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Un valldoreixenc a la Titan Desert

La ciutadania decideix la futura mobilitat de la vila

www.valldoreixparticipacio.cat
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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
Artesans de Valldoreix.................. info@artesansdevalldoreix.cat
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
Escola de Música de Valldoreix .....................................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

A la plaça de can Cadena de Valldoreix, trobem la masia del 
mateix nom. És un edifici de masia tradicional, de planta 
quadrangular i amb coberta a dos aiguavessos

La façana principal, orientada al migdia, està elevada sobre la cota 
de carrer i té una porta adovellada de punt rodó.  Destaquen també 
les finestres adintellades de pedra de Campanyà. A la cara nord de 
l’edifici destaca una galeria porxada d’estil neoclàssic al primer pis.  
 

La Masia estava situada al costat 
del camí reial que anava de Gràcia 
a Sant Cugat. Just davant la masia 
sortia una bifurcació d’aquest camí 
que anava fins a Rubí. Sembla 
documentada la seva existència 
des de la baixa edat mitjana amb 
el nom de mas Adam. Ja a mitjan 
segle XVI, s’anomenava Can Ser-
ra. El primer propietari del que 
tenim notícia és Bernat Serra. La 
família Serra establí importants 
lligams familiars amb els Franque-
sa de Sant Cugat al llarg de tot el 
segle XVII. A partir de l’any 1726 
la casa pren el nom de Cadena.  
 
El primer Cadena que ens apa-
reix a la documentació de finals 

del segle XVII és Magí Cadena i Serra fill d’Eulàlia Serra. El per-
sonatge més important de la família Cadena va ser Josep Cade-
na, capità de fusellers, que va viure en els decennis centrals del 
segle XVIII. Al llarg dels segles XVIII-XIX la masia tributava a 
la parròquia de Valldoreix el carnalatge, consistent en un anyell 
anual. El principal conreu d’aquesta masia era la vinya. El seu ce-
ller comptava amb 25 tonells per al vi a principis del segle XVIII. 
 
Del darrer propietari de la família Cadena del que tenim cons-
tància documental és Jacint Feliu i Cadena, qui visqué a prin-
cipis del segle XIX i que havia heretat el mas de la seva mare 
Agnès Cadena, filla del citat Josep Cadena. Tot i que canvià 
el cognom familiar, el mas continuà anomenant-se Cadena. 
 
La proximitat d’aquest mas amb la parròquia originà diferents plets 
per disputes de terres al llarg dels segles. L’any 1913 va ser adquiri-
da per Fuerza y Riegos del Ebro, la companyia elèctrica que portà 
aquest mateix any l’alta tensió des del pantà de Camarasa. La ma-
sia funcionà com a dipòsit d’obres i escola de formació dels treba-
lladors de FECSA. Aquesta companyia elèctrica restaurà l’edifi, 
conservant l’excepcional xemeneia tant externament com interna.  
 
L’any 1996 l’Associació Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de 
Catalunya adquirí l’edifici per tal d’instal·lar la seva seu general. 
Des d’aquesta data l’edifici ha estat restaurat en diverses ocasions.

HISTÒRIA VIVA

Can Cadena de Valldoreix

El teu anunci aquí tel. 936 742 719
www valldoreix.cat
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Benvolguts veïns i veïnes de Valldoreix, 
Estem a punt de deixar enrere la meravellosa 
època de la primavera per entrar  a l’estiu, 
l’estació de les vacances, en la que any rere 
any intentem carregar ‘piles’ per després 
afrontar la resta de l’any amb l’energia 
necessària.

Aquest any està sent força complicat pels 
efectes derivats de la crisi i per la problemàtica 
que, tan laboralment com socialment, patim 
tots plegats. La situació actual fa que cada 
mes patim el neguit de poder fer front a totes 
les despeses, amb la repercussió en l’equilibri 
emocional que això suposa per a les famílies. 

Arribats a aquesta època de l’any, potser valorarem com hem gaudit d’anteriors 
temporades estiuenques i pensarem que ara el que toca és fer unes vacances 
més austeres econòmicament. Però no per això hem de deixar de gaudir d’un 
merescut descans.

Una opció passa per aprofitar les nostres vacances per estar més a prop de la 
família i dels amics i per apropar-nos a l’immillorable entorn que tenim al 
nostre abast. Potser no coneixem prou íntimament el nostre territori i tenim 
l’oportunitat de descobrir racons on passejar o fer esport enmig de la natura, amb 
la tranquil·litat que tant necessitem. 

Us convido a conèixer el nostre poble amb les seves fonts, parcs, camins, rieres i 
boscos, on de ben segur us relaxareu i us carregareu d’energia. Feu ús del comerç 
de proximitat i dels establiments d’oci i restauració com cafeteries, pastisseries, 
bars i restaurants que tenim ben a prop, ja que són el lloc ideal per retrobar-nos 
amb els nostres veïns i coneguts, tot petant la xerrada, prenent un refresc o fent 
un mos. Aquestes petites coses ens ajudaran a seguir lluitant i a mirar el futur 
amb més optimisme .

Tornant de les vacances ens espera la Festa Major, programada pels dies 14, 15 
i 16 de setembre i, tant des de l’EMD com des de les entitats, s’han esmerçat 
molts esforços i il·lusions per posar al vostre abast les millors activitats, que us 
permetin gaudir d’un cap de setmana de festa grossa, que sempre és especial 
per a Valldoreix.

El nostre desig  és que, malgrat les dificultats, gaudiu d’un bon estiu, aprofiteu 
per descansar i us divertiu tant com pugueu.
Molt cordialment, 

Josep Puig i Belman

SALUTACIÓ



E
D

U
C

A
C

IÓ

4 · infoValldoreix · Mobilitat

La ciutadania decideix la futura mobilitat de la vila

Valldoreix es mou, és un procés de participació ciu-
tadana destinat a definir Valldoreix com una vila 
integradora, sostenible i de qualitat, en relació a la 

seva Mobilitat. La participació ciutadana té per objectiu 
que els valldoreixencs validin la diagnosi i aportin propos-
tes sobre com ha de ser la mobilitat futura de Valldoreix. 

El punt de partida és l’Estudi de Mobilitat de Valldoreix, un do-
cument elaborat per la Diputació de Barcelona i que diagnostica 
la situació actual de la mobilitat en el marc d’una mobilitat sos-
tenible a Valldoreix (anomalies, desequilibris, mancances, etc.). 
L’estudi també proposa models encaminats a assolir una mobilitat 
segura, sostenible i accessible per a les persones.

 Durant el procés es podran fer aportacions 
en relació a 4 eixos principals:

• Valldoreix es mou a peu
• Valldoreix es mou en bicicleta
• Valldoreix es mou en vehicle particular
• Valldoreix es mou en transport públic

 La mobilitat a Valldoreix en dades:
• Hi ha un total de 55.000 desplaçaments diaris.
• El 30% dels desplaçaments interns són a peu, un 59%   

en vehicle privat, un 11% en transport públic.
• El 68% de l’espai viari és calçada i un 32% de vorera.
• Hi ha 700 metres de carril bicicleta i hi ha uns 50   

desplaçaments diaris.
• Hi ha més de 100 quilòmetres de carrers.

 Com hi pots participar:
•Dimarts 26 de juny de 2012, de set a nou del vespre. 
 Taller d’aportacions: Valldoreix es mou a peu i en   

bicicleta. 
 Lloc: a la sala de plens de l’EMD 
• Dimarts 3 de juliol de 2012, de set a nou del vespre. 
 Taller d’aportacions: Valldoreix es mou en vehicle   

privat i transport públic. 
 Lloc: a la sala de plens de l’EMD 

 Per a una bona organització del procés, és molt important
 que ens facis saber que vols formar-ne part. 

 Pots fer-ho:
• Acostant-te al Servei d’Atenció Ciutadana (Rambla   

Mossèn Jacint Verdaguer Nº 185) o bé per telèfon   
trucant al 93.674.27.19

• Omplint la butlleta i dipositant-la a la bústia de   
participació que hi ha la seu de l’EMD (Rambla  
Mossèn Jacint Verdaguer Nº 185) 

• Per correu electrònic: participacio@valldoreix.cat
• A través del web: www.valldoreixparticipacio.cat o bé   

www.valldoreix.cat

Més informació:
www.valldoreixparticipacio.cat
www.valldoreix.cat
També ens pots trobar a les xarxes socials:

MOBILITAT
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IÓ Adreçat a nens i nenes de P-3 a 6è. Els alumnes s’agruparan per 
edats. Activitats en anglès a càrrec de Miss Clare i Mr. Yago.

El fil conductor dels casals serà Londres 2012 i es realitzaran activitats 
relacionades amb la ciutat olímpica. Aquesta temàtica ens permetrà 
fer un treball molt ampli en tots els aspectes.

GRUP-A (P-3 a P-5): Separats per grups d’edats. Realitzaran 
activitats com experiments, contes, música, dansa, expressió, plàstica, 
cuina, jocs tradicionals i activitats a la natura. P-3 i P-4 aniran dos dies 
a la piscina (dimecres i divendres), dijous es farà sortida de tot el dia. 
Dilluns i dimarts es faran jocs d’aigua.
El grup de P-5 anirà tots els dies a la piscina menys dijous que es farà 
sortida tot el dia.

GRUP-B (1r i 2n): Realitzaran activitats com experiments, música, 
ball, expressió, cuina, plàstica, jocs del mon, jocs de tota la vida i 
activitats a la natura. 
Piscina cada dia. Gimcana i moltes sorpreses més.

GRUP - C (3r i 4t): 
Realitzaran activitats 
com experiments, jocs, esports i activitats a la 
natura. 
Piscina cada dia. Gimcana. Els dijous a la nit els 
alumnes acamparan a l’escola.

GRUP - D (5è i 6è): Cada dia tindran una 
aventura diferent. Tots els dies realitzaran 
activitats fora de l’escola (menys el primer dia 
de la setmana). Sortides a la platja, Vallvidrera, 
l’ermita de la Salut, Sant Cugat... (en transport 
públic).
Si hi ha un mínim de nens es realitzaran cada 
dijous acampades fora de l’escola. Es farà activitat de piscina cada dia. 

• L’activitat de piscina es farà al Complex Esportiu de Valldoreix.
• Els dijous hi haurà una sortida de tot el dia, no cal portar dinar ni 
berenar.
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Valldoreix acull una exposició 
sobre mobilitat urbana
L’exposició, titulada ‘Mobilitat 2.0. Cap a una nova cul-

tura de la mobilitat urbana’, està elaborada per la Di-
putació de Barcelona i es pot veure a la seu de l’EMD 

durant el mes de juny. La mostra forma part de les iniciatives 
relacionades amb el procés de participació ciutadana ‘Valldo-
reix es mou’.

El projecte que dóna com a fruit aquesta exposició 
comença durant l’any 2009, quan la Diputació de Barcelona 
desenvolupa una recerca, documentació i publicació de 

diverses experiències d’interès i bones pràctiques en l’àmbit 
de la mobilitat, la seguretat viària i l’accessibilitat, realitzades 
als municipis de la província de Barcelona. El treball va servir 
per analitzar una cinquantena d’experiències que es van 
anar publicant periòdicament al lloc web de la Xarxa Mobal. 
L’objectiu del recull de bones pràctiques és oferir exemples 
i recursos als municipis per a poder desenvolupar els seus 
propis projectes urbans. 
L’exposició detecta i documenta projectes d’interès en quatre 
eixos de transport -mobilitat a peu, en bicicleta, en transport 
públic i en vehicle privat- i en diferents tipologies de municipis 
-petits, mitjans o grans- d’àmbit urbà, metropolità i rural. Les 
experiències recollides també tenen costos econòmics diversos. 
La mostra detecta una gran varietat de bones pràctiques per tal 
de cobrir la gran diversitat geogràfica i territorial dels municipis 
de la província. La mostra s’emmarca dins del procés participatiu 
‘Valldoreix es mou’, destinat a definir Valldoreix com una vila 
integradora, sostenible i de qualitat, en relació a la seva mobilitat. 
Consta de 7 panells amb diverses temàtiques: La mobilitat és un 
dret i un deure; La ciutat mediterrània com a model; A cada carrer 
el seu ús; El pla de mobilitat, què i per a què; Tots som vianants; 
La bicicleta, símbol de modernitat; Semàfor verd al transport 
públic; Menys velocitat, més seguretat; Aparcar: l’interès comú 
o l’individual; A l’escola a peu; L’accés als polígons industrials; i 
Accessibilitat, una millora per a tothom.

Mes informació a Escola Jaume Ferran i Clua 
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ACCIÓ DE GOVERN  Agrupació d’EMD de Catalunya

El president de l’EMD de Valldoreix i de l’Agrupació 
d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya 
(AEMDEC), Josep Puig, es va reunir el mes de març 

amb la Vicepresidenta del Govern de la Generalitat, Joana Or-
tega, per traslladar-li la necessitat d’incloure les sensibilitats 
de les EMD catalanes en l’avantprojecte de modificació de les 
Lleis de Regim Local i Hisendes Locals de Catalunya.

La vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
Joana Ortega va rebre el president Puig, al seu despatx del 
Parlament. La trobada va comptar també amb la presència del 
Director General d’Administració Local de Catalunya, Joan 
Canyada i el secretari de l’AEMDEC, Juanjo Cortés.

La vicepresidenta Ortega es va mostrar molt receptiva amb 
les demandes fetes per l’AEMDEC i va proposar que els 
representants de l’associació municipalista s’incorporin al grup 
de treball específic sobre les EMD, que es constituirà dins de 
la comissió política encarregada de la redacció de les Lleis de 
Governs Locals i d’Hisendes Locals de Catalunya.
La voluntat del Govern català, expressada pel Director General 
d’Administració Local, és que, un cop convocada la primera sessió 
de treball de la comissió política, l’AEMDEC pugui  posar sobre la 
taula les diferents sensibilitats de cada una de les EMD catalanes, 

per tal que la nova Llei de Governs Locals inclogui solucions per 
a les problemàtiques que han de viure les EMD en l’exercici de 
les seves competències.

Pel president de l’AEMDEC la trobada amb la vicepresidenta 
Ortega va ser ‘un pas molt important en el reconeixement del 
paper que juguen i han de jugar les EMD en l’articulació del 
territori català i un pas de gegant en el ple reconeixement de les 
nostres administracions locals en el marc legislatiu català’.

El president de l’EMD de Valldoreix i de l’Agrupació 
d’EMD de Catalunya (AEMDEC), Josep Puig, va as-
sistir el 25 de maig a l’acte de constitució de la nova 

EMD de Baldomar (Artesa de Segre).

L’acte, celebrat a l’església de 
Baldomar i davant la pràctica 
totalitat dels veïns de la nova 
EMD, va estar presidit per la 
vicepresidenta del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, Joana 
Ortega. 

L’acte va consistir en la protocol·lària lectura de parlaments 
per part de les autoritats, entre els que va sobresortir El nou 

president de l’EMD de Baldomar, Josep Galceran, en el seu 
discurs va destacar el treball conjunt de tota la ciutadania de 
Baldomar al llarg dels anys per assolir la fita de la creació de 
la nova EMD. En aquest mateix sentit es va expressar Joana 
Ortega que va afegir la voluntat del Govern de Catalunya de 
mantenir el model territorial actual, que dóna a cada poble 
el seu espai i la seva identitat. En les seves intervencions, 
tant a la de Josep Galceran com a la de Joana Ortega, es va 
posar de manifest el gran treball d’acompanyament i suport 
fet des de l’AEMDEC per aconseguir la nova EMD de 
Baldomar.

La descoberta d’una placa commemorativa de la jornada, per 
part de la Vicepresidenta del Govern, va servir per posar el 
ribet d’or a una diada històrica per a la vila de Baldomar.

L’AEMDEC defensa les postures de 
les EMD davant del Govern català

Valldoreix i l’AEMDEC, al costat de 
la nova EMD de Baldomar
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Es recomana als veïns treure la bossa la nit abans del 
dia marcat, atès que en alguns barris la recollida es fa 
a primera hora del matí. Les bosses que no estiguin a 

la façana del domicili quan passi el camió d’escombraries es 
recolliran el següent dia marcat a la taula (veure taula).

IMPORTANT: 
Posar la brossa en bosses de plàstic i dins del nínxol situat a 
la façana de les cases o en cubells per evitar que els animals 
puguin trencar-les i escampar les deixalles. 

• Per fomentar l’ús del nínxol l’EMD, i fins a final d’any, farà 
exempció de la taxa d’obres corresponent (52,65 €). 

Telèfon gratuït d’atenció ciutadana de recollida de residus a 
Valldoreix (INFONET: 900.103.146).

MEDI AMBIENT

Recollida ‘porta a porta’: millorant el servei

Estiu sense foc a Valldoreix
Ens trobem en període de risc d’incendi des del passat 15 

de març i fins el 15 d’octubre. A partir del 15 de juny i 
fins el 15 de setembre el risc d’incendi és alt. Durant 

aquests dos períodes, cal tenir presents les següents mesures 

de prevenció:

Prohibit fer foc

• Està prohibit fer foc al bosc i a la franja de 500 metres 
que l’envolta. Als jardins no hi feu foc si no és en una 
barbacoa d’obra amb mataguspires. Tampoc encengueu 
focs artificials ni llenceu coets.

• Si voleu fer una foguera amb motiu de la celebració de 
les revetlles, cal tramitar una sol·licitud a través d’una 
instància a l’EMD de Valldoreix. 

• No cremeu la brossa a la vostra parcel·la. Porteu-la a la 
deixalleria o utilitzeu el servei de recollida a domicili 
(902.547.010)

A l’habitatge:

• Elimineu la vegetació altament inflamable, com branques 
i fulles seques.

• Enjardineu amb espècies de poca alçada, poc inflamables i 
amb separació entre mates (3 metres).

• Eviteu les plantes enfiladisses a les parets.
• Eviteu l’ús de tanques de vegetació de xiprer o de bruc, ja 

que són molt inflamables. 
• No permeteu la vegetació del vostre jardí estigui en 

contacte amb la casa. 
• No acumuleu piles de llenya ni deixeu les bombones de 

butà ni dipòsits de combustible al costat de la casa.
• Tingueu a mà les eines que poder ser útils en cas d’incendi.
• Si sou propietaris d’un terreny no edificat, mantingueu-lo 

net de vegetació i deixalles.

Al bosc:

• No fumeu, i si ho feu, assegureu-vos d’apagar bé la 
cigarreta i el llumí. 

• No hi deixeu escombraries ni deixalles. Poden ser 
l’origen d’un incendi. Utilitzar els serveis de recollida i els 
contenidors. 

• Si cuineu al bosc, feu servir àrees recreatives que tinguin 
barbacoes d’obra amb mataguspires.

Dispositiu de prevenció municipal:

• El Dispositiu de Prevenció d’Incendis Forestals es basa 
fonamentalment en un sistema de vigilància, detecció i 
actuació immediata. Aquest dispositiu està format per:

• Torres de guaita del Consorci del Parc de Collserola
• Vigilància mòbil per part de Bombers, Grup d’Intervenció 

de l’ADF de Sant Cugat del Vallès, Policia Local, 
Guardes del Parc de Collserola, Agents Rurals, voluntaris 
de Protecció Civil i voluntaris ocasionals dels Grups 
d’Autoprotecció. 

• Parc d’estiu de Bombers a can Ribes (carretera de 
l’Arrabassada)

Horaris recollida: RECOLLIDA A VALLDOREIX

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte

ORGÀNICA REBUIG ORGÀNICA REBUIG ORGÀNICA REBUIG

PAPER-
CARTRÓ

ENVASOS VIDRE ENVASOS PAPER-
CARTRÓ
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Festa Major 2012

INFORMACIÓ:  A l’Àrea de Cultura  de l’EMD Valldoreix  -  Tel. 93 589 82 69 · Tel. 93 674 27 19 • Biblioteca Vall d’Or · Tel 93 675 93 61

Perd la por a l’agulla i a la 
màquina de cosir i inicia’t  
en el patchwork

NOVETAT
Adreçat a totes les persones que teniu 
ganes de desenvolupar les habilitats 
manuals aprenent a cosir i a iniciar-te en 
el patchwork. En format clàssic o més 
modern, depenent del teu estil de vida. 
Regala’t una i apren diferents tècniques 
per elaborar peces. 
Anna Palau.
Dia_Hora: Dilluns i Dimecres de 9.30 
a 11.30 hores
Dies: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30
Preu: 67,42 euros

Flexibilitat i consciència 
corporal 

Treball per millorar la flexibilitat del teu 
cos i per alinear les simetries amb l’ajuda 
de diferents materials, estiraments i 
respiracions.
Maria Armengol.
Dia_Hora: Dilluns de 19.15 a 20.45 
hores
Dies: 1, 8, 15, 22 i 29
Preu: 33.63 euros

Consciència corporal  

És un treball per alinear les simetries del 
cos amb l’ajuda de diferents materials, 
estiraments i respiracions, portant així 
la consciència al cos per fer-lo més 
conscient i relaxar-lo.
Maria Armengol.
Dia_Hora: Dimarts i Dijous de 9.15 a 
10.45 hores
Dies: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30 
Preu: 57,98 euros

Treballs energètics   

És un treball que té una visió global 
del cos. T’ajudarà a connectar amb les 
tensions acumulades, treballant de 
manera precisa sobre les contractures 
musculars. A través de determinats 
exercicis de consciència corporal aniràs 
experimentant com els teus músculs 
es van flexibilitzant i les teves tensions 
es van afluixant permetent recuperar la 
teva harmonia i circuit energètic
Maria Armengol
Dia_Hora: Dimarts de 19.30 a 21.00 
hores
Dies: 2, 9, 16, 23 i 30
Preu: 33.63 euros

Divendres dia 14 de setembre:

• 18:00h. Espectacle del pallasso Marcel Gros
• 23:00h. FESTA JOVE amb: 
• ‘The Cofiks Rovers’: Jove banda catalana que 
interpreta música irlandesa, principalment gèneres 
como el punk o el rock
• ‘Pastorets Rock’: Banda lleidatana 
que basa el seu repertori en els temes 
més coneguts del cançoner català 
adaptades amb ritmes i arranjaments 
típics dels patrons moderns com el 
funki, l’ska o el rock dur. 
• DJ Albert Jané: Disc-jockey local.

Dissabte 15 de setembre

• 22:00h.  
La Salseta del Poble Sec.

A
va

nç
am

en
t

• Taller de Dibuixos Animats

• Treu la pols al teu anglès i   
atreveix-te a fer-lo servir

• Aprofundiment de la llengua i  
 cultura francesa

• Flexibilitat i Consciència   
Corporal

• Consciència Corporal

• Treballs Energètics

• Taller de Dibuix i Pintura per  
 adults inicial

• Taller de Pla Seqüència

• Taller d’especialització  
 en dibuix

• Manualitats per a nens/es

• Dibuix i Pintura (de 8 a 13 anys)

•Teatre per a nens/es

•Teatre per a joves

• Immersió al Català Gratuït

• Patchwork

• Fes-te la teva roba i/o  
 adapta-la al teu gust

• Joieria a la cera perduda

• Vitralls     

• Immersió al Xinès mandarí
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Cicle cinema a la fresca 2012
Tots els divendres de juliol a la Plaça del Casal de Cultura de Valldoreix a les 22.20 hores

Divendres dia 6 de juliol 
22.20 hores

El discurs del Rei  
(en català)
(The king’s speech)

Drama, Històric, Biogràfic. 

Anys 30. Basada en fets reals.
Regne Unit – 2010
Apta per a tots els públics – 
118 min.
Dir.: Tom Hooper 
Intèrprets: Colin Firth, 
Geoffrey Rush, Helena 
Bonham Carter, Guy Pearce, 
Jennifer Ehle, Derek Jacobi, 
Michael Gambon, Timothy 
Spall, Anthony Andrews

Sinopsi:
A la mort del seu pare, el 
rei Jordi V, i després de 
l’escandalosa abdicació del 
rei Eduard VIII, Bertie, 
afectat des de sempre d’un 
angoixant tartamudeig, puja 
de sobte al tron com Jordi VI 
d’Anglaterra. El seu país es 
troba a la vora de la guerra i 
necessita desesperadament 
un líder.

Divendres dia 13 de juliol 
22.20 hores

Bajo Cero
(Eight Below)

Aventures/animals.  
Basada en fets reals
Estats Units – 2006
Apta per a tots els públics - 
120 min.
Dir: Frank Marshall
Intèrprets: Paul Walker, 
Moon Bloodgood, Jason 
Biggs, Gerard Plunkett, 
August Schellenberg, Wendy 
Crewson, Belinda Metz, 
Connor Christopher Levins

Sinopsi:
Jerry Shepard, al costat 
del seu amic Cooper i un 
geòleg americà, formen una 
expedició científica que 
es veuen obligats a deixar 
enrere als seus gossos guia a 
causa d’un accident inesperat 
derivat de les dramàtiques 
condicions meteorològiques. 
Els gossos han de lluitar per 
sobreviure en l’hivern àrtic 
fins que els aventurers els 
puguin enviar una expedició 
de rescat.

Divendres dia 20 de juliol 
22.20 hores

Shreck, feliços 
per sempre
(Shreck 4)
(Shreck Forever After)
Animació
Estats Units – 2010
Apta per a tots els públics – 
94 min.
Dir.: Mike Mitchell

Sinopsi:
Després de desafiar un 
malvat drac, rescatar una bella 
princesa i salvar el regne dels 
seus sogres, què més pot fer 
un ogre? Bé, si es diu Shrek, 
pot acabar sent un casolà pare 
de família de la nit al dia. 
En comptes d’espantar els 
vilatans com abans, un Shrek 
una mica reticent accepta ara 
signar autògrafs a forques de 
record. Què va ser del rugit 
de l’ogre? La nostàlgia pels 
temps en què se sentia un 
“ogre de veritat”, fa caure a 
Shrek en el parany de signar 
un pacte amb el persuasiu 
negociant Rumpelstiltskin. 

Divendres dia 27 de juliol 
22.20 hores

Silencio de amor 
(Tous les soleils)
Comèdia dramàtica 
França – 2011
Apta per a tots els públics – 
105 min.
Dir.: Philippe Claudel 
Intèrprets: Stefano Accorsi, 
Neri Marcorè, Clotilde 
Courau, Lisa Cipriani, Anouk 
Aimée, Marie Seux, Jean-
Marie Holterbach, Patricia 
Joly, Philippe Rebbot i 
Margot Lefevre Chan

Sinopsi:
Alessandro és un professor 
italià de música barroca que 
viu a Estrasburg amb Irina, la 
seva filla de quinze anys que 
travessa una crisis, i amb el seu 
germà Crampone, un simpàtic 
i estrafolari anarquista que no 
para de demanar asil polític des 
de que Berlusconi està en el 
poder.

P
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A les 22.20h projecció 
d’un curt d’Amnistia 
Internacional



ENTREVISTA

Quants anys fa que viu a 
Valldoreix? Des del 2004

Com ve a viure a Valldoreix? Per 
un cúmul de circumstàncies. 
El pis de Barcelona se’ns feia 
petit, els nens es feien grans i 
necessitàvem espai lliure per 
jugar a pilota, anar en bicicleta, 
passejar tranquil·lament. A 
Valldoreix hi vam trobar el 
que buscàvem. 

Com ha de ser el Valldoreix del futur? Ha de ser una vila on tots 
hi tinguem cabuda i hi puguem desenvolupar el nostre dia a dia: 
gaudir de l’entorn, comprar, passejar, trobar-nos amb els amics...
 
Creences religioses? Crec que totes les persones hem de tenir uns 
valors clars i definits que ens guiïn en les nostres accions. No em 
sembla que aquests valors hagin d’estar necessàriament vinculats 
a les religions.

I les conviccions polítiques? Penso que tant en política com 
en d’altres opcions que prenem a les nostres vides, apropar-
se al centre és la millor via. Els extrems no acostumen a ser 
aconsellables.

On neix la seva vinculació amb la política? De fet sempre n’he 
tingut d’inquietuds polítiques, però és fa un parell d’anys que 
decideixo involucrar-m’hi directament quan veig que  la situació 
de Catalunya empitjora tant a causa d’una crisi econòmica general 
com per una relació cada vegada més difícil amb l’estat espanyol.

I quina ha estat la seva trajectòria política? Doncs va ser l’any 
2010 quan vaig començar a militar a UDC i l’any següent em vaig 
involucrar en la campanya electoral al municipi. 

Parlem de feina. A què es dedica? Tinc una empresa de serveis, 
oferim suport operatiu a empreses i autònoms per tal que puguin 
externalitzar aquelles tasques que no els generen valor afegit 
com per exemple el servei de secretariat, comunicació o disseny 
gràfic i així puguin focalitzar-se en el creixement del seu negoci.

Quina ha estat la seva trajectòria professional? Vaig començar 
a treballar com a Secretària de Direcció en una multinacional 
petroquímica. Al cap d’uns anys en vaig acabar sent 
Responsable de Distribució per Iberia fins que l’any 2004 vaig 

començar a treballar en la meva pròpia empresa. Aquest canvi 
em va permetre compaginar la meva vida professional amb la 
personal, el fet de treballar per compte propi podent gestionar 
jo mateixa els horaris va facilitar molt la vida a tota la família.

I en el lleure? Quines són les seves aficions? M’agrada llegir, 
anar al cinema, fer excursions, anar a la platja... Tenim un dia 
a dia tan atapeït de tasques i obligacions que en el temps de 
lleure m’agrada no tenir horaris ni deures.

Per quina o quines màximes vitals es guia? El respecte. Per 
començar el respecte a nosaltres mateixos, cal que respectem i 
siguem fidels als nostres principis, la nostra honestedat, la nostra 
manera d’entendre les coses per així poder respectar els altres.

Quin és el personatge de la història que més l’ha influenciat? 
Doncs em sembla que cap, són les persones properes les que 
ens influencien més: els pares, els avis i totes les vivències i 
experiències que ells ens transmeten.

Quin polític actual admira? És difícil admirar un polític sense la 
perspectiva del temps però sí que he de dir que m’agrada molt 
la consellera Rigau. Crec que coneix molt el seu departament i 
que té una gran capacitat de comunicar el per què de les seves 
decisions.

A quin personatge de la història li agradaria assemblar-se? A 
quin no? Doncs a ningú en concret però sí a tots aquells que 
s’han esforçat per poder transmetre als altres coneixements 
que ens han permès arribar on som. Penso en Galileu, per 
exemple, que va defensar els seus coneixements i teories fins i 
tot enfrontant-se amb la Inquisició.  

Hi ha alguna frase que resumeix la seva manera de pensar? 
La meva àvia sempre deia que “moltes gotes fan un ciri”, és 
l’esforç del dia a dia que ens permet arribar a aconseguir els 
nostres reptes.

De quines àrees de govern és responsable? De Serveis Interns, 
Comunicació, Promoció Econòmica i Gestió de Subvencions.

Quins són els objectius a aconseguir en les seves àrees de 
govern al llarg de la legislatura? L’objectiu principal és el 
d’optimitzar la gestió de l’EMD per tal de poder seguir oferint 
els serveis als ciutadans amb uns recursos cada cop més limitats, 
així com millorar el flux comunicatiu entre l’administració i la 
ciutadania.

Laura Baldoví
Sóc una valldoreixenca nascuda a Barcelona l’any 1967, filla d’una mestra
i d’un empresari de la ciutat comptal. A casa som tres germans i jo sóc la gran. 
Estic feliçment casada i tinc dos fills.
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Susana Herrada

Quants anys fa que viu a 
Valldoreix? Farà 9 anys

Com ve a viure a Valldo-
reix? Vivíem a Sant Cugat, 
però els nens van comen-
çar P-3 al Ferran Clua. O 
sigui que el contacte amb 
Valldoreix ve de fa 15 anys.

Com ha de ser el Valldoreix 
del futur? Residencial amb un entorn de natura, però amb 
els millors serveis. També amb la plaça de la Centralitat, 
que faci poble i cohesioni la vida dels valldoreixencs.

Creences religioses? Catòlica no practicant.

I les conviccions polítiques? Centre dreta liberal. Sempre 
he votat  CiU però no en sóc militant. Tinc una mentalitat 
oberta liberal, defensora de les polítiques socials i l’asso-
ciacionisme civil.

On neix la seva vinculació amb la política? Quan? Quan es 
va crear la plataforma SALVEM Valldoreix, davant la pos-
sibilitat de posar un macrocentre per a drogodependents, 
diferents veïns ens vam veure decebuts per l’atenció que 
ens van donar des de l’EMD el Govern de la Sra. Turu i el 
tripartit. Posteriorment, al 2005/2006 va passar el mateix 
amb una sèrie de robatoris, altres veïns es van mobilitzar 
i va sorgir la plataforma ACTUEM. Un d’ells era l’actual 
President, Josep Puig, que va confiar en mi per aquest 
repte i així vam començar.

I quina ha estat la seva trajectòria política? Del 2007al 
2011 com a vocal de CiU-ACTUEM, a l’oposició amb ma-
joria al ple, però sense la Presidencia. I des del 2011 vocal 
de CiU-ACTUEM al Govern, amb majoria absoluta.

Parlem de feina. A què es dedica? Ara Vocal a l’EMD, mo-
nitora de lleure i comparteixo amb el meu marit la tasca 
de criar a dos adolescents.

Quina ha estat la seva trajectòria professional? Fotò-
grafa i venda ràpida en àmbit turístic i també en bodes 
i comunions durant 7 anys. Després botiga pròpia de 

souvenirs durant 5 anys. Era una feina molt divertida 
però molt absorbent, i quan em vaig casar ho vaig dei-
xar. Van venir els nens i va ser on va començar la meva 
tasca al AMPA del Ferran Clua i els primers contactes 
amb política municipal. Paral·lelament em vaig fer mo-
nitora de lleure.

I en el lleure? Quines són les seves aficions? Viatges, 
cinema i sobretot estar amb els amics i la família.

Per quina o quines màximes vitals es guia? Honestedat 
intel·lectual i fidelitat. També em van inculcar la lli-
bertat i el respecte als altres i a mi mateixa. 

Quin és el personatge de la història que més l’ha influ-
enciat? Cap en concret. Molts anònims que han treba-
llat per la llibertat i la justícia, com les primeres dones 
sufragistes que van lluitar pels drets de les dones, els 
defensors dels drets humans a totes les dictadures, els 
antifranquistes...

Quin polític actual admira? A nivell internacional Ba-
rack Obama perquè ha trencat l’esquema nord-americà, 
i a nivell de país a Lluis Recoder. L’admiro per la seva 
professionalitat, pel seu tarannà obert i dialogant amb 
els ciutadans, i sobretot per ser bona persona.

A quin personatge de la història li agradaria assem-
blar-se? A quin no? No m’agradaria assemblar-me a nin-
gú, vull ser jo mateixa. A quin no, doncs a cap dictador.

Hi ha alguna frase que resumeix la seva manera de pen-
sar? Ser feliç amb les petites coses de la vida quotidia-
na, aprenent cada dia i intentant ajudar als altres.

De quines àrees de govern és responsable? Educació, 
Participació Ciutadana i Atenció a les persones.

Quins són els objectius a aconseguir en les seves àrees 
de govern al llarg de la legislatura?  Aconseguir una 
relació fluida entre l’ EMD i els valldoreixencs, fent 
una administració propera i afavorint la Participació 
ciutadana. En educació i amb l’actual crisis econòmica 
mantenir el servei oferint la millor qualitat possible. 

Nascuda a Barcelona l’any 1962, vaig venir a viure a Valldoreix des de Sant Cugat 
quan els meus petits van començar al Ferran i Clua. Sóc filla d’un administratiu 
de banca i d’una modista, els dos barcelonins. Tinc dos germans. Estic casada 
amb dos fills.

Entrevistas ·  infoValldoreix · 11  
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CALENDARI
Setmana 1: del 25 al 29 de juny de 2012
Setmana 2: del 2 al 6 de juliol de 2012
Setmana 3: del 9 al 13 de juliol de 2012
Setmana 4: del 16 al 20 de juliol de 2012
Setmana 5: del 23 al 27 de juliol de 2012
Setmana 6: del 30 de juliol al 3 d’agost de 2012
Setmana 7: del 3 al 7 de setembre de 2012

PREUS I HORARIS
Setmana 1:
9:00h-14:00h: 51,45 €
9:00h-15:00h: 66,00 €
9:00h-17:00h: 82,45 €
Setmanes 2 a la 7:
9:00h-14:00h: 73,00 €
9:00h-15:00h: 115,45 €
9:00h-17:00h: 126,55 €
(Servei d’acollida) 

Matí: de 8 a 9 h
Tarda: de 17 a 18 h
Preu: 13,95 €

Dinar esporàdic: 8’45 €
Dinar + Tarda: 15’85 €

Pagament Fraccionat
• La meitat a la inscripció
• La resta abans de 22 de juny

INSCRIPCIONS
S’entregaran tiquets de matriculació a partir del 23 d’abril. 

MATRICULACIONS 
Del 7 al 11 de maig (P3, P4 i P5)
Del 14 al 18 de maig 
(de 1er a 4t de primària)
Del 21 al 25 de maig (de 5è a ESO)

A partir del 28 de maig es faran inscripcions sense tiquet per les 
places vacants.

P3, P4 i P5
• Tallers d’anglès. Realitzarem jocs i/o tallers en anglès.
• Tallers i manualitats relacionats amb la temàtica setmanal.
• Curset de piscina diari. Millorem l’adaptació dels menuts al 

medi aquàtic, la tècnica d’estils i el desplaçament dins l’aigua.
• Psicomotricitat. Treball de coordinació, mobilitat, lateralitat, 

jocs, etc... pel bon desenvolupament motriu dels nens.

• Jocs amb ritme. Activitats lúdiques coordinatives amb 
moviments rítmics com dansa, expressió corporal, etc.

• Jocs Populars i esportius. Activitats lúdiques i esportives 
adaptades a les diferents edats.

• Esgrima. Esport de defensa i competició amb material adaptat 
per l’ús d’infants.

• Arts marcials: Iniciació en aquesta disciplina per ajudar els nens 
a focalitzar la seva atenció i coordinació motriu.

• Sortida setmanal.

NOVETAT!!

 Aquest any es podran inscriure els nens de P2 que tinguin 
germans al Casal.

Els nens de P2 i P3 faran migdiada. 
 El dinar no està inclòs en el preu de l’horari de 9.00h a 14.00h.

De 1er a 4rt
• Iniciació i perfeccionament de les tècniques esportives. 

Practicaran diferents esports com futbol, bàsquet, pàdel, 
handbol, hoquei, etc.

• Curset de natació diari. Millora de la tècnica i els estils de natació 
i iniciació als esports aquàtics.

• Arts marcials. Activitat que ajuda als nens a focalitzar la seva 
atenció, aportant disciplina i coordinació de moviments.

• Activitats amb música. Coreografiades, recreatives com dansa, 
jazz, etc...

• Sortida setmanal.

De 5è a 2on d’ESO
• Activitats esportives. Bàsquet, futbol, hoquei, etc.
• Tornejos esportius. Campionat de futbol, bàsquet, etc.
• Esports aquàtics. Waterpolo, natació sincronitzada, i millora dels 

estils de natació, etc.
• Activitats de Fitness. Tonificació, Spinbike, Body Combat, 

Steps, Aiguagym, etc.
•  Sortida setmanal.

INSTAL.LACIONS

 Complex Esportiu EMD Valldoreix i el CEIP Jaume Ferran i 
Clua  (cuina pròpia).

Escoles esportives d’estiu 2012
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Jordi Samper 
guanya el Futures
‘Trofeu Internacional Vila de Valldoreix’ en una final 
marcada per la pluja

El català Jordi Samper es va imposar en 3 sets (4-6/7-6/7-5) al 
japonès Taro Daniel, en una final que es va haver de traslladar 
per la pluja a les instal·lacions del Centre Internacional de 

Tennis que la Federació 
Catalana de Tennis té a 
Cornellà de Llobregat.

Després d’una setmana 
de competició en què 
la tònica climatològica 
imperant havia estat 
marcada pel sol i les 
temperatures altes, el dia 
de la final es va llevar amb 
núvols de tempesta, que 
amenaçaven la disputa 
del partit definitiu del torneig. Tot i la previsió desfavorable, 
l’organització va fer mans i mànigues per poder disputar la final a 
les instal·lacions del club valldoreixenc. Però el fort aiguat caigut 
mitja hora abans del inici de l’enfrontament va tirar per terra tots 
els esforços esmerçats pels responsables i l’equip tècnic a càrrec 
del torneig. En aquestes circumstàncies l’organització no va tenir 
més remei que traslladar la disputa de la final a una pista coberta 
del Centre Internacional que la Federació Catalana de Tennis té 
a Cornellà.

La final va ser molt disputada, tal com revela el marcador 
final del matx, i va començar dominada pel jugador japonès 
Taro Daniel, que es va adjudicar la primera mànega per un 
ajustat 4 a 6. Però si el primer set es va caracteritzar per 
la gran igualtat entre els dos tennistes, els dos següents 
encara van ser més disputats que el primer. El segon set 
va començar amb Taro Daniel dominant el marcador global 
de la final, però ben aviat es va comprovar que Samper no 
havia dit l’última paraula. I així va ser. El català es va endur 
la segona mànega, tot i necessitar el desempat per empatar 
el marcador. El set definitiu també va estar marcat per la 
igualtat i de nou es va haver d’arribar al tie-break per decidir 
el guanyador del torneig. Malgrat el canvi d’ubicació de la 
final, motivat per la forta pluja que va negar d’aigua les pistes 
del CE Valldoreix, l’organització del torneig va organitzar un 
acte a les instal·lacions del club, previ a la disputa del matx, 
en què les autoritats convidades a la final van poder saludar 
els finalistes. Va ser en aquesta recepció que el president de 
l’EMD-Valldoreix, Josep Puig va agrair, tant a Samper com a 
Daniel, la seva presència al torneig i va desitjar-los sort per al 
partit. 

Tot Terreny  
2012
Escoles Esportives 2012
Edat: de 9 a 16 anys

Dates i horaris
• Quinzena 1
 del 2 al 13 de juliol
• Quinzena 2
 del 16 al 27 de juliol
• Horari
 de 9 a 17 h.

Tot terreny
Una activitat cada dia de la 
setmana
La primera setmana faran: 
• Gimcana d’aventura
• Alien Zone
• Platja
• Climbing 
 (escalada en rocòdrom)
• Cursa d’orientació 

La segona setmana faran:
• Vela
• Caiac
• Bicicleta de muntanya   
 (BTT)
• Circuit natura
• Parc aquàtic 

La última nit de la segona 
setmana
Passaran la nit al complex
Preu: 349.30 € la quinzena

Tot terreny EXTREM

 Primera quinzena
La primera setmana faran: 
• Gimcana d’aventura
• Alien Zone
• Platja
• Climbing 
 (escalada en rocòdrom)
• Cursa d’orientació
La segona setmana, estada 
de cinc dies a Mas Fortet 
(Tarragona): 
• Pont tibetà
• Escalada
• Orientació i tir amb Arc

• Btt
• Excursió a la Font  
 de la Llúdriga

 Segona quinzena
La primera setmana faran:
• Gimcana d’aventura
• Alien Zone
• Platja
• Climbing 
 (escalada en rocòdrom)
• Cursa d’orientació

La segona setmana, estada 
de cinc dies a Ponts (Lleida): 
• Canoa
• Barranc
• Btt
• Orientació i tir amb arc
• Travessa pels volts del llac
Preu: 456.47 € la quinzena

Servei d’acollida 

Matí: de 8 a 9 h
Tarda: de 17 a 18 h
Preu: 13,95 €

Reunio informativa

Dia 8 de maig a les 20:30 h a 
la Nau de Cultura de l’EMD 
de Valldoreix. 

Inscripcions

Del 7 al 25 de maig
S’entregaran tiquets 
d’inscripció per matricular-se 
a partir del 23 d’abril.

A partir del 28 de maig 
es faran inscripcions 
sense tiquet per les places 
vacants.

Pagament Fraccionat

• La meitat a l’inscripció
• La resta abans de 22 de juny
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L’entrenament d’en Kiko va 
ser llarg i dur. ‘Entrenava 
6 dies a la setmana i en 

descansava un. Feia 5 classes 
d’spinning de dilluns a divendres i 
el cap de setmana feia una sortida 
més llarga, de 3, 4 ò 5 hores’, 
explica. També entrenava a casa 
‘un amic em va deixar una bici 
d’spinning de segona mà i els últims 
4 mesos cada dia a casa feia les 

meves rutines d’entrenament en solitari’.

I va arribar el dia de marxar cap el Marroc i posar a prova la 
preparació feta al llarg d’un any. Ja estava al desert i faltant pocs 
segons per l’inici de la Titan Desert els nervis estaven a flor 
de pell. I va sonar el tret de sortida. Per davant tenia 6 dies de 
competició i prop de 700 km de desert per recórrer. Però la Titan 
Desert no és una prova amable i aquest va ser un ensenyament 
que en Kiko no va trigar gaire en aprendre. ‘Vaig sortir molt fort, 
amb un grup que anava molt ràpid i els vaig voler seguir. Va 
ser un error. Vaig arribar al final de la primera etapa de miracle. 
Tenia tremolors, marejos i vaig vomitar varies vegades. Em vaig 
ficar al llit només arribar i no vaig menjar res. No podia’, explica. 
L’estat del Kiko era tan precari que els seus companys van dubtar 
que pogués pujar a la bici l’endemà. Però la realitat va ser molt 
diferent i quan va obrir els ulls en Kiko va comprovar que es 
trobava ‘acceptablement bé’. I es va pujar a la bicicleta.

‘Arribar al final de la segona etapa va ser el moment de més 
satisfacció que he tingut al llarg de tota la Titan Desert. Només 
creuar la línia d’arribada em vaig posar a plorar com un nen’. 
Va ser a partir d’aquell moment que en Kiko va tenir clar que 
‘acabaria la Titan Desert. Havia aconseguit tombar la truita i 
recuperar-me de la primera etapa i això va ser una injecció de 

moral brutal’. Aquest va ser un altre dels aspectes que la Titan 
Desert ha ensenyat a en Kiko. ‘Cadascú ha de fer la seva cursa. 
Has d’anar al teu ritme i oblidar-te de la resta’.

Va ser a partir de superar aquest moment complicat que en 
Kiko va començar a gaudir de la prova i a ‘sentir que era jo qui 
dominava el que passava al meu voltant’. Restaven 4 etapes 
que el valldoreixenc va recórrer en solitari. ‘Anava tot el dia sol. 
No tenia ningú ni per davant ni per darrera. Va ser en aquests 
moments que vaig poder sentir la sensació més agradable i que 
per mi defineix què és la Titan Desert: meravellosa llibertat’.

Van anar caient els kilòmetres i els dies i va arribar el dia de 
l’última etapa. ‘Vaig anar creixent i superant-me cada dia. Vaig fer 
una Titan Desert de menys a més’, relata. I va arribar el moment 
final, quan el de Valldoreix va creuar la línia d’arribada. ‘Vaig sentir 
molta satisfacció i molta emoció, però no va ser una explosió de 
joia tal com m’esperava. I no ho va ser perquè jo ja m’havia anat 
fent a la idea de què aconseguiria acabar’, argumenta. Tot i això, 
mostra cofoi el mallot de ‘finisher’, la samarreta que l’organització 
entrega a tots aquells que aconsegueixen acabar la Titan Desert. 

Ara només ens queda saber una cosa. Hi haurà una reedició de 
l’enfrontament d’en Kiko contra el Sàhara? ‘No puc dir ni que sí 
al 100% ni que no al 100%. La idea de repetir m’atrau, però no 
ho sé. El que sí és segur és que em marcaré un altre gran repte’. 

‘Sóc capaç de fer qualsevol cosa. Puc superar qualsevol repte que em proposi’. Aquest 
va ser el primer pensament que va creuar el cervell d’en Kiko Alberich, un veí de Valldoreix 
aficionat a la bicicleta, només creuar la línia de meta de la prova de bicicleta de muntanya 
més dura del món, la Titan Desert. L’aventura extrema d’en Kiko va començar fa poc més 
d’un any i mig quan es planteja per primer cop la possibilitat d’afrontar un desafiament 
de la magnitud de la Titan Desert. ‘Havia arribat un moment a la meva vida que necessitava 
motivacions i reptes i em van proposar la possibilitat d’anar a la Titan Desert. L’any passat 
no hi vaig anar perquè no estava preparat, però vaig començar a entrenar per arribar en 
condicions a la sortida d’enguany’, relata. Començava el desafiament i el primer que calia 
fer era començar a preparar-se per encarar el repte amb garanties. En un inici en Kiko ho va 
portar en secret i anava entrenant sense fer públic que s’havia apuntat a la Titan. ‘No volia 
dir-ho a ningú. Fer-ho era com assumir el compromís amb la gent i no em veia preparat. A 
mida que anava entrenant i em sentia més fort vaig anar dient-ho a més gent’.
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OPINIÓ

CiU-Actuem

Valoració del primer any de mandat.
Aquest mes de juny fa un any que es va constituir el consistori actual. No 

ha estat una any fàcil ni per la situació general del país ni per la manera en què ens hem trobat l’EMD de Valldoreix, fet que ha provocat que la ciutadania 
s’hagi vist afectada. Per tal de poder reduir la despesa general de l’entitat, el govern ha començat per mantenir la retribució de cada un dels seus membres 
i no ha contractat cap càrrec gestor com hi havia hagut en l’anterior legislatura. Ha revisat contractes amb proveïdors, que a més d’estar vençuts tenien 
un cost excessiu. Ha eliminat línies telefòniques que no s’utilitzaven, però de les que se seguien pagant els mínims. Ha reduït un 30% la despesa en 
paper, només organitzant el servei. Ha reduït el cost del consum d’aigua, que pagava un cànon domèstic en lloc d’administració. També s’han reduït les 
despeses en litigis i procediments jurídics i un llarg seguit d’actuacions que ens han portat un estalvi global de més de 170.000€, pel simple fet de millorar 
la gestió de l’entitat.
Per altra banda, però, ens trobem que hem de fer front a tot un seguit de despeses causades per la nul·la gestió de l’anterior govern, com són l’obtenció de 
llicència d’activitats l’escola bressol i de la Nau de Cultura, així com el pagament de factures a proveïdors i subministraments endarrerides d’anys anteriors.
Amb tot això, després d’aquest primer any reafirmem el nostre compromís i ganes de  treballar per l’EMD de Valldoreix i els nostres conciutadans.

Candidatura de Progrés i Catalanista per Valldoreix (CPCV)

Hi ha alternatives a les retallades.
A l’EMD també s’ha aprovat un pressupost de retallades, gràcies a la majoria absoluta de CiU-Actuem. La 
nostra Candidatura hi va votar en contra perquè creiem que hi ha alternatives. És cert que el marge de maniobra 
és petit, però es pot donar una altra orientació a algunes partides. Per exemple, les retribucions als polítics del 
govern s’incrementen el 8.6% i les seves quotes a la seguretat social en un 34%, mentre baixen les de l’oposició 
i les aportacions dels Grups Municipals a un 57%. D’això en resulta un increment de 14.500€ del què cobra 
el Govern. És curiós comparar com sempre havien criticat l’anterior govern progressista quan globalment 
cobraven unes xifres menors que les que ara cobren ells. Nosaltres defensarem sempre la transparència i mai 
no emprarem l’atac no fonamentat, però l’evidència és l’evidència.

Si volen fer retallades, que comencin pel que cobren. En política no s’hi ha d’estar per guanyar. Tampoc no s’hi ha de perdre, però s’ha de donar 
exemple. Per què han de rebre únicament l’ensenyament, la cultura i els treballadors? Hi ha alternatives: reduir despesa supèrflua i mantenir la 
que és fonamental –o almenys així ho creiem nosaltres. L’impacte a la baixa  sobre l’Escola Bressol o la de Música seria significativament menor 
si s’abaixés o se suprimís l’aportació al negoci privat del Complex Esportiu o el que cobra el Govern de l’EMD.
Animen els veïns, que es mirin els pressupostos, per poder treure les seves conclusions. Aquests són els pressupostos dels millors. Prou retallades!

Partit Popular de Catalunya

El medi ambient a Valldoreix
Fa pocs dies hem aprovat al Ple Municipal de l’EMD l’acceptació de la cessió del 50% de la finca de Can 
Monmany. A Valldoreix gaudim d’un entorn privilegiat, sobre el qual tenim la responsabilitat de mantenir-lo 
net. Però no només pel que fa al Monmany, la resta de Valldoreix també és important. 
Des de ja fa uns mesos estem patint les conseqüències de la plaga de l’escarabat morrut i, malauradament, 
son molts els veïns que han d’exercir la responsabilitat de prendre les mesures aconsellades per combatre’l. 
Igual que parlem de la plaga de l’escarabat morrut, el mateix podem dir del manteniment de las tanques 
verdes, el cubell on es desen (en teoria) las bosses amb deixalles (orgàniques, envasos, cartró, ...) i que 
l’empresa de recollida, d’acord amb el calendari acordat, recull (també en teoria) puntualment.

Però el que trobem a faltar és el civisme que totes les persones hauríem d’aplicar. De la mateixa manera que no llencem la brutícia al 
terra de casa tampoc ho fem als carrers de Valldoreix. 
No hem de confondre el viure en mig de la natura amb viure oblidant les obligacions i deures que tot ciutadà té: ser cívic i comportar-se 
en consonància.

Opinió de grups
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NOTÍCIES BREUS

L’EMD de Valldoreix i l’Ajuntament de 
Sant Cugat comparteixen la propietat 
de can Monmany
L’adquisició, efectuada per Promusa, s’ha fet a través d’una 
permuta de compra venda amb la societat propietària de can 
Monmany, que a canvi rep sostre edificable en altres zones 
ubicades dins de la trama urbana de la ciutat.

El conveni també contempla l’adquisició d’una part de 
sòl urbà per part de l’empresa municipal Promusa, que 
es destinarà a habitatge protegit. Aquests habitatges no 
es construiran a l’entorn de can Monmany, ja que el sostre 
edificable es traslladarà a l’entorn de l’estació dels FGC de 
Valldoreix –per potenciar la seva centralitat- i a altres zones 
del Municipi com can Cabassa i can Mates on és més escaient 
desenvolupar polítiques d’habitatge públic. L’adquisició de 
can Monmany per part de l’EMD i de l’Ajuntament també 
permetrà donar sortida a les demandes d’expropiacions de 
zones verdes en parcel·les privades.

L’operació urbanística també contempla el trasllat de sòl 
de zona verda situat en parcel·les privades (clau 6b) a 
can Monmany. D’aquesta manera, l’entorn de la masia 
serà qualificat com a zona verda i es facilitarà la seva total 
integració –com a propietat pública- al Parc Natural de 
Collserola. També permetrà avançar en el projecte de vials 
verds als torrents de Nonell i Clavell de Valldoreix.

El futur ús de la finca encara està per determinar. A partir d’ara, 
l’EMD i l’Ajuntament, copropietàries al 50% dels terrenys i de 
l’edifici, hauran de decidir quin serà l’equipament que s’ubicarà 
a la masia. On sí s’està desenvolupant activitat és als terrenys 
adjacents a can Monmany, que acullen diferents activitats agràries 
des de fa més de dos anys. Pel president de l’EMD-Valldoreix, 
Josep Puig, el futur equipament que ha d’acollir la masia ha de 
ser ‘d’interès per a Valldoreix i la seva ciutadania i també cal tenir 
en compte que s’hauran de cobrir les despeses de manteniment 
de la finca i per tant, haurem de veure quin és l’ús més adient i si 
cal contemplar alguna iniciativa privada’.

El conjunt d’edificis actuals que conformen la masia de can 
Monmany és bàsicament de mitjans del segle XIX, moment 
de màxim esplendor de la finca. La casa principal, de planta 
rectangular i teulada a quatre aigües, destaca per la seva 
senyorial torrassa.

L’EMD-Valldoreix dóna el tret de 
sortida al Premi Literari 2012
El participants al certamen literari poden presentar els 
seus originals fins el 29 de juny.

El Premi Literari de Valldoreix es divideix en dues categories; 
adults per a autors majors de 18 anys i juvenil per a autors amb 
edats compreses entre els 12 i els 17 anys. L’extensió dels originals 
queda fixada entre 10 i 30 fulls DIN-A4 a doble cara. La dotació 
econòmica és de 1.000€ per a la modalitat juvenil, premi que 
s’entrega gràcies al mecenatge dels Srs. Camardons, i de 2.000€ 
per als adults, premi que rep el patrocini d’Unnim Caixa.

El jurat del Premi Literari està format pel vocal de Cultura 
de l’EMD, Joaquim Castelló, que en serà el president, i pels 
escriptors i personalitats de la cultura de Valldoreix Teresa Bosch, 

Andrés Ehrenhaus, Enric Larreula, Mariona Masferrer i Martí 
Roqué. El premi es fallarà durant l’audiència pública prèvia al Ple 
de la Junta de Veïns del mes de setembre.
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ACCIÓ DE GOVERN 

La Coral l’Harmonia, guardonada a 
la tercera edició del Premi Vila de 
Valldoreix
El compromís de la coral amb la vila de Valldoreix al 
llarg dels seus més de 30 anys d’història i la gran tasca 
feta per la formació musical com a ambaixadora del nom 
de Valldoreix, han estat mèrits més que suficients per 
rebre el màxim guardó de la ciutadania.

L’entrega del guardó es va fer en el marc de la 3a edició del 
Sopar de la Nit dels Premis Vila de Valldoreix que, com ja és 
tradició, es va celebrar a la Nau de Cultura de Valldoreix el 18 
de maig. La vetllada va estar amenitzada per la música de ‘The 
green californians’. El moment àlgid de la gala va arribar quan 
l’organització, en veu de la presentadora de l’acte, Marisa Espín, 
va revelar el nom de la coral l’Harmonia com a guanyadora del 
premi. Entre els aplaudiments de les més de 70 persones que 
es van donar cita al sopar els membres de la coral, encapçalades 
pel seu president, Kel Rejat, van pujar a l’escenari de la Nau de 
Cultura per rebre de mans del president de l’associació de Veïns 
de Ca n’Enric-La Miranda, Josep Lluís Salazar, el guardó, que 
simbolitza la torre de la masia de can Monmany. El punt final a 
la vetllada el va posar la representant del govern de l’EMD de 
Valldoreix, la vocal Susana Herrada, que va adreçar unes paraules 
de felicitació i d’agraïment a l’entitat guardonada, per la seva 
tasca al llarg dels seus més de 30 anys de trajectòria. 

En el seu parlament Herrada també va dedicar unes paraules 
a l’associació organitzadora dels premis, a través de la persona 
de Josep Maria Fe, principal promotor de la iniciativa. La 
representació institucional al sopar dels Premis Vila de Valldoreix 
es va completar amb la presència del vocal de Cultura de l’EMD, 
Joaquim Castelló, i dels regidors santcugatencs Pere Casajoana 
i Sílvia Cazorla.

El Mercat dels Dissabtes compleix
dos anys

Que els veïns de Valldoreix poguessin disposar d’un 
mercat setmanal de productes frescos, que complementés 
l’oferta comercial de la vila, per no haver de desplaçar-
se fins a les ciutats de l’entorn per poder fer les seves 
compres era una de les reivindicacions històriques de 
la ciutadania. Aquest desig es va veure acomplert la 
primavera del 2010 quan es va inaugurar el Mercat dels 
Dissabtes a Valldoreix, ubicat al carrer Bruc, a tocar de 
l’estació dels FGC de Valldoreix.

Des del primer moment es va constatar que el mercat 
setmanal comptava amb el l’aprovació dels valldoreixencs, 
que el 22 de maig de 2010, dia de la inauguració del nou espai, 
van convertir l’estrena del Mercat dels Dissabtes en una festa 
ciutadana i del comerç, amb una afluència massiva de públic. 
Més d’un miler de persones es van donar cita aquell dia al 
carrer Bruc per recórrer l’espai i triar i remenar entre les més 
de 50 parades i entre el gran ventall de productes, que anaven 
des dels productes alimentaris (fruites i verdures, formatges 
i làctics, fleca, pastisseria, embotits, envinagrats, fruïts secs, 
xurreria i rostisseria) als articles tèxtils i de moda (roba 
d’home, dóna, juvenil i esportiva; articles de pell; llenceria 
i complements), passant pel parament de la llar, i en menor 
mesura parades d’oci i cultura i de salut i cosmètica.

Dos anys després de la posada en marxa de la iniciativa, 
l’esperit fundacional del Mercat dels Dissabtes –potenciar la 
centralitat comercial de Valldoreix, donar un impuls al comerç 
local i d’artesans, així com oferir als veïns i veïnes de la vila 
productes alternatius i ecològics– no ha variat ni una mica. 
Ans el contrari. Durant l’actual legislatura l’espai del mercat 
ha rebut un impuls constant per seguir millorant el servei als 
valldoreixencs i adaptar l’oferta a les seves necessitats. Ha 
estat es aquest sentit que s’han posat en marxa iniciatives com 
l’espai d’antiquaris i brocanters, així com les fires d’artesans 
de Valldoreix, amb demostracions de manufactura dels seus 
productes.
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Rehabilitació dels espais de jocs infantils 
de la vila

La gran quantitat d’infants que hi ha a Valldoreix fa que 
la nostra vila disposi de gran nombre d’espais dedicats 
als jocs d’esbarjo per els més petits. La plaça del Casal 
de Cultura, la plaça Maria Sabater, el carrer Brollador, 
la plaça de les Ones i el carrer Cogullada són alguns dels 
espais que acullen recintes de jocs infantils.

Una de les prioritats de l’àrea d’Obres i Serveis es mantenir aquests 
espais en òptimes condicions per tal que els infants puguin gaudir 
de les seves estones d’esbarjo amb total seguretat. És per això que 
els darrers mesos s’ha posat en marxa un programa de rehabilitació 
integral dels recintes destinats a jocs infantils de la vila, actuant en 
diferents aspectes per fer d’aquestes zones espais totalment segurs.

Els treballs han consistit en l’arranjament i repintat dels elements 
de joc, l’adequació dels espais enjardinats adjacents, la reparació 
i substitució de tobogans i gronxadors malmesos, l’estesa de 

sauló tractat per evitar infeccions si els nens se’l posen a la boca, 
repintat i reparació del mobiliari urbà instal·lat en les zones 
d’esbarjo infantils, etc.

Espais de jocs infantils sobre els que s’ha actuat:

• Zona de jocs de la plaça Maria Sabater
• Zona de jocs del carrer Brollador
• Zona de jocs del carrer Cogullada
• Zona de jocs de la plaça del Casal de Cultura
• Zona de jocs de l’Escola Ferran i Clua
• Zona de jocs de la plaça de les Ones

El Casal d’Avis de Valldoreix celebra 
els seus 28 anys amb un dinar 
multitudinari a la Nau de Cultura

Més de 170 persones, entre socis del casal de Valldoreix, 
membres de la resta de casals d’avis de la ciutat i 
convidats es van seure a taula plegats per celebrar els 28 
anys de l’entitat valldoreixenca.

La tradicional paella popular va ser un any més l’excusa perfecta 
per celebrar, el divendres 25 de maig, el dinar de germanor a la 
Nau de Cultura, amb què el Casal d’Avis de Valldoreix celebra 
cada any l’aniversari de la seva entitat. Més de 170 persones es 
van donar cita a l’equipament cultural valldoreixenc per gaudir 
del dinar, les exhibicions de ball del grup de coordinació del casal 
i la recitació de poemes. 

L’ambient festiu es va aprofitar també per fer entrega dels 
guardons dels campionats de primavera als guanyadors de les 
categories de billar, dominó, cartes, escacs, billar i petanca. Els 
socis i amics del Casal de Valldoreix van rebre també diferents 
regals que es van rifar entre els assistents.

L’acte també va servir d’escenari per fer entrega d’una placa 
de reconeixement als socis nonagenaris del casal, així com per 
celebrar la ‘zodiacada’, una activitat que celebra mensualment 
l’entitat i que té per objectiu felicitar a tots els qui compleixen 
anys en el signe del zodíac del mes en curs.

L’aniversari del Casal d’Avis va tenir una nodrida representació 
institucional dels membres de l’equip de govern de l’EMD-
Valldoreix, encapçalada pel seu president, Josep Puig, 

acompanyat dels vocals Laura Baldoví, Susana Herrada, Joan 
Ribera i Jordi Ortolà. Per part de l’Ajuntament de Sant Cugat 
van assistir la tinenta d’alcalde Susanna Pellicer i la regidora Sílvia 
Cazorla.
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Els ‘Deu precs d’amor’ contra el 
maltractament animal omplen a vessar 
la Nau de Cultura de Valldoreix
L’espectacle, que va combinar la dansa amb la poesia, el teatre 
i la música, va deixar petita una Nau de Cultura que, el passat 
dissabte, es va omplir de gom a gom per reclamar la fi dels 
maltractes contra els animals.

El muntatge es va dividir en dos actes i va començar amb les 
ballarines de l’escola Fusió interpretant el ballet de ‘Romeu 
i Julieta’ amb música de Prokoofiev. La dansa va donar pas a la 
poesia amb la recitació del poema ‘Heus aquí’ de Pablo Neruda, a 
càrrec d’Albert Mañosa, que va estar seguit pels deu precs d’amor.

La interpretació i escenificació dels poemes estava precedida 
per la recitació d’un prec per part dels nens integrants del grup 
de poesia Magma 2011, Hugo Bo i Albert Mañosa, que es van 
anar alternant sobre l’escenari. El primer prec el va fer Hugo 
Bo i va introduir el poema ‘La captaire’ de Núria Suau, recitat 
per Indira Samsó de l’Arnau Cadell. El prec d’Albert Mañosa va 
donar pas a la interpretació del poema de Salvat Papasseit ‘Res 
no és mesquí’ per part d’Encarna Adelantado de Teatre Espiral. 
Els vuit precs següents van introduir poemes de Manuel Benítez 
Carrasco, Federico García Lorca, Joan Maragall, Juan Ramón 

Jiménez i d’Antonio Quintero i Rafael de León. El primer acte 
es va tancar amb la recitació del poema ‘Umbrio por la pena’ de 
Miguel Hernández i amb el ballet ‘Cuentos de Beatrix Potter’.

La poesia va seguir sent la protagonista de la segona part de l’acte, 
amb la recitació escenificada de poemes com ‘Redondillas’ de 
Sor Juana Inés de la Cruz, ‘Romance de la viuda enamorada’ de 
Rafael de León i ‘L’oració de l’ateu’ de Laura Fernández, entre 
d’altres. El punt i final a l’acte el van posar les alumnes de l’escola 
Fusió que van ballar el ballet ‘La mort del cigne’ de Saint-Saëns.

En acabar tots els assistents van poder intercanviar impressions 
sobre l’espectacle mentre anaven gaudint d’una degustació de 
pastissos del Forn Vall d’Or, acompanyats d’una copa de cava.

El Club Esportiu Valldoreix amplia 
instal·lacions amb una pista de tennis 
i vòlei platja
El tret de sortida del nou equipament esportiu del club 
valldoreixenc es va donar el 26 de maig amb exhibicions de 
vòlei i tennis platja, davant d’un nodrit grup de socis del club 
i de veïns i veïnes de Valldoreix, que no es van voler perdre 
l’estrena de la nova pista.

La creació del nou espai de tennis i vòlei platja al CE Valldoreix 
forma part de les iniciatives que el club valldoreixenc està posant 
en marxa per promoure la pràctica esportiva entre la ciutadania. La 
nova instal·lació servirà també a l’escola de tennis del club per fer 

una formació integral dels seus tennistes, ja que la pràctica del tennis 
platja permet aprofundir en aspectes tècnics fonamentals del tennis 
com són l’esmaixada, la voleia, les deixades i el joc al costat de la xarxa, 
entre d’altres. La instal·lació està ubicada a tocar de la piscina del club, 
on es complementarà amb l’oferta lúdico-esportiva d’aquest espai.
 
La presentació de la nova pista va comptar amb la presència del 
president de l’EMD de Valldoreix, Josep Puig, i del vocal d’Esports 
de Valldoreix, Joaquim Castelló. Per part de la Federació Catalana de 
Tennis va assistir el membre de la comissió de tennis platja de l’ens 
federatiu, Josep Antolino, mentre que el president del CE Valldoreix, 
Joan Carles Pradell va ser l’amfitrió de l’acte.

Al llarg del matí les autoritats i els assistents van poder gaudir de dues 
exhibicions, la primera de vòlei i la segona tennis platja, on es van 
poder observar les evolucions dels esportistes en el nou espai i les 
grans possibilitats que ofereix la pista. L’exhibició de tennis platja 
va comptar amb la participació dels campions de Catalunya de 
l’especialitat, Martí Magrinyà i Jorge Herrero, i de les subcampiones 
de Catalunya, Alba Gamell i Anna Salas, que es van enfrontar per 
parelles mixtes.

El president de Valldoreix, Josep Puig, va fer una valoració molt 
positiva de l’estrena del nou equipament i, en declaracions al 
setmanari Tot Sant Cugat, va destacar ‘la tasca que fa el CE Valldoreix 
per la promoció de l’esport. La creació d’aquesta nova instal·lació 
demostra que és un club viu, un club actiu’.



20 · infoValldoreix · Agenda

AGENDA

Agenda Juny i Juliol 2012

Dilluns dia 25 
19.30h_Biblioteca Vall d’Or
Grup de Lectura en Francès
“La vie devant soi“
de Romain Gary 
Llegim i comentem 
mensualment un llibre.
Places limitades, inscripció a 
l’Àrea de Cultura de l’EMD de 
Valldoreix. Org.: EMD Vdx

Dissabte dia 30 
19.00h_Sala Casal Cultura
Recital Schubert
Marta Muñoz, soprano; Josep 
Gay, tenor; Joan Calabuig, 
clarinet; Carles Xirinacs, piano.
Org.: VEN (Valldoreix, Espais 
Naturals) i Pentagrama
Col.: EMD Vdx i Grup
de Teatre Espiral

Divendres dia 6 
22.20 hores
El discurs del Rei   (en català)
(The king’s speech)
Drama, Històric, Biogràfic. Anys 
30, Basat en fets reals.
Regne Unit – 2010
Apta per a tots els públics
– 118 min.
Dir.: Tom Hooper 
Intèrprets: Colin Firth, Geoffrey 
Rush, Helena Bonham Carter, 
Guy Pearce, Jennifer Ehle, 
Derek Jacobi, Michael Gambon, 
Timothy Spall, Anthony 
Andrews.
Abans de projectar la 
pel·lícula es passarà el curt 
“50è Aniversari d’Amnistia 
Internacional”

Divendres dia 13
22.20 hores
Bajo Cero
(Eight Below)
Aventures/ animals bassada en 
fets reals
Estats Units – 2006
Apta per a tots els públics
- 120 min.
Dir.: Frank Marshall
Intèrprets: Paul Walker, Moon 
Bloodgood, Jason Biggs, Gerard 
Plunkett, August Schellenberg, 
Wendy Crewson, Belinda Metz, 
Connor Christopher Levins.
Abans de projectar la pel·lícula 
es passarà el curt “Las palabras 
cambian vidas”

Divendres dia 20
22.20 hores
Shreck, feliços per sempre
(en català)
Shreck 4
(Shreck Forever After)
Animació
Estats Units – 2010
Apta per a tots els públics
– 94 min.
Dir.: Mike Mitchell
Abans de projectar la pel·lícula 
es passarà un espot d’Amnistia 
Internacional

Divendres dia 27
22.20 hores
Silencio de amor (en català)
(Tous les soleils)
Comèdia dramàtica 
França – 2011
Apta per a tots els públics
– 105 min.
Dir.: Philippe Claudel 
Intèrprets: Stefano Accorsi, Neri 
Marcorè, Clotilde Courau, Lisa 
Cipriani, Anouk Aimée, Marie 
Seux, Jean-Marie Holterbach, 
Patricia Joly, Philippe Rebbot i 
Margot Lefevre Chan.
Abans de projectar la pel·lícula 
es passarà un espot d’Amnistia 
Internacional

Del 18 de  
juny a l’1 d’agost 
.........................................
Biblioteca Vall d’Or
Exposició ‘Maternitats’
«La relació entre una mare 
i el seu fill pertany a aquest 
univers immaterial, privat i 
íntim capaç de sobreviure 
a qualsevol situació per 
molt malament que vagin 
les coses». Amb aquestes 
paraules el periodista Bru 
Rovira ens descriu l’esperit 
de la seva exposició de 
fotografies ‘Maternitats’. 
L’exposició forma part del 
Programa de Cooperació 
Internacional de la Fundació 
‘la Caixa’.
Org: EMD-Valldoreix 
Col: Fundació ‘la Caixa’

Juny Juliol

	  

	  

	  

	  


