us recordàvem les mesures a tenir en 
compte a l’hora de minimitzar robatoris a les llars. En aquest 
posarem l’accent en les mesures a prendre per mirar de reduir la 
possibilitat de patir un robatori al vostre negoci.

Durant l’activitat comercial
•  No acumuleu diners a les caixes enregistradores i buideu-

les sovint. És convenient que al llarg del dia efectueu 
diversos ingressos a les entitats bancàries. Eviteu portar 
molts diners de cop i, quan calgui, feu-ho amb discreció i 
adoptant totes les mesures de seguretat possibles.

•  Limiteu les vies d’accés a l’establiment per facilitar el 
control i dificultar la fugida en cas de robatori.

•  Instal·leu xips de seguretat als productes.
•  Si disposeu de vigilant de seguretat, i quan hi hagi motius 

de sospita, pot fer un escorcoll de les bosses i l’abric del 
client en un lloc habilitat.

•  En determinats comerços pot ser convenient instal·lar un 
circuit tancat de televisió.

En el vostre negoci
•  Cal que el personal sigui conscient que les persones 

desconegudes no han de conèixer les mesures de seguretat 
instal·lades.

•  Els empleats han de conèixer aquell àmbit de la seguretat 
que els pertoca o els pot afectar.

•  Si no disposeu de vigilant de seguretat, designeu persones 
de confiança que coneguin els sistemes de detecció que 
hi ha instal·lats i que es responsabilitzin de connectar-los.

•  Porteu un control del nombre de còpies de claus de 
l’establiment i de les persones que en disposen.

Amb les targetes de crèdit
•  Recordeu que les targetes de crèdit són personals i 

intransferibles.
•  A l’hora de comprovar les dades de la persona titular de la 

targeta amb el document d’identificació del client, sigueu 
rigorosos. No accepteu excuses de parentiu ni altres 
arguments.

•  Comproveu sempre que les dades de la targeta, nom i 
numeració, que s’imprimeixen al rebut, coincideixen amb 
les dades de la targeta de la persona titular.

•  Davant de qualsevol irregularitat, aviseu la persona 
encarregada o el servei de seguretat o la policia amb discreció.

•  En cas de dubte sobre la legalitat de la targeta no efectueu 
l’operació comercial.

•  No us deixeu intimidar per les presses del client o pel 
nombre de persones que esperen ser ateses.

•  Eviteu qualsevol tipus de confrontació i actueu amb 
tota naturalitat. En aquesta situació és útil que us fixeu 
en aquells trets característics del client, com poden ser 
tatuatges, cabell, ulls, roba... 

Amb els bitllets
•  Comproveu sempre les mesures de seguretat i les 

particularitats que presenten els bitllets d’euro.
•  Si creieu que un bitllet és fals, no l’accepteu. En cap cas inicieu 

una discussió. Comuniqueu a la persona que aparentment el 
bitllet és fals i que segurament ha estat objecte d’un engany. 
Cal portar a la policia els bitllets falsos.

•  Si veieu que la persona no vol esperar l’arribada dels 
serveis de seguretat, no us hi oposeu. Intenteu retenir-ne 
mentalment les característiques físiques, la roba i, si es 
dóna el cas, la descripció del vehicle i els acompanyants.

Si presencieu qualsevol fet delictiu o detecteu algun indici 
que us faci sospitar truqueu immediatament a:
- Policia Local (092)
- Mossos d’Esquadra (112)
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NOVES TECNOLOGIES 2.0

L’EMD de Valldoreix ja està present a les xarxes socials 
més importants del moment i ha obert perfils institu-
cionals a Facebook, Twitter i YouTube. La iniciativa 

comunicativa 2.0, iniciada durant el mes de febrer, queda em-
marcada en la voluntat de l’EMD de multiplicar els canals d’in-
formació i comunicació amb la ciutadania.

La voluntat de l’equip de govern de Valldoreix és també donar la 
veu a la ciutadania i que aquesta pugui expressar la seva opinió sobre 
les diferents activitats i projectes, que es posen en marxa des de 
l’administració valldoreixenca.

L’altra gran prioritat dels nous canals socials de Valldoreix és donar 
visibilitat a totes les iniciatives relacionades amb els teixits social, 
cultural i esportiu de la vila. En aquest sentit, els perfils de l’EMD-
Valldoreix a Facebook, Twitter i YouTube fan un seguiment diari de 
totes les notícies i actes relacionats amb Valldoreix i els seus veïns.

Els perfils:

· Facebook: https://www.facebook.com/pages/Entitat-
Municipal-Descentralitzada-de-Valldoreix/316361038410669

· Twitter: https://twitter.com/#!/EMDValldoreix

· YouTube: http://www.youtube.com/user/valldoreixtv

La presència de Valldoreix a les xarxes socials es complementa amb 
un perfil a la plataforma de publicacions digitals a Internet Issuu.com, 
a través de la qual tota la ciutadania pot llegir fàcilment la revista 
d’informació ciutadana de la vila, Infovalldoreix. La plataforma 
Issuu.com també permet als valldoreixencs consultar els actes de 
l’agenda cultural, així com altres publicacions d’interès ciutadà.
- Issuu: http://issuu.com/emd-valldoreix

Valldoreix dóna el salt a les xarxes socials

VALLDOREIX NO ÉS UN PIPICÀ: RECULL ELS EXCREMENTS CANINS
Les voreres i places de la nostra vila han registrat en els últims temps un increment de les caques 
de gos abandonades pels propietaris d’animals domèstics, que passegen les seves mascotes per 
Valldoreix. Aquest fenomen esdevé un problema per als veïns i veïnes del poble, que veuen 
com els seus llocs habituals de lleure i passejada estan sovint sembrats d’excrements, amb 
les molèsties que aquest fet comporta. És en aquest sentit que des de l’EMD de Valldoreix 
es vol posar èmfasi en recordar als propietaris d’animals domèstics de Valldoreix que han 
d’utilitzar bosses per recollir els excrements, a fi que aquests no quedin abandonats a la via 
pública i a les zones enjardinades de la vila. Hem de prendre consciència que les caques 
de gos escampades per Valldoreix donen una imatge lamentable del baix nivell de civisme 
de la nostra ciutadania i denoten una gran manca de respecte cap als nostres veïns i cap a 
l’envejable entorn natural en què està emplaçada la nostra vila.

C
IV
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M
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ATENCIÓ A LES PERSONES

La campanya ‘Valldoreix dóna la llauna 
a la fam’ recull més de 200 kg d’aliments

‘Valldoreix dóna la llauna a la fam’

La iniciativa de recapte de menjar a la vila la van dur a 
terme, conjuntament, l’EMD de Valldoreix i la Fundació 
Banc dels Aliments i va servir per lluitar contra la 

manca d’aliments bàsics que pateixen persones de Valldoreix.

Durant la campanya els valldoreixencs van poder fer un 
donatiu en forma de menjar a les caixes, habilitades per a 
tal  efecte, ubicades en els diferents equipaments culturals, 
esportius i educatius, així com en alguns comerços de la vila.

Les donacions de menjar 
fetes a Valldoreix estaven 
destinades a persones 
que pateixen manca 
d’aliments a la vila, ja que 
tots els aliments recollits 
durant la campanya es van 
entregar a la Residència 
de les Missioneres del 
Sagrat Cor de Valldoreix. 
La congregació religiosa 
valldoreixenca forma 
part de la xarxa d’entitats 
adherides a 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’, tant la Fundació Banc dels Aliments com l’EMD de 
Valldoreix, van aconseguir assolir el seu objectiu de recollir 

aliments enllaunats o envasats, que permeten mantenir el 
menjar en bones condicions el major temps possible.

L’acte d’entrega dels aliments recollits durant la campanya es 
va fer el divendres 16 de març a la Sala de Plens de la Casa de 
la Vila de Valldoreix, on el vocal de Serveis Socials de l’EMD-
Valldoreix, Jordi Ortolà va rebre a la directora de la Residència 
de les Missioneres del Sagrat Cor de Valldoreix, Sor Ángela, i 
li va lliurar les caixes amb el menjar recaptat.

El Mercat de Valldoreix
Tots els dissabtes de 8:30 a 14:30 a l’estació
EL MERCAT DELS DISSABTES
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MOBILITAT

L’EMD de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat van 
signar, a principis d’any, un conveni de col·laboració 
entre les dues administracions, que permet integrar 

les targetes de transport urbà de Valldoreix i Sant Cugat. Amb 
la signatura d’aquest conveni, els veïns i veïnes de Valldoreix 
podran utilitzar els autobusos de les línies de Valldoreix i de 
Sant Cugat, indistintament, amb el mateix abonament de 
transport, sense cap cost addicional. 

La nova targeta de transport unifica els títols socials 
que fins ara es venien expedint per separat:

• Jubilats (Gratuït).
• Pensionistes (Gratuït).
• Persones amb mobilitat reduïda, amb certificat de 

discapacitat igual o superior al 33%, expedit pel CAD 
(Gratuït).

• Persones usuàries dels serveis socials municipals, de 
forma excepcional i previ informe tècnic (Gratuït).

• Aturats que hagin treballat un mínim de 3 mesos en els 
darrers 3 anys, que estiguin inscrits a l’Oficina de Treball 
(amb la demanda renovada) i que no estiguin cobrant cap 
prestació per desocupació (Gratuït).

• Estudiants, entre 13 i 18 anys, de l’1 de setembre al 30 de 
juny del curs escolar (189,05 €/curs o proporcional segons 
la data en què s’adquireixi).

Els estudiants de 4 a 12 anys no estan inclosos en aquests títols, 
atès que ja es poden beneficiar de la targeta T-12 de l’ATM. 
Entre 0 i 3 anys el transport és gratuït.

Les persones beneficiàries de la nova targeta unificada podran 
utilitzar indistintament el servei d’autobús de l’EMD de 
Valldoreix (Saiz-Tour) i de l’Ajuntament de Sant Cugat (SARBUS).

L’acreditació dels usuaris en accedir al servei es farà a través de 
les targetes ciutadanes (Infantil, Jove, Sènior i Gent Gran) que 
l’Ajuntament ha posat en funcionament. Les sol·licituds de 
les noves targetes de transport s’han de  tramitar a les Oficines 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Cugat.

Els busos de Valldoreix i Sant 
Cugat, amb targeta única

El particular model 
urbanístic de 
Valldoreix, de ‘ciutat 

jardí’, propicia que siguin 
molts els veïns i veïnes de la 
vila que disposen a les seves 
llars d’un accés per a cotxes, 
que per llei ha d’estar regulat 
per un gual.

Actualment a Valldoreix 
es dóna el cas que hi ha 
molts domicilis que no 
disposen, tot i pagar la seva 

corresponent contribució, de la placa de gual o no la tenen 
actualitzada. Aquest fet provoca que, en moltes ocasions, 
els veïns no puguin reclamar davant de la Policia Local la 
retirada d’un vehicle que obstrueix el seu gual, atès que els 
agents policials no poden comprovar ‘in situ’ si el pagament 
del gual està al dia.

Per evitar aquestes molèsties i inconvenients, l’EMD de 
Valldoreix recomana a tots aquells veïns que disposin d’un 
gual s’adrecin al servei d’Atenció Ciutadana de la Casa de la 
Vila (ubicat a la planta baixa de la Rbla. Mn. Jacint Verdaguer, 
185 o per telèfon trucant al 93.674.27.19) per regularitzar la 
placa d’avís de gual de la façana.

Tenir el gual al dia et permetrà disposar de tots els teus drets.

Tenir un gual et dóna drets. No te’ls deixis perdre
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CULTURA

 

 

Rbla.Mossèn Jacint Verdaguer

C.Vilad
elp

rat

Pg. de Rubí

 

C. Violetes

Av. m
as Fuster

 
Pl. 

Pompeu
Fabra

C. Tibidabo

Pl. can
Cadena

EMD de Valldoreix
Biblioteca Vall d’or i 
Àrea de Cultura

Nau de Cultura
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INFORMACIÓ:  

A l’Àrea de Cultura  de Valldoreix

Tel. 93 589 82 69 · Tel. 93 674 27 19

‘Els Catarres’ al II Cicle de Música  
de Cançó d’Autor a Valldoreix

Es van donar a conèixer davant el gran públic amb la cançó ‘Jenifer’ 
que ha sonat a ràdios i sales de ball d’arreu de Catalunya i que s’ha 
convertit en un dels èxits més esclatants del panorama de la música 

catalana en els darrers temps. Ara, el trio d’Aiguafreda i Centelles ‘Els Ca-
tarres’, arriba a Valldoreix per encetar el II Cicle de Música de Cançó d’Au-
tor i ho faran presentant-nos el seu primer treball ‘Cançons 2011’.

La formació musical ‘Els Catarres’ neix a finals de 2010 i inicia la seva carrera tocant als bars 
i a la Fira d’Artesania d’Aiguafreda. El seu primer treball va estar disponible exclusivament a 
Internet. És gràcies a un dels temes d’aquest treball, ‘Jenifer’, una cançó que parla de l’amor 
prohibit entre un patriota català i una ‘xoni’ de Castefa, que van saltar a la fama el 2011. El juny 
del mateix any el vídeo a YouTube de la cançó ‘Jenifer’ arribava a les 200.000 visites i a mitjan 
setembre s’acostava a les 800.000 gràcies al boca-orella digital. 

A començaments d’octubre va arribar al milió de reproduccions i se’n van fer multitud de versions. 
Al llarg de l’estiu del 2011, van tenir un centenar de concerts programats arreu de Catalunya. El 
29 de novembre de 2011 va sortir a la venda el seu primer àlbum, “Cançons 2011”, amb 13 
cançons, quatre d’elles inèdites. Aquest és el disc que ‘Els Catarres presentaran en concert a 
Valldoreix el 13 d’abril a la plaça del Casal de Cultura. L’entrada serà lliure per a tothom.

En cas de pluja, el concert es traslladarà a la Nau de Cultura.
L’entrada es limitarà a l’aforament del recinte.

‘Els Catarres’ 
arriben a Valldoreix 
per encetar el II 
Cicle de Música de 
Cançó d’Autor i ho 
faran presentant el 
seu primer treball 
‘Cançons 2011’

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

BASES  CONCURS 
CARTELLS

Festa 
Major 2012

Tota la informació a: www.valldoreix.cat

Tota la informació a: www.valldoreix.cat
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Diada de Sant Jordi
Un matí ple de cultura, tradició i catalanitat és la proposta que 
l’EMD de Valldoreix està preparant per celebrar la Diada de 
Sant Jordi a Valldoreix. La cita serà el proper diumenge dia 
22 d’abril a la plaça del Casal de Cultura, on des de les 10 del 
matí i fins a les dues de la tarda els veïns i veïnes de la vila 
podran celebrar en família la festivitat de la rosa i el llibre.

Programa de la Diada:
•  10.00 a 14.00h 
 Venda de llibres a càrrec de la llibreria Mytos
•  10.00 a 14.00h - Fira d’Artesans de Valldoreix
•  10.00 a 14.00h – Trobada Entitats Culturals i Associacions 

Veïnals
•   10.00 a 14.00h – Observació del sol amb telescopi 
 (org: Associació Astronòmica Valldoreix-St Cugat)
•   11.00h – Espectacle Familiar ‘ACORDE’ de Cia. Sebas
 Un pintoresc personatge envoltat d’artefactes que es 

refugia en un món de fantasia, imaginació i alegria.
•   11.00 a 12.00h – Signatura de llibres amb l’escriptora 

Mariona Masferrer i Enric Larreula
•   12.00h – Ballada de Sardanes amb la Cobla La Selvatana

Dissabte dia 26
21.30h a la Nau de Cultura 
Un recull de poemes escenificats, música i dansa amb 
un fi comú: No al maltractament dels animals!! Per una 
societat més humana.

Direcció: Josep Carné

Org: EMD de Valldoreix
Amb la col·laboració de: Escola Fusió, Veterinos, José 
Andrade, Maria José Blavia, Els Marxosos del Vallès, 
Grup de Teatre Espiral i Magma Magma 2011.





























 


































Programa de Tallers  
2012-2013:
Obertes les 
inscripcions als tallers 
del curs 2012-2013

• IMMERSIÓ AL XINÈS MANDARÍ

• FLEXIBILITAT I CONSCIÈNCIA  
 CORPORAL

• TREBALLS ENERGÈTICS

• DIBUIX I PINTURA 
 (2 NIVELLS D’ADULTS)

• DIBUIX I PINTURA 
 (DE 8 A 13 ANYS)

• MANUALITATS PER A NENS

• TEATRE PER A NENS 
 I TEATRE PER A JOVES

• IMMERSIÓ AL CATALÀ

• PATCHWORK

• JOIERIA...

••••••••••••••••••••••••••••••••••

TALLERS GRATUÏTS  
PER A JOVES:
• TALLER DE DIBUIXOS ANIMATS  
 DIJOUS DIA 8 DE NOVEMBRE  
 DE 18 A 20 HORES

• PLA SEQÜÈNCIA
 DIJOUS DIA 15 DE NOVEMBRE  
 DE 18 A 20 HORES

Inscriu-te a l’Àrea de Cultura  
de L’EMD de Valldoreix
Tel. 93 589 82 69

Espectacle: ‘Deu precs d’amor’



ENTREVISTA

Quants anys fa que viu a Valldoreix? 
45.

Com ve a viure a Valldoreix? Per 
necessitats de treball. L’empresa 
on treballava es traslladà a Rubí i, 
com els meus avis tenien una casa a 
Valldoreix, vam venir a viure aquí. En 
aquell moment jo tenia 21 anys.

Com ha de ser el Valldoreix del futur? 
Sense torres d’alta tensió i amb una 
plaça de la vila amb molts comerços. 
Ha de tenir un espai per trobar-nos 
els caps de setmana, que sigui un 
punt de referència, sense perdre 
l’encant de Valldoreix.

Creences religioses? Sóc catòlic 
practicant.

I les conviccions polítiques?  
Nacionalista català.

On neix la seva vinculació amb la 
política? Quan? De fa molts anys. 
Es pot dir que he pres part en totes 
les campanyes electorals des de la 
democràcia.

I quina ha estat la seva trajectòria 
política? Molt curta. Comença quan m’ofereixen la possibilitat 
de representar  Unió Democràtica de Catalunya (UDC) dins del 
govern de l’EMD.

Parlem de feina. A què es dedica? Faig de comercial per a una 
empresa de Rubí.

Quina ha estat la seva trajectòria professional? Vaig començar a 
treballar l’any 63 com a ajudant en el departament de compres 
d’una empresa de Rubí, on hi vaig estar 24 anys, arribant a ocupar 
el càrrec de director compres. Més tard em vaig incorporar a una 
altra empresa, de gerent, per dirigir-la a Terol i on vaig estar-m’hi 
4 anys. Però haver d’estar tant lluny de la meva família i poder 
veure’ls només els caps de setmana no em va convèncer, així que 
vaig canviar a una empresa de Barcelona, que es dedicava a la 
injecció de plàstic. Finalment em vaig incorporar, com a director 
comercial, a l’empresa de Rubí on encara treballo.

I en el lleure? Quines són les seves 
aficions? No he disposat de massa 
temps per mi, ja que fins a incorporar-
me a l’equip de govern de l’EMD 
era el president de la Associació 
de Comerciants i Empresaris 
de Valldoreix (ACEV), però 
principalment la família. Ara a més tinc 
quatre nets preciosos que ocupen tot 
el meu temps lliure. També gaudeixo 
de la lectura i d’un bon passeig per la 
platja amb la meva dona.

Per quina o quines màximes vitals es 
guia? L’honestedat i saber treballar 
plegats per assumir els objectius.

Quin és el personatge de la història 
que més l’ha influenciat?  La Mare 
Teresa de Calcuta.

A quin polític actual admira? Josep 
Antoni Duran i Lleida.

A quin personatge de la història li 
agradaria assemblar-se? A quin no? 
M’hagués agradat assemblar-me a 
Albert Einstein. I sense cap mena 
de dubte, un dels pitjors personatges 
que ha hagut de patir la història és 
Adolf Hitler.

Hi ha alguna frase que resumeix la seva manera de pensar? Fes el 
que penses encara que estiguis equivocat, però reconeix els teus 
errors i aprèn d’ells.

De quines àrees de govern és responsable? Gent Gran, Serveis 
Socials, Salud, Comerç i Residus Urbans.

Quins són els objectius a aconseguir en les seves àrees de 
govern al llarg de la legislatura? Aconseguir tots els objectius 
i acords possibles amb les persones que estan al capdavant 
de les associacions i entitats que treballen a Valldoreix en els 
camps relatius a les competències que són responsabilitat 
meva. Espero, al final de la legislatura, poder fer una reflexió i 
estar orgullós de mi mateix, tot pensant que he aconseguit les 
meves fites i que he pogut dedicar una part de la meva vida a 
treballar per Valldoreix i pels meus veïns i veïnes.

Jordi Ortolà
Sóc un valldoreixenc de 66 anys nascut a l’Hospitalet de Llobregat. Fill de dos botiguers barcelonins que 
regentaven una botiga de comestibles a Esplugues de Llobregat. Tinc una germana. Estic casat, tinc tres 
fills i quatre nets. Em dic Jordi Ortolà Calatayud.
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Xavier Gavaldà
Em dic Xavier Gavaldà Carbonell i tinc 26 anys. Vaig néixer l’any 1985 i des d’aleshores 
he viscut a Valldoreix. Sóc fill i nét de valldoreixencs emprenedors. Tinc un germà. No 
estic casat i he adreçat el meu futur professional cap al comerç internacional.

Com era Valldoreix en la seva infantesa? Hi vivia molta menys 
gent, molts carrers eren de terra i els nens podíem jugar a pilo-
ta als carrers. A l’estiu voltàvem per Valldoreix en bicicleta i ens 
ajuntàvem una bona colla. 

Com ha de ser el Valldoreix del futur? Ha de ser una vila amb ser-
veis, amb una centralitat, on els valldoreixencs puguem comprar, 
gaudir de la cultura, passar una estona amb la família i els amics i 
on la preservació del medi natural que ens envolta continuï sent 
una prioritat.

Creences religioses? Catòlic no practicant.

I les conviccions polítiques? Independentista. Les continues 
agressions que el govern de Madrid fa a la nostra cultura, llengua, 
educació, economia i, en resum, a la nostra llibertat fa que cada 
cop estigui més convençut que el procés cap a la plena sobirania 
s’ha de fer. Això ho hem de fer explicant bé les coses i amb el 
suport d’una gran majoria social, que ens permeti assolir-la.

On neix la seva vinculació amb la política? Quan? Des de jove he 
tingut inquietuds polítiques. Amb la segona reedició del tripartit 
a la Generalitat, vaig prendre la decisió de militar a la JNC i a 
CDC. El meu compromís amb la societat i amb l’acció política 
em va portar a fer un pas endavant i a entrar a la candidatura de 
CiU-Actuem a les passades eleccions municipals.

Quina ha estat la seva trajectòria política? La trajectòria política 
és curta, evidentment, però la meva militància a la JNC m’ha fet 
veure les necessitats que tenim com a país. Tot just fa un any es-
tàvem immersos a una campanya electoral al municipi i un grup 
nombrós vam col·laborar amb la candidatura de CiU-Actuem. 
Durant la esmentada campanya va ser l’ara president Josep Puig 
i l’alcaldessa Mercè Conesa, els qui van creure oportú que jo fos 
un dels candidats a vocal. Un cop es van saber els resultats vaig 
saber que formaria part de l’equip de govern.

Parlem de feina. A què es dedica? Sóc el corresponsable d’una de 
les dues línies de negoci de l’empresa tèxtil familiar que fundà 
el meu avi matern, Josep Carbonell l’any 1955. Això em permet 
estar en contacte amb gent d’arreu del món i conèixer altres re-
alitats i cultures.

Quina ha estat la seva trajectòria professional? Quan vaig fina-
litzar els estudis vaig treballar a Nordson Corporation, a les seves 
oficines de Cleveland (Ohio). Posteriorment a Xangai, Xina. Una 
experiència increïble que em va permetre perfeccionar els idio-
mes i veure com un mateix lloc de treball pot ser tan diferent en 
funció de la regió on siguis.

Quan vaig tornar em vaig incor-
porar a una Pime de Terrassa, 
feina on vaig poder copsar la 
manera de treballar d’una pe-
tita empresa. El 2009 em vaig 
incorporar a l’empresa familiar.

I en el lleure? Quines són les 
seves aficions? M’agrada molt 
anar al cinema. També m’agra-
da viatjar. Sóc un enamorat de la Xina i de la seva cultura, un país 
que els europeus encara desconeixem molt. També m’agrada 
sortir a córrer pels camins de Valldoreix, especialment a l’ermita 
de la Salut.

Per quina o quines màximes vitals es guia? A casa m’han ensenyat 
els valors de l’esforç, el treball, l’amistat, la llibertat dels individus 
i el respecte als altres i els he assumit com a valors personals.

Quin  és el personatge de la història que més l’ha influenciat? Cap 
en concret. En la meva trajectòria han influït la meva professora 
d’economia i empresa de primer curs de batxillerat, la Sra. Carme 
Arnau, i també la capacitat emprenedora dels meus avis i dels 
meus pares. De les meves àvies he après el valor de la família, 
com a nucli d’estabilitat necessari per viure plenament.

Quin polític actual admira? A nivell internacional el president 
Obama és un exemple d’avenços en polítiques socials molt im-
portants als Estats Units. Com a model de ciutat i de gestió pro-
pera al ciutadà destacaria l’alcaldessa Mercè Conesa.

Hi ha alguna frase que resumeix la seva manera de pensar? En 
anglès hi ha una frase que diu ‘No pain, no gain’, que traduït al 
català vindria a ser ‘sense esforç no hi ha recompensa’.

De quina àrea de govern és responsable? Economia, Tresoreria, 
Hisenda i Noves Tecnologies.

Quins són els objectius a aconseguir en les seves àrees de govern 
al llarg de la legislatura? L’objectiu principal és millorar la qua-
litat de vida dels ciutadans de Valldoreix. Aquesta és una fita a 
aconseguir per part de tots els meus companys de l’equip de go-
vern, però amb la conjuntura actual de baixada d’ingressos hem 
d’aconseguir-ho ajustant les despeses per poder, finalment, equi-
librar el pressupost. Actualment ja ho estem fent, i ho fem havent 
de prendre decisions poc agradables per a qualsevol de nosaltres. 
Però la realitat és que ens hem trobat un pressupost de despeses 
ordinàries massa elevat, que superava els ingressos ordinaris de 
l’EMD. I això cal corregir-ho. 
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 ESPORTS

Les 5 Milles Femenines  
de Valldoreix es consoliden

A més de Encarna Viñas (00:36:51), que corria 
com a independent, i per Montserrat Llobregat 
(00:36:51) del Club Muntanyenc Sant Cugat, 

el podi el va completar Nati Rubio (00:36:58) del Club 
Esportiu Penedès.

Però les 5 Milles Femenines no només va ser la cursa grossa 
de la matinal esportiva, ja que si la prova valldoreixenca 
és rellevant és pel seu marcat accent de promoció de 
l’esport de femení de formació en totes les categories. 
La convocatòria aplega des de les corredores més petites, 
de les categories prebenjamines, benjamines i alevins, 
fins a infantils, cadets, juvenils i júniors. A la categoria 
prebenjamines –fins a la categoria infantil, aquesta 
inclosa- es va disputar a la distància d’un quilòmetre. La 
més ràpida va ser Nerea Soria, seguida de Zoé Watine i 
Daniela de Conceiçao.

En la categoria benjamines l’atleta més ràpida va ser 
Laia Moran, seguida per Laia Díaz i Maria Andrade. Pel 
que fa a les alevins, van ser Carolina Benet, Marta Pujol 
i Ivet Subirats les atletes més ràpides en completar el 
quilòmetre de recorregut. Entre les corredores infantils 
la guanyadora va ser Carla Morral, seguida de Sara 
Rubio i Helena Cambra. En categoria Cadet el podi 
va anar a parar a les atletes Mireia Ràfols, Laia Fox i 
Catalina Guillen. 

La prova atlètica femenina va coronar a Encarna Viñas com la més ràpida de la present 
edició, molt igualada amb la segona classificada Montserrat Llobregat, en una arribada 
que es va decidir per centèsimes.
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La següent prova en rebre 
el tret de sortida va ser la 
destinada a les categories de 
juvenils i júniors, on Marta 
Castillejo va imposar el seu 
millor ritme sobre les altres 
dues classificades, Noelia 
Espinosa i Laura Rubio, 
respectivament.

La resta de categories 
disputades a la cursa 
valldoreixenca van ser 
les de sènior i veteranes 
1 i 2, disputades a la 
distància d’una milla. Les 
guanyadores en cada una 
de les categories van ser 
Paula Barrado, Roser Ruiz i 
Manuela Rodríguez.

L’altra gran protagonista de 
les 5 Milles Femenines va 
ser l’atleta homenatjada, 
que en l’edició d’aquest any 
va recaure en la professora 
d’educació física de l’Arnau 
Cadell, Glòria Madrigal. 
L’atleta va rebre el guardó 
de mans del president de 
l’EMD-Valldoreix, Josep 
Puig, en reconeixement 
al seu treball de promoció 
de l’esport i els seus valors 
entre els més joves i per la 
seva tasca de gran difusió 
de la prova valldoreixenca 
entre les alumnes del centre 
educatiu.

La gran tasca feta per 
l’equip docent de l’Arnau 
Cadell en la promoció 
de la cursa femenina 
entre les seves alumnes 
va quedar constatada per 
la massiva assistència 
d’atletes del centre a les 
5 Milles Femenines. Va 
ser per aquest motiu que 
l’Arnau Cadell va recollir 
el guardó que reconeixia el 
centre educatiu amb més 
participants a la prova.
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Separar bé no costa tant. A Valldoreix col·labora, separa bé

MEDI AMBIENT

Els veïns i veïnes de Valldoreix tindran, a partir del pro-
per mes d’abril, un servei renovat de recollida selectiva, 
que significarà novetats i millores en vehicles i conteni-

dors. La posada en marxa d’aquests nous recursos significarà 
menys molèsties per al veïnat, que haurà de patir menys sorolls 
i menys emissions contaminants durant la recollida de les dei-
xalles.

A la vila de Valldoreix les millores en la recollida 
consisteixen en la implantació del servei 
de recollida selectiva de totes les fraccions 
(rebuig, paper i cartró, orgànica, vidre i 
envasos) porta a porta. És per aquest motiu 
que els contenidors de recollida selectiva 

desapareixeran progressivament dels carrers 
de Valldoreix, fins arribar a la seva eradicació 

total. L’excepció serà el barri de La Serreta-Bosc 
d’en Saladrigues i Sant Jaume, que seguiran amb el sistema 

de contenidors tradicional, tot i que aquests es renovaran per 
unitats noves. Els nous contenidors són tots d’accés lateral i 
estan adaptats per a persones grans, infants i persones amb 
mobilitat reduïda. Pel que fa al camió de recollida, que farà 
el servei porta a porta, tindrà dos compartiments diferenciats, 

que permeten recollir selectivament dues fraccions alhora i 
de manera diferenciada. Amb això s’aconsegueix estalviar 
en viatges i, per tant, reduir costos econòmics, molèsties i 
contaminació ambiental i acústica. 

La millora del servei de tria selectiva a Valldoreix forma 
part del renovat servei de recollida de deixalles endegat 
per l’Ajuntament de Sant Cugat i realitzat per l’empresa 
concessionària Valoriza. En paral·lel, i sota el lema ‘Separar bé, 
no costa tant’, l’Ajuntament (Ajuntament de Sant Cugat - Sant 
Cugat Net) posa en marxa una campanya de sensibilització 
que vol augmentar la recollida selectiva al municipi, posant 
de relleu que participar en la recollida selectiva és fàcil i més 
econòmic. 

Valldoreix, en risc elevat d’incendis
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La baixa precipitació dels últims mesos (únicament 13,4 
mm des de principis d’any), un hivern excepcionalment 
poc humit i les altes temperatures que s’estan registrant 

fan que el risc d’incendi forestal se situi actualment en la franja 
moderada-alta, i que previsiblement esdevingui molt alta-extre-
ma a mesura que vagi arribant el període estival. 

Per aquest motiu, el passat 8 de febrer la Generalitat de 
Catalunya va avançar en més d’un mes les mesures de prevenció 
d’incendis forestals, que en condicions normals no s’apliquen fins 
a la segona quinzena de març. Seguint els criteris i recomanacions 
de la Generalitat, des de l’EMD de Valldoreix volem recordar-vos 
amb antelació quines son les mesures de prevenció d’incendis, 
que estiu rere estiu us fem arribar. 

Mesures de prevenció: 

1. Prohibició d’encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de 
fogons de gas, barbacoes de qualsevol mena o similars i fumar 
en terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, 
ni dins d’una franja de protecció de 500 metres que envolta la 
totalitat de les zones boscoses.

2. Prohibició de cremar rostolls, fer focs d’esbarjo i fer foc per 
a activitats relacionades amb l’apicultura.

3. Prohibició de llençar coets, globus, focs d’artifici o altres 
artefactes que continguin foc. 

4. Prohibició d’utilització de bufadors o similars en obres realitzades 
en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Dies recollida: RECOLLIDA A VALLDOREIX

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte

ORGÀNICA REBUIG ORGÀNICA REBUIG ORGÀNICA REBUIG

PAPER-CARTRÓ ENVASOS VIDRE ENVASOS PAPER-CARTRÓ

Davant d’una situació d’excepció com la que estem vivint, demanem a tots els veïns i veïnes que siguin 
responsables i segueixin les recomanacions i prohibicions fetes públiques per la Generalitat de Catalunya.
----------------------------
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CiU-Actuem
A nivell particular tots sabem com n’és de difícil racionalitzar, 
prioritzar o prescindir de despeses en un moment d’incertesa 
i duresa econòmica com l’actual. A nivell públic quan parlem 
de gestionar els diners que són de tots, aquesta complexitat 

augmenta així com el sentit de responsabilitat per   correspondre a  la confiança que els ciutadans ens heu fet. Aquest mes de 
març s’ha presentat a aprovació el pressupost per l’any 2012, els ingressos de l’EMD de Valldoreix són les  aportacions d’altres 
administracions i les contribucions dels ciutadans, en tots els casos els ingressos han baixat.

Paral·lelament, ens trobem davant una gran dificultat per aconseguir crèdit en un moment que cal liderar  projectes vitals per 
Valldoreix com són l’eliminació de les torres d’alta tensió i  la Centralitat. Per tot això el pressupost del 2012 és auster i de 
contenció de la despesa pública centrant la inversió en aquests projectes de vila sense oblidar les necessitats del dia a dia. No 
podem estirar més el braç que la màniga i cal que actuem sota criteris de responsabilitat econòmica i política. 

Candidatura de Progrés i Catalanista per Valldoreix (CPCV)
Fem una mica de memòria. Des de l’any 2009 és obligatòria per llei la recollida selectiva i Sant 
Cugat, amb la col·laboració de l’EMD, va decidir mantenir la recollida porta a porta. L’octubre 
de 2009 comença la campanya de sensibilització: ‘A Valldoreix, tots amb la Selecció Selectiva’. El 
desembre comença el nou sistema: uns dies la fracció orgànica i els altres la resta porta a porta i el 
paper, el vidre i els envasos en contenidors. A finals de 2010 s’adjudica la concessió del nou sistema 
pel 2011. El març del 2012 encara estem igual. Sant Cugat ha anat donant excuses i la realitat que 
es viu a Valldoreix és d’autèntica calamitat. No es fa la selecció en el domicili i els camions recullen 
tot el que troben. Això és greu, perquè desmotiva a aquells ciutadans que fan la separació selectiva. 

D’altra banda l’estat dels contenidors és deplorable. Ara se’ns anuncia que és imminent l’inici de la campanya de sensibilització 
de la recollida porta a porta de totes les fraccions que durarà un mes. Creiem que la campanya és massa curta, però esperem que el 
nou sistema s’implanti de la forma més eficient. D’altra manera s’esgotarà la paciència de la ciutadania, que fins ara ha estat molta.

Partit Popular de Catalunya
Amb motiu de la preparació del pressupost de l’EMD de l’any 2012, l’equip de govern ens ha facilitat 
la informació necessària i amb prou temps com per poder fer les aportacions que des de l’oposició es 
consideren oportunes. Tant a les reunions preparatòries com a la Junta de Portaveus el diàleg ha estat 
fluid i obert.

El punt de vista del PP és bastant oposat a la visió de la resta de partits, atès que proposem una sèrie 
de mesures que, mentre per a uns és un retrocés, pels altres són agressives, però que per a nosaltres són 
les mesures que poden garantir que l’EMD continuï fent front a les competències que té atorgades.

La reordenació dels recursos econòmics i de les persones, amb una adequada distribució i organització -fixant objectius molt ben 
definits i coherents-, són la clau per garantir la continuïtat de les administracions públiques, sense posar en perill les inversions 
futures.

És per això que, encara que tenim una visió molt oposada del pressupost que es presenta pel 2012, encoratgem l’equip de govern 
a fer un exercici de pensar amb visió futurista, i sense preocupar-se de les crítiques, a l’hora de prendre mesures contundents, 
però que garanteixin l’estabilitat i futur de Valldoreix.

Opinió de grups
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El Consell de la Vila de Valldoreix aprova 
el reglament de participació ciutadana

El màxim òrgan participatiu de Valldoreix, reunit a la Sala 
de Plens de la Casa de la Vila, va fer el pas definitiu per 
donar llum verda al full de ruta que regula la participació 
ciutadana dels veïns valldoreixencs.

Un cop els consellers van donar el vist i plau al reglament, aquest 
va passar l’últim tràmit per a la seva aprovació definitiva, que es va 
produir en la sessió plenària del dijous 26 de gener. El reglament de 
participació ciutadana neix del treball de la comissió redactora del re-
glament, formada per vuit membres del Consell de la Vila.

La sessió del Consell va servir també per posar en coneixement 
dels consellers l’estat d’alguns temes estratègics d’importància 
cabdal per a Valldoreix. El primer tema que es va tractar va ser 

l’estat del projecte de soterrament de les línies d’alta tensió. En 
aquest punt el president de l’EMD-Valldoreix, Josep Puig, va in-
formar els consellers que el projecte es troba en la fase prèvia a la 
licitació de l’obra per part d’Endesa i que el procés segueix el seu 
curs. Puig també va explicar que tots els ens (EMD-Valldoreix, 
Ajuntament de Sant Cugat, ICAEN i Endesa) que intervenen 
en el projecte ja han assegurat les aportacions econòmiques, que 
garanteixen la consecució de l’obra. Puig també va informar que 
l’Ajuntament de Sant Cugat ha resolt econòmicament, a través 
del pagament d’expropiacions, les al·legacions de dos veïns afec-
tats pel projecte de soterrament de les línies d’alta tensió i per la 
reordenació de les Zones Verdes.

Igualment, durant la reunió els consellers van rebre informació 
sobre l’estat del projecte de reordenació de les Zones Verdes 
de Valldoreix i sobre el procés de l’Agenda 21 a la vila i de 
quines són les accions mediambientals prioritàries que es de-
senvoluparan al llarg d’aquest 2012.

El Casal d’Avis de Valldoreix celebra el 
Carnestoltes amb una gran festa
La cita al Casal d’Avis de Valldoreix va ser el dissabte 11 de 
febrer i va aplegar una cinquantena de membres del col·lectiu 
valldoreixenc, disfressats per a l’ocasió.

Barrets de cowboy, perruques de colors, antifaços, pantalons 
de campana i fulards hippies, vestits de presidiari, i fins i tot 
un de pastoreta. Aquest va ser l’ambient que va regnar a la 
seu del Casal d’Avis de Valldoreix, per celebrar la Festa de 
Carnestoltes. Els membres del casal van amenitzar la celebra-
ció amb una exhibició de ball de cançons country, a càrrec del 
grup de ball de coordinació, en què totes les integrants ana-
ven degudament disfressades de cowgirls. A banda de la ba-
llada, els avis valldoreixencs també van compartir un berenar. 
I com en tota Festa de Carnestoltes, no va faltar el tradicional 
concurs de disfresses que va repartir premis entre les disfres-

ses més originals. El concurs també va premiar l’animació del 
grup de ball del Casal d’Avis.

L’acte de celebració va comptar amb la participació dels vo-
cals de l’EMD de Valldoreix Susana Herrada i Xavier Ga-
valdà, acompanyats per la presidenta del Casal d’Avis, Rosa 
Maria Molins, que van ser els encarregats de lliurar els premis 
del concurs de disfresses.

El infants, protagonistes de la Festa 
de Carnestoltes

Més de 250 persones, entre infants, pares i familiars van 
celebrar la Festa del Carnaval a Valldoreix. Una xocolatada, 
un ball amb animació i el tradicional concurs de disfresses van 
ser els plats forts de la diada.

Els voltants del Casal de Cultura i la Nau de Cultura van ser l’escena-
ri on es van donar cita els infants de Valldoreix i les seves famílies per 
celebrar el la Festa de Carnaval. La festa va acabar amb l’entrega dels 
guardons del concurs de disfresses, que van guanyar un nen vestit de 
drac –en la categoria infantil-, una nena vestida de bossa reciclable –
en la categoria juvenil- i una família vestida de cancan –en la categoria 
de comparsa.

La festa també va servir per entregar els premis del concurs de carros-
ses de la Cavalcada de Reis 2012. Els primer premi va ser per l’Esglé-
sia Protestant de Valldoreix amb la carrossa dels Barrufets. En segon 
lloc va quedar la carrossa de l’AMPA Ferran i Clua i el tercer premi va 
recaure en la carrossa de l’Agrupació de Veïns Lluís Carreras.



Feliu Ventura delecta el públic 
valldoreixenc amb un recital acústic i 
reivindicatiu
Un centenar de persones es van aplegar el 10 de febrer 
a la Nau de Cultura per gaudir del directe del cantautor 
xativí, que portava a Valldoreix els temes del seu darrer 
treball ‘Música i lletra’.

Feliu Ventura, que va estar acompanyat a dalt de l’escenari per la 
guitarra de Borja Penalba i el violoncel de Sara Chordà, va iniciar 
el concert amb ‘País de carretera’ i va continuar amb la història 
d’amor de dues dones relatada a ‘Recorda respirar’.

Altres temes que van sonar a la Nau de Cultura van ser ‘Els 
guants de la metàfora’, ‘El nus de la corbata’, ‘El que diuen 
els arbres, ‘Història d’un sofà’, ‘No sé què sent’, ‘Present’ i ‘Si 
ens queda la cançó’, entre d’altres, fins a esgotar els 14 temes 
que van donar forma al recital.

Entre les reivindicacions que Feliu Ventura va posar de manifest 
a través de les lletres de les seves cançons, van destacar temes de 
tanta actualitat com la condemna a Baltasar Garzón, a què va fer 
referència abans de cantar ‘No sé què sent’. El tema està dedicat 
a la memòria del jove nacionalista valencià assassinat, Guillem 

Agulló i als joves independentistes catalans empresonats i tortu-
rats l’any 1992 durant l’Operació Garzón.

Altres temes a què Feliu Ventura va fer referència van ser la 
unitat de la llengua catalana, la llibertat de premsa, la reforma 
laboral, el judici a Francisco Camps, els refugiats sahrauís i la 
situació econòmica que afecta els joves.
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L’AEMDEC i l’ACM defensaran plegades 
els postulats de les EMD en la 
modificació de la Llei de Règim Local i 
d’Hisendes Locals
Aquest ha estat el compromís pres per Miquel Buch, 
president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) 
amb Josep Puig, president de l’EMD de Valldoreix i de 
l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de 
Catalunya (AEMDEC).

Els responsables de l’entitat municipalista i els de 
l’AEMDEC es van reunir el dimarts 28 de febrer a la seu de 
l’ACM, per posar sobre la taula la necessitat de fer sentir la 
veu de les EMD dins de la comissió d’experts que treballen 
en l’avanprojecte de Modificació de la Llei de Règim Local 
de Catalunya i la Llei d’Hisendes Locals de Catalunya.

Va ser en aquest sentit que, tant Josep Puig com el 
vicepresident de l’AEMDEC i president de l’EMD de 
Jesús, Pere Panisello -així com també el president de l’EMD 
de Vila i Vall de Castellbò, Antoni Navinés i el secretari 
de l’AEMDEC, Juanjo Cortés-  van traslladar a l’ACM la 
proposta de formar part de la comissió d’estudi. El president 
de l’entitat municipalista es va mostrar favorable i es va oferir 
a vehicular les propostes de les EMD a través del representant 
que l’ACM tindrà al comité.

L’oferiment de Miquel Buch no es va limitar als aspectes ja 
esmentats i va plantejar als representants de les EMD catalanes 
formar part del grup de treball intern de l’ACM, que ha 
d’elaborar la proposta que l’entitat municipalista presentarà per 
a la modificació de la Llei de Règim Local i d’Hisendes Locals.

El president Buch també es va mostrar disposat a institucionalitzar 
les EMD dins de l’ACM i va convidar l’AEMDEC a 
institucionalitzar part del comité executiu de l’entitat.

Els portaveus de les EMD, amb Josep Puig al capdavant, van 
recollir el testimoni ofert per Miquel Buch i van valorar molt 
positivament els oferiments fets per l’ACM. Per Puig ‘els 
oferiments del president de l’ACM són, en tots els sentits, una 
demostració de la sensibilitat de l’ACM cap a les necessitats i 
reivindicacions de les EMD. Estem molt satisfets’.



Una ‘entrevista oberta’ dels alumnes 
de l’Arnau Cadell a Sílvia Munt 
commemora el Dia internacional de 
la dona a Valldoreix
L’acte, en què l’actriu i directora de cinema valldoreixenca 
va respondre les preguntes dels alumnes, es va celebrar el 
8 de març a la sala d’actes del centre educatiu i va comptar 
amb l’assistència de més d’un centenar d’estudiants de 
primer i segon de Batxillerat.

L’activitat, organitzada per la direcció i l’equip docent del 
centre, va començar amb la projecció de diferents treballs de 
Sílvia Munt com a directora de cinema, a través dels quals es 
va desgranar l’experiència laboral de la convidada. Va ser en 
aquest punt quan Sílvia Munt va relatar als alumnes l’evolu-
ció personal i professional que ha viscut al llarg de la seva vida 
i de la seva trajectòria, i de com l’una ha influenciat l’altra i a 
l’inrevés. 

La segona part de l’acte va estar dedicat a les preguntes que els 
alumnes van adreçar a l’actriu, directora i veïna de Valldoreix.  

Al llarg de més d’una hora Sílvia Munt va respondre a les pre-
guntes dels estudiants, que es van interessar per la vida i el 
treball de la convidada i van demanar-li consell sobre com 
afrontar el seu futur professional.
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El Dia de la Dona al Casal d’Avis

Els primers en celebrar enguany a Valldoreix la jornada 
reivindicativa del 8 de març van ser els membres del 
Casal d’Avis, que el 7 de març es van citar a la seu 
de l’entitat per seguir la conferència ‘La dona a l’edat 

mitjana’, a càrrec de la historiadora Teresa Maria 
Viñolas. L’acte va despertar molt d’interès entre la 
seixantena de socis del casal que es van aplegar per seguir 
les explicacions de Viñolas. La celebració va comptar amb la 
presència del vocal de Gent Gran de l’EMD de Valldoreix, 
Jordi Ortolà.

Josep Puig visita la seu dels Minyons 
Escoltes i Guies de Catalunya
La seu de l’Oficina de Serveis Generals de l’entitat 
d’escoltisme catalana està ubicada a la masia de can Cadena, 
edifici que forma part del patrimoni històric i cultural de 
Valldoreix.

Durant la visita, celebrada el 29 de febrer, el president de l’EMD 
de Valldoreix, Josep Puig, es va entrevistar amb el cap executiu 
de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Ricard Tello, que va 
guiar Josep Puig per les dependències de la masia valldoreixenca, 
on el president va poder conèixer quins són els serveis i departa-
ments que acull la seu de l’entitat escolta.

Així mateix, Josep Puig es va interessar pel treball que es de-
senvolupa des de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya a 
nivell català i de quin és el volum total d’infants i joves que 
formen part de l’entitat.

La visita va servir igualment per conèixer de prop els treballs 
de restauració fets durant el 2010 a la masia. La intervenció 

va servir per restaurar el parament de la façana i el rellotge de 
sol, que presideix la mateixa façana de la masia, elements que 
es trobaven en molt mal estat.

Els treballs de rehabilitació, encarregats per l’entitat d’escol-
tisme, van córrer a càrrec de l’empresa de Barcelona Trium 
Arquitectura, amb un cost proper als 20.000€. Les despeses 
de l’actuació es van finançar gràcies a una subvenció de la 
Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
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Valldoreix celebra el Dia de la Dona 
parlant del paper de les dones en 
l’evolució de la cultura dietètica
L’acte va consistir en una xerrada conduïda per l’experta en 
naturopatia i nutrició i veïna de Valldoreix, Maria Josep Sebastià. 
La vetllada es va completar amb la projecció del film ‘Joc de 
dones’, protagonitzat per Charlize Theron i Penélope Cruz.

La ponència de Sebastià, celebrada el 9 de març a la Nau de Cultu-
ra, va estar centrada en reivindicar el paper de la dona en la cultura 
alimentària de la nostra societat i de com la incorporació d’aquesta 
al mercat de treball ha afectat els costums dietètics dins els nuclis fa-
miliars.

En aquest sentit, Maria Josep Sebastià es va mostrar favorable 
a recuperar els antics hàbits alimentaris i de fer-ho a través de 
repartir el rol, que tradicionalment assumien les dones, entre 
tots els membres de la unitat familiar. Per Sebastià la pèrdua 
de la figura que es responsabilitzava de la correcta alimentació 
de la família ha provocat una disminució en la qualitat de la 
nostra dieta, associada a moltes malalties.

La celebració es va completar amb la projecció del film ‘Jocs de 
dona’ que relata la història d’un triangle amorós entre dues dones 
i un home, que es desenvolupa en el marc de la Guerra Civil 
espanyola. L’acte, organitzat conjuntament per l’EMD de Valldo-
reix i l’Associació de Veïns Ca n’Enric-La Miranda, va començar 
amb la lectura del manifest de les dones per part d’una jove veïna 
de la vila. La vetllada va comptar amb la participació del presi-
dent de l’EMD-Valldoreix, Josep Puig, que va estar acompanyat 
dels vocals del govern Susana Herrada, Joan Ribera i Joaquim 
Castelló.

La ‘Tarda musical’ de l’Escola de Música 
de Valldoreix omple la sala d’actes de la 
Casa de Cultura
Més de 60 persones es van donar cita, el 15 de març, a la sala 
d’actes de la Casa de Cultura de Sant Cugat per seguir les 
evolucions sobre l’escenari dels alumnes de l’escola musical 
de Valldoreix.

La vetllada va començar al ritme de la ‘Fantasia en re menor’ 
de Mozart i de ‘Mallorca’ d’Isaac Albéniz, interpretades al pi-
ano per l’alumne Albert Llebaria.

El quartet de corda, format per Marc García (violí), Vera Miras (vi-
olí), Clara Guerrero (viola) i Joan Wager (violoncel) es va encarregar 
d’interpretar les peces ‘Mort d’Ases de Peer Gynt’ d’Edvard Grieg 
i ‘La gruta del rei de la muntanya de Peer Gynt’, també d’Edvard 
Grieg. Per a la posada en escena de ‘El vell Castell’, de l’obra Quadres 
d’una exposició de Mussorgsky, es va afegir al quartet el saxo de Sara 
Gironella. Les flautes travesseres d’Eline Le Menestrel, Judith Gar-
cia, Albert González, Paula Guerrero, Clara Bardají, Martí Salvatella 
i Diana Arcos van donar vida a les notes de ‘Pavana per a una infanta 
difunta’ de Gabriel Fauré i ‘l’Hallelujah chorus’ de Haendel. El punt 
i final al recital el van posar Arnau Altet, Anna Llebaria, Sara Gironella 
i Pol Aguirre, que amb els seus saxos van portar a escena les peces 
‘Premier quatuor’ de Singelee, ‘Un americà a París’ de Gershwin i 
‘Sevilla’ d’Albéniz.
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Agenda Abril 2012
Dissabte dia 14
9.00 a 14.00h – Mercadet
Fira d’Artesans al Mercadet
Taller demostratiu d’11 a 13 
hores.
Org.: Col·lectiu d’Artesans
de Valldoreix.
Col.: EMD Vdx

Diumenge dia 15
19.00h – Sala Casal de Cultura
“Les veus de la paraula” X Cicle 
“Yo, Antonio Machado” – 
Deïdor: Eduard Araujo “Recital 
de cançó” – Joan Vilaplana: 
soprano, Jaume Fabregas: piano, 
Àlvar Roda: guitarra i Joan Fosas: 
castanyoles.
Org.: Pentagrama.  
Col.: EMD Vdx

Dijous dia 12
17.30h – Biblioteca Vall d’Or
Expliquem Contes
“Sant Jordi, la Rosa i el 
Dracs” (a partir dels 4 anys)
Molts països tenen herois que 
lluiten amb dracs ferotges i 
salven princeses encantadores, 
nosaltres hem anat a buscar-los 
i us en parlem. Entrada lliure  
(Es prega puntualitat)
Org.: EMD Vdx

Divendres dia 13
18.30h – NEC (Nou Espai Cultural)
Cicle Conferències del VEN 
Xerrada “L’altre medicina” – 
Acupuntura - a càrrec del soci 
del VEN Dr. Carles de Miguel 
(ginecòleg). Org.: VEN
(Valldoreix, Espais Naturals).
Col.: EMD Vdx

Divendres dia 13 
22.30h_Plaça del Casal de Cultura
II Cicle de Música de Cançó d’Autor a Valldoreix Concert 
“Els Catarres”. Els Catarres són un trio d’Aiguafreda: 
l’Èric cantant i guitarra, la Roser contrabaixista i en Jan 
acordionista que també toca el bombo i la pandereta. El grup 
va néixer a finals de 2010 i en el seu primer any han fet més 
de 120 concerts, han tingut més de 90.000 descàrregues del 
disc i més de 5.000 CDs venuts. Entrada lliure
(En cas de pluja, el concert es traslladarà a la Nau de 
Cultura) Org.: EMD Vdx

Dilluns dia 16
19.30h – Biblioteca Vall d’Or
Grup de Lectura en Català-
Castellà  “El dr. Pearson, 
l’home que va portar la llum a 
Catalunya“ de X. Moret  Llegim 
i comentem mensualment un 
llibre. Places limitades, inscripció 
a l’Àrea de Cultura de l’EMD de 
Valldoreix.
Org.: EMD Vdx

Divendres dia 20
18.30h – Sala del Casal de Cultura
Fòrum Visual del VEN
Projecció de “El Festín de 
Babette” de Gabril Axel
Sinopsi i fitxa tècnica: Martí  Roque 
/ Comentaris amb Fèlix Mestres i 
Puig de la Bellacasa
Org.: VEN
(Valldoreix, Espais Naturals).
Col.: EMD Vdx

Dissabte dia 21
12.30h – Nau de Cultura
Concert Orquestra Fusió 
Sant Cugat
Repertori simfònic i 
d’orquestra moderna
Org.: Escola Fusió
Col.: EMD Vdx

Diumenge dia 22 
11.00 a 14.00h – Plaça Casal
de Cultura
Celebració de la Diada de 
Sant Jordi
Org.: EMD Vdx 
Col.: Entitat Culturals i 
Associacions Veïnals

Dilluns dia 23 
19.30h – Biblioteca Vall d’Or
Grup de Lectura en Alemany
“Wiederholungstäter“ 
de Katrin Askan. Llegim i 
comentem mensualment 
un llibre. Places limitades, 
inscripció a l’Àrea de
Cultura de l’EMD
de Valldoreix
Org.: EMD Vdx

Dijous dia 26 
19.00h – NEC  
(Nou Espai Cultural)
Xerrada “Alternatives a 
la crisi” a càrrec de Joan 
Alarcón. Obert a tothom
Org.: Joan Alarcón.  

Divendres dia 27
21.30h-Sala del Casal
de Cultura
3r Cicle de Cinema DDHH
Projecció “La flor del 
desert”Gran Bretanya-2009 
– 120 minuts
Director: Sherry Horman
Col·labora amb AI, gaudint 
d’una bona pel·lícula
Org.: Amnistia Internacional
Col.: EMD Valldoreix

Dissabte dia 28
19 a 21h – NEC
(espai Glorieta)
Xerrada “L’Univers a l’abast 
dels més petits” 
A càrrec de Jordi Serrano
Activitat familiar adreçada 
als nens i nenes. Si fa bon 
temps a les 21h es farà una 
observació amb telescopi. 
Gratuït – obert a tothom
Org.: Associació Astronòmica 
Valldoreix-St. Cugat
Col.: EMD Valldoreix

Dilluns dia 30
19.30h – Biblioteca Vall d’Or
Grup de Lectura en 
Francès“Chagrin d’Ecole“ 
de Daniel Pennac 
Llegim i comentem 
mensualment un llibre.
Places limitades, inscripció a 
l’Àrea de Cultura de l’EMD de 
Valldoreix
Org.: EMD Vdx


