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2 · infoValldoreix · Història viva

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...................................................................................................112
Policia Nacional .......................................................................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...................................................................................112

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
EMD Bar Restaurant Montt ...................................... 936756882
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

La nit del dimarts 25 de setembre de 1962, la comarca del 
Vallès va viure una de les inundacions més tràgiques que es 
recorden a Catalunya. 

El dia s’havia aixecat ennuvolat, cap al migdia va començar a caure 
un plugim que per la tarda s’havia convertit en pluja forta acom-
panyada de fort vent. A les nou del vespre la pluja es va fer més 
intensa i es va desencadenar una forta tempesta amb llamps i trons 
que va deixar algunes zones sense llum. A les deu la pluja va pren-
dre proporcions alarmats. Les rieres de Valldoreix anaven plenes i 
el cabal desbordava les lleres i passava per damunt dels ponts de 
Nard i Rbla. Verdaguer.

Van caure més de 200 l/m2 en menys de dues hores. La riera de 
Rubí, que recollia les aigües caigudes sobre la Serra de l’Obac i de 
Sant Llorenç del Munt, va augmentar el seu cabal fins els 1.750 
m3 per segon, i va provocar que l’aigua superés en 5 metres el 
seu cabal normal. Des de Valldoreix se sentia la remor de l’aigua 
de la riera de Rubí. L’embussament, per l’acumulació de brossa 
i vegetació, dels ulls del pont de Terrassa i les desviacions de la 
llera de la riera provocades per l’acció humana van causar un efec-
te presa que va acabar ensorrant el pont i generant una crescuda 
sobtada de la riera, que va anar agafant velocitat fins a arribar al 
pont de l’Escardívol de Rubí.  Cap a un quart d’onze es va sentir 
un gran estrèpit com a conseqüència de l’ensorrament del pont de 
l’Escardívol. L’onada negà tota la barriada propera, ensorrant cases, 

fàbriques i l’escorxador municipal. La riuada va arrasar també els 
horts i va provocar la mort de prop 250 persones. Alguns voluntaris 
valldoreixencs participaren els dies posteriors en les tasques de sal-
vament i localització dels cossos. Molts aparegueren en poblacions 
tan distants com Calafat o Sant Carles de la Ràpita.

Entre les conseqüències materials de la rierada a Valldoreix cal 
destacar que la crescuda de les aigües va arrasar els horts i fruiters, 
malmetent 4 hectàrees de can Jardí i 4 hectàrees al Molí dels Bes-
sons. També van ser importants els danys patits per la masia de can 
Jardí, que va veure com desapareixien part dels murs perimetrals 
i algunes parets dels magatzems. El Molí dels Bessons va patir es-
llavissades de les terres properes a l’edifici, mentre que el Molí de 
can Calopa va veure desaparèixer algunes parets de l’edifici i de la 
vivenda, així com les terres adjacents.

La riuada de 1962 significà per a les zones de conreu valldorei-
xenques properes a la riera de Rubí una pràctica desaparició i pels 
antics molins d’orígen medieval veure’s deshabitats i començar un 
procés d’enrunament i desaparició.

HISTÒRIA VIVA

La rierada de 1962 a Valldoreix

El teu anunci aquí tel. 936 742 719
www valldoreix.cat
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Benvolguts veïns i veïnes,
Un cop hem deixat enrere 
les vacances d’estiu i hem 
abaixat el teló de la Festa 
Major de Valldoreix, una 
festa grossa que ha desta-
cat per la gran participa-
ció ciutadana registrada i 
per l’alta implicació d’en-
titats i associacions de la 
vila, iniciem un nou curs 
polític. Un curs que esta-
rà, sens dubte, marcat per 
l’assoliment d’una de les 
fites històriques més anhe-
lades i esperades pels ve-
ïns i veïnes de Valldoreix: 
el soterrament de les línies 
d’alta tensió que travessen 
el nostre poble. La desapa-
rició de les torres elèctri-
ques permetrà a Valldoreix 
desfer-se d’una de les hi-

poteques urbanístiques més antigues de la vila i permetrà avançar en el 
projecte de la plaça de la Centralitat, que en un futur haurà d’esdevenir 
el centre neuràlgic de la vila.

També iniciem una nova etapa pel que fa a les relacions entre l’EMD i 
l’empresa gestora del Complex Esportiu de l’EMD-Valldoreix. El nou 
conveni signat aquest estiu permet a les dues parts normalitzar les rela-
cions i superar les divergències mantingudes al llarg dels darrers anys. 
La signatura del nou acord de col·laboració significarà també un gran 
estalvi econòmic per a l’EMD, així com un nou equipament esportiu per 
al nostre poble, amb la construcció d’una instal·lació per a la pràctica del 
pàdel. Aquest nou equipament s’ubicarà a l’espai que fins ara ocupava 
la pista del Complex Esportiu, motiu pel qual l’EMD ha obert al públic 
les pistes esportives de l’Escola Ferran i Clua. La mesura vol garantir 
el manteniment d’espais esportius, que en breu es veuran incrementats 
amb l’adequació de la pista de l’Institut Arnau Cadell.

No vull acabar aquest text sense parafrasejar el nostre pregoner d’en-
guany, Pau Garcia-Milà, que en el seu discurs va dir: ‘d’aquí a 300 anys, 
quan recordin aquesta generació, la crisi ni la mencionaran, però sí ex-
plicaran que hi va haver gent (...) que va inventar grans coses’. Vull 
traslladar-vos aquesta reflexió optimista, en un moment en què tots els 
missatges que ens arriben són majoritàriament tan negatius.

Josep Puig i Belman

SALUTACIÓ
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Centenars de veïns de Valldoreix, acompanyats de fa-
miliars, amics i coneguts, sense oblidar els visitants, es 
van llençar al carrer els dies 13, 14, 15 i 16 de setembre 

per gaudir al màxim d’una nova edició de la festa grossa de la 
vila, Com cada any, la Festa Major de Valldoreix va oferir un 
programa d’actes farcit d’activitats per a tots els públics, que 
van fer les delícies de grans i petits al llarg dels quatre dies de 
festa
Les activitats van iniciar-se el dijous 13 amb la inauguració del 
‘Punt d’intercanvi de llibres’ a la Biblioteca Vall d’Or, obert du-
rant tota la Festa Major, juntament amb l’activitat infantil ‘Hi 
havia una vegada un món de contes’, que va omplir a vessar de 
nens i nenes l’equipament cultural. Acte seguit, va prendre el 
protagonisme la literatura amb la presentació del llibre ‘Cartes a 
destemps’ de l’escriptora i veïna de Valldoreix Mariona Masfer-
rer. Ja al vespre la parròquia de Sant Cebrià va acollir el concert de 
Festa Major de la Coral Aubada.

El gruix d’actes de Festa Major va començar el divendres 14 ben 
d’hora al matí, amb la Jornada d’Activitat Física per a la Gent 
Gran, que va reunir una quarantena d’avis i àvies de les residèn-
cies de la vila, per gaudir d’un matí d’exercici a la plaça Maria 
Sabater. Les activitats infantils van tenir un dels seus moments 
àlgids amb l’actuació del pallasso Marcel Gros, presentant el seu 
espectacle ‘La gran aventura’. Gros va arrencar les rialles del cen-
tenar llarg d’infants que van omplir la Nau de Cultura.

La massiva participació de veïns 
marca la Festa Major de Valldoreix

FESTA MAJOR VALLDOREIX 2012

Trobada d’entitats i associacions

Coral Aubada a la parròquia de Sant Cebrià

Jornada d’Activitat Física per a la Gent Gran,Presentació del llibre ‘Cartes a destemps’
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La posada en escena de Marcel Gros va estar precedida d’una 
de les propostes culturals més tradicionals i seguides de la 
festa com és la ‘Visita guiada al Centre de Restauració de 
Béns Mobles’. Un any més, la visita va aplegar un gran nom-
bre de curiosos que van poder observar de ben a prop aquest 
important centre de recuperació de la cultura i el patrimoni 
català, També artística i ineludible va ser la inauguració de 
la ‘XXXa Mostra d’art’ a l’Associació de Propietaris i Veïns 
de Valldoreix on, com en cada edició, es van citar per igual 
artistes i veïns de la vila per gaudir de la gran qualitat de les 
obres exposades.

Eduard Araujo i la lírica no podien faltar a la Festa Major i el 
muntatge ‘De la paraula dels poetes a la veu del deïdor’ va ser 
l’excusa perfecta per acostar-se a la Biblioteca Vall d’Or a escoltar 
la recitació poètica del rapsode de Valldoreix.

Inauguració de la ‘XXXa Mostra d’art’

Actuació del pallasso Marcel Gros

El moment més esperat de la Festa Major 2012 va arribar amb 
el pregó de Festa Major, a càrrec de l’empresari de les noves tec-
nologies Pau Garcia-Milà i amb dels discursos institucionals del 
president Josep Puig i de l’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Co-
nesa. El pregó de Pau Garcia-Milà es va centrar en destacar les 
potencialitats de la societat catalana davant la crisi i va significar 
una injecció d’optimisme per superar la difícil situació econòmica 
que viu el país. El discurs del pregoner va fugir de l’acostumada 
solemnitat d’aquest tipus d’actes i va delectar els assistents, que 
omplien la plaça del casal de Cultura, amb reflexions sobre les 
singularitats de Valldoreix plenes d’humor i d’ironia. L’acte del 
pregó es va tancar amb la ja tradicional cantada d’havaneres de la 
mà del grup de Calafell ‘Veles i Vents’.

Pau Garcia-Milà durant el pregó Havaneres amb ‘Veles i vents’
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Acte seguit, i sense temps per descansar va començar a la plaça 
del Casal la Festa Jove, que enguany va estar animada pels ritmes 
dels grups ‘Coficks Rovers’, ‘Pastorets Rock’, que amb la seva 
proposta de versions de temes clàssics del rock dels anys 50 i 60 i 
l’adaptació rockera del cançoner tradiconal català, van posar a ba-
llar el nombrós públic assistent. L’actuació del DJ Albert Jané va 
posar el punt i final a la ‘Festa Jove’, ja ben entrada la matinada, 

La matinal de dissabte va començar amb la trobada d’associ-
acions veïnals i entitats culturals, el taller de pintura ràpida 
per a nens i nenes, la fira d’artesans i l’exposició dels cartells 
presentats al Concurs de Cartells de Festa Major. L’altre gran 
moment del matí va ser la Cercavila de Gegants i Grallers de 
Valldoreix, el Ball de Gegants, el lliurament de premis del 
Concurs de Cartells de Festa Major, les activitats d’observa-
ció solar i la xerrada ‘L’univers a l’abast dels més petits’, or-
ganitzades per l’Ass. Astronòmica Valldoreix-Sant Cugat. Els 
esports també van ser protagonistes amb la Jornada Recreati-
va Aquàtica del Complex Esportiu; la presentació dels clubs 
federats de Valldoreix, les activitats de l’Esport d’Entitats al 

Carrer per a Tothom, amb tennis, jocs gegants i passejada en 
cavall i poni a la rambla Mn. Jacint Verdaguer; i els trofeus 
de Festa Major de boccia, tennis i pàdel, disputats al pavelló 
de voleibol i al CE Valldoreix, respectivament. L’altra gran 
cita del matí va ser la inauguració de la Sala d’Exposicions de 
l’EMD amb l’exposició ‘Adolf: 25 anys. Fidelitat al retrat’ .

El ritme d’actes no va baixar el dissabte a la tarda, quan va conti-
nuar l’oferta d’activitats de l’Esport d’Entitats al Carrer a la ram-
bla Mn. Cinto, que va donar pas al concert de góspel de l’Església 
Protestant de Valldoreix, a càrrec d’Esencia de Vida i que va dei-
xar petit el temple valldoreixenc.

FESTA MAJOR VALLDOREIX 2012

‘Coficks Rovers’

Entrega de premis del Concurs de Cartells de Festa Major

Fira d’artesans

Trobada d’associacions veïnals i entitats culturals

‘Pastorets Rock’ DJ Albert Jané
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Eren les nou de la nit quan es va aixecar el teló del teatre de la 
Sala del Casal on va tenir lloc la representació, per part del Teatre 
Espiral, de l’obra ‘El Baldiri de la costa’, en la primera de les dues 
representacions programades per a la Festa Major. L’actuació de 
Teatre Espiral que va comptar am la presència de l’alcaldessa, 
Mercè Conesa, va ser un dels actes més seguits del programa 
de Festa Major, amb una afluència de públic que va deixar petit 
l’equipament cultural valldoreixenc.

El final de ‘El Baldiri de la costa’ va donar lloc a l’inici de la Sar-
dinada Popular Ecològica, preparada pels membres de l’Ass. De 
Veïns i Veïnes Progressistes, que van cuinar sardines per a tots els 
assistents.

Passejada en cavall Jornada Recreativa Aquàtica

Exhibició de boccia

Inauguració de l’exposició ‘Fidelitat al retrat’

‘El Baldiri de la costa’

‘Esencia de Vida’ a l’Església Protestant de Valldoreix Sardinada popular
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FESTA MAJOR VALLDOREIX 2012

Després de sopar l’activitat es va tornar a concentrar a la plaça 
del Casal de Cultura amb el Ball de Festa Major, a càrrec de 
la Salseta del Poble Sec, que un any més van ser els encar-
regats de posar a ballar els veïns de Valldoreix amb la seva 
proposta musical de ritmes caribenys i èxits de tots els temps. 
El concert de l’orquestra barcelonina va animar el públic i va 
transformar la plaça en una gran pista de ball, on joves i grans 
van gaudir de la música fins a la matinada.

El darrer dia de Festa Major va començar matiner i esportiu 
a la seu de l’Associació de Veïns i Propietaris de Valldoreix, 
quan a les 9 del matí es va iniciar de sortida de la Sortida de 
BTT de Festa Major. Però el matí no va estar només dedicat 
a l’esport de les dues rodes, ja que poca estona després va ser 
el torn dels atletes. Tocaven de les 10 del matí quan, a la Zona 
Esportiva de Valldoreix, va començar la primera edició de la 
Cursa Popular de Festa Major, que va congregar més d’un 
centenar d’atletes a la línia de sortida del carrer Brollador. Per 
davant els quedaven dues voltes a un circuit de 2km que re-
corria el barri de les Bobines.

L’oferta esportiva de diumenge es va completar amb la 1a Jor-
nada de Futbol Base de Festa Major, organitzada pel CE Va-
lldoreix, i el 1er Torneig de Vòlei Platja de Festa Major, orga-
nitzat pel mateix CE Valldoreix i el Club Handbol Valldoreix. 
També al CE Valldoreix va continuar la disputa del Trofeu de 
Tennis i Pàdel de Festa Major, iniciat dissabte. 

La Salseta del Poble Sec

1a Cursa Popular de Festa Major

Futbol, tennis i pàdel al CE Valldoreix

Missa Major de Sant Cebrià

Vòlei Platja

Presentació dels equips federats de Valldoreix
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A mig matí va ser el 
torn dels Castellers de 
Sant Cugat, que per pri-
mer any van fer la seva 
actuació a la plaça de 
l’Estació de Valldoreix. 
Els camises verdes van 
estar acompanyats a 
plaça pels Moixigangers 
d’Igualada i els Cargo-
lins d’Esplugues. Els 
Gausacs es van divertir 
descarregant el 3 de 7, la 
torre de 7 i el 3 de 8. El 
plat fort de la diada cas-
tellera va arribar quan 

els santcugatencs van descarregar el 4 de 8. La trobada caste-
llera va donar pas a la celebració de la diada de Sant Cebrià, 
que, com és habitual, va tenir com a acte principal la Missa 
Major, presidida pel vicari Episcopal de la zona de Collserola. 
En la celebració de la missa també hi van prendre part l’actual 
rector de la parròquia de Valldoreix, Mn. Manresa, així com el 
seu predecessor Mn. Conrad.

La intensa activitat matinal va obrir la gana i va animar a la 
gent a participar al Concurs de Paelles organitzat pel Casal 
d’Avis. Prop de 300 persones, entre adults i petits es van do-
nar cita a l’esdeveniment gastronòmic i que van poder tastar 
les 9 paelles que van prendre part del concurs.

Les activitats del diumenge de Festa Major es van completar 
amb el Balontir a la plaça del Casal, amb les entregues de 
premis dels trofeus de la Jornada de Futbol Base i de Tennis 
i Pàdel, al CE Valldoreix.

El teló de la Festa Major de Valldoreix 2012 es va baixar 
al mateix temps que ho feia el de l’escenari de la Sala 
del Casal de Cultura, quan es va donar per finalitzada la 
segona representació de ‘El Baldiri de la costa’. El darrer 
acte de la festa grossa de Valldoreix va comptar amb la 
presència del president de l’EMD, Josep Puig, que va fer 
un ‘balanç molt positiu de la Festa Major, ja que tots els 
actes han tingut una gran participació i implicació per part 
dels veïns’.  

Guanyadors del Trofeu de Pàdel de Festa Major

Concurs de paelles

Els Gausacs carregant el 4 de 8
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ENTREVISTA A PAU GARCIA-MILÀ

Nascut a Olesa de Montserrat fa 25 anys, el pregoner de la Festa Major 
de Valldoreix d’enguany va arribar a la nostra vila fa tot just un any. 
Amant dels Riggatoni Bolonyesa, al punt, i de la xocolata desfeta gratuïta 

de Valldoreix, considera que el millor dia de la seva vida és el dia d’avui i que has 
d’estimar tot allò que faràs, en qualsevol moment, al llarg del dia. El seu número 
preferit és el 8, símbol de l’energia i de la perseverança.

Comencem pel principi. En el teu pregó dius que no vas venir a Valldoreix ni per salut 
ni per diners. Aleshores? Jajaja! La meva xicota vivia aquí (misteri resolt) i em vaig 
apropar.

Què vas pensar el primer dia que vas venir a Valldoreix? El primer dia que hi vaig venir 
de visita, farà uns 6 anys a veure el meu soci Pol, vaig perdre’m i vaig acabar maleint els 
carrers de Valldoreix durant 20 minuts. El primer dia que hi vaig venir a viure vaig pensar 

que trobaria a faltar un “súper” 24 hores, com el que abans tenia a sota de casa. Al cap d’uns dies vaig veure que, organitzant-me una mica, 
no era necessari.

Quin és el teu primer record? Menjar un croissant de xocolata a Ca la Rosa. Molt bo!!

Anem al pregó. Com vas acollir la notícia de ser el pregoner? Amb sorpresa. La veritat és que no m’esperava que l’alcalde (bé, el 
president) em convidés a una cosa així. Ho vaig apuntar a l’agenda i al cap d’uns mesos, dies abans de fer-ho, em va tornar al cap i 
el vaig començar a preparar.

Com va resultar l’experiència? Per la meva banda, genial, tot i que havia d’agradar als assistents i no a mi! La veritat és que Valldoreix té un 
caliu especial. És un lloc on la gent en general és molt agradable. Sembla ser un reducte perquè això cada dia es perd més.

Ets un personatge força mediàtic. Aquest fet ajuda a l’hora de fer de pregoner? Els mitjans 
ajuden a perdre la por a parlar en públic o davant d’una càmera, però al cap i a la fi, has de 
tenir una història per explicar. El dia que no la tens et comences a convertir en una persona 
que només opina. I sobre que sóc mediàtic... diria que la majoria de la gent no té idea de qui 
sóc (i em sembla genial).

Repetiries si es presentés l’oportunitat? Evidentment!

Ara ja fa un any que ets valldoreixenc. Què és el millor de viure a Valldoreix? I el pitjor? El 
millor és respirar quan surts de casa al matí. El millor també és adonar-me que Barcelona fa 
mala olor en general, i notar-ho ara i adonar-me que no ho havia notat vivint allà. La diferència 
de qualitat de l’entorn és abismal. El pitjor de viure a Valldoreix són els “clac-clac” (reductors 
de velocitat) del terra quan vas amb cotxe. Més d’una vegada he oblidat que eren allà!!

El teu racó preferit? No el puc dir!

Ha canviat Valldoreix la teva manera de veure la vida? Com? La veritat és que l’estrés encara hi és, tot i que he notat que dormo 
molt més seguit i sense sorolls, i això es nota molt.

Què va ser primer, l’ou o la gallina?  Vau fundar Bananity i us vau instal·lar a Valldoreix o us vau instal·lar a Valldoreix i vau fundar 
Bananity? Vam fundar Bananity ja des d’aquí i vam decidir no moure-ho fora perquè creiem que la gent no tindria problema en 
desplaçar-se fins aqui. I vam encertar! La “Casa banana” realment és un lloc excepcional.

Per acabar, ha millorat la teva relació amb els senglars? Gens ni mica! Em segueixen odiant.

Moltes gràcies Pau! A vosaltres!! Per llegir el pregó: www.valldoreix.cat
----------------------------------------------------
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L’aplec valldoreixenc resisteix la previsió de pluja i la impos-
sibilitat de fer foc i es reinventa per seguir sent una de les 
festes tradicionals més esperades del calendari de la vila.

El pronòstic de climatologia adversa i la recomanació de no fer foc a 
l’àrea de lleure de l’ermita -feta pel Parc de Collserola i la Direcció 
General de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya-, que no 
va permetre la celebració del tradicional concurs de paelles, no va fer 
enrere els incondicionals, que un any més van pujar fins a l’ermita de 
la Salut de Valldoreix per celebrar l’Aplec de la Salut.

Les activitats de l’aplec van començar a quarts de deu del matí, quan 
a la cadena d’accés al camí de l’ermita es va donar inici a la ‘Camina-
da a l’Ermita’ a càrrec dels membres de l’associació VEN (Valldoreix 
Espais Naturals). Durant la passejada els participants van poder co-
nèixer de més a prop els paratges que envolten el Puig Madrona, així 
com les masies de can Domènec i can Barba. 

Passaven pocs minuts de les 11, i ja amb tots els passejants a l’es-
planada, quan dins de l’ermita va començar la celebració de la Missa 
de la Mare de Déu de la Salut, oficiada pel rector de la parròquia de 
Valldoreix, Mn. Josep Maria Manresa. La missa va aplegar un gran 
nombre de feligresos que van omplir el temple.

Entretant, qui no va voler perdre’s el seu primer aplec va ser la ge-
gantona Salut, dels geganters de Sant Cugat, que s’estrenava a la fes-
tivitat de la Mare de Déu que li dóna nom. La gegantona va arribar a 
l’ermita després de recórrer a peu tot el camí de la Salut , portada per 
nois i noies d’entre 8 i 12 anys, i acompanyada de  grallers i tabalers. 
Un cop arribada a l’esplanada va fer una ballada per presentar-se da-
vant de tots els assistents a l’aplec. Tot seguit va començar la visita 
comentada a l’ermita, a càrrec de l’historiador local Juanjo Cortés de 
Valldaurex. Al mateix temps van començar a sonar les primeres notes 
de la Cobla Ciutat de Terrassa, encarregada d’animar la ballada de 
sardanes, que es va allargar fins gairebé les dues de la tarda.

I abans d’anar a dinar va ser el torn de la Cantada amb la Coral l’Har-
monia de Valldoreix que, com cada any, es va encarregar de tancar el 
programa d’actes de l’aplec amb les seves cançons.

Eren quarts de tres de la tarda quan tothom va seure a taula per co-
mençar el dinar popular típic de la diada de l’aplec, que enguany i per 
primer cop, no comptava amb l’acostumat concurs de paelles, pel risc 
d’incendi que comporta fer foc a tocar del bosc. Per no perdre la tradició 
del dinar popular a l’ermita l’EMD-Valldoreix, de les àrees de Cultura i 
Medi Ambient, van proposar canviar el concurs de paelles per un dinar 
amb carmanyola. La iniciativa va ser molt ben acollida per les entitats 
i associacions de la vila, que van fer seva la proposta i van participar de 
forma majoritària a un àpat que va aplegar més de 200 persones.
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La previsió de pluja no aigualeix la celebració  
de l’Aplec de la Salut 

Treu la pols al teu anglès i atreveix-te a fer-lo servir:
Nivell baix-intermedi. 
1r i 3r dimecres de cada mes de 19 a 20.30 hores a la 
Biblioteca Vall d’Or
2012: 7 i 21 de novembre; 5 i 19 de desembre
2013: 2 i 16 de gener; 6 i 20 de febrer; 6 i 20 de març; 3 i 17 
d’abril; 8 i 15 de maig; 5 i 19 de juny 

L’aprofundiment de la llengua i cultura francesa:
(Inici gener) Nivell baix-intermedi. 
2n, 3r i 4t dilluns de cada mes de 20 a 21 hores a la 
Biblioteca Vall d’Or
Dies:14, 21 i 28 de gener; 11, 18 i 25 de febrer; 4, 11 i 18 de març; 
8, 15 i 22 d’abril; 6, 13 i 27 de maig; 10, 17 i 24 de juny

Immersió al xinès mandarí:
(Inici gener). 
Dimarts 19h  a 20.30 hores a la Biblioteca Vall d’Or
Dies: 5, 12, 19 i 26 de febrer, 5, 12 i 19 de març, 2, 9, 16, 23 i 30 
d’abril, 7, 14, 21 i 28 de maig, 4, 11 i 18 de juny

Tallers per a joves:
• Taller de Dibuixos Animats
Taller pràctic on realitzareu diversos exercicis de comprensió 
de l’animació. 
Dijous dia 8 de novembre de 18 a 20 hores al NEC 
(gratuït)

• Taller de Pla Seqüència
Taller pràctic on realitzareu rodatges de diferents films curts 
amb material audiovisual professional.
Dijous dia 15 de novembre de 18 a 20 hores al NEC 
(gratuït)



DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
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El discurs del president Josep Puig va estar centrat en la 
defensa de les EMD com a govern més proper al ciuta-
dà i es va mostrar convençut que l’Estatut de Catalu-

nya garanteix la capacitat d’autogovern de Valldoreix.

Les paraules de Josep Puig van emplaçar els valldoreixencs a 
seguir l’exemple de l’heroi valldoreixenc a la guerra de suc-
cessió, Francesc Busquets, i defensar l’autonomia de Valldo-
reix ‘en aquests moments de recentralització, d’incertesa, i 
d’atac’ als drets i a la identitat del poble de Valldoreix.
 
Els actes, que van començar a les 12 del matí i es van celebrar als Jar-
dins 11 de setembre, van comptar també amb la lectura del manifest 
de l’11 de setembre, a càrrec de Narcís Clavell. L’exvocal de l’EMD 
va convidar els assistents a fer de la diada una jornada de ‘reivindicació 
de tot un poble; un poble d’avis, infants, joves, homes i dones; una so-
cietat civil que caminarà en una única direcció: la de la nostra llibertat 
i independència’.  

Un cop pronunciat el manifest va ser el torn de les ofrenes florals.Els 
primers en acostar-se al monument dedicat a la memòria de l’heroi 
valldoreixenc a la Guerra de Successió, Francesc Busquets i Pujol, 
van ser els portaveus dels grups polítics que integren la corporació 

municipal, que van fer l’ofrena de manera conjunta. Acte seguit van 
ser les entitats Valldaurex, Casal d’Avis de Valldoreix i Valldoreix Es-
pais Naturals-VEN les que es van apropar al monument per fer la 
seva ofrena. L’acte de commemoració de la Diada a Valldoreix es va 
cloure amb la cantada dels himnes Nacional de Catalunya i de Valldo-
reix, per part de la Coral l’Harmonia de Valldoreix.

Valldoreix commemora la Diada 
reivindicant la continuïtat de les EMD

El president Josep Puig es va mostrar convençut 
que l’Estatut de Catalunya garanteix la capacitat 
d’autogovern de Valldoreix. 

----------------------------------------------
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M
an

ife
st Bona Diada a tothom!

President Josep Puig i representants de 
l’EMD de Valldoreix. 

Fa pocs dies va venir a visitar-me el senyor 
Josep Puig i em va fer l’oferiment de es-
criure i llegir aquest parlament amb motiu 
de la nostra Festa Nacional. 

La veritat és que em va sorprendre. Per-
què jo?, vaig pensar. No sóc historiador i 
tampoc sóc popular, com els tertulians de 
Telecinco. Però finalment vaig pensar que, 
com en moltes ocasions, les respostes son 
més senzilles: perquè som amics. Gràcies 
Josep per confiar-me aquesta tasca.
   
La meva edat impulsa el realisme i un dels 
avantatges és que em permet dir allò que 
penso sense por ni miraments, ja que la po-
lítica no m’ha de donar res més del que ja 
m’ha donat.

Per alguns de vostès sóc un desconegut. 
Per a altres sóc un militant d’ERC. Per a 
altres un exempresari, un germà, un marit, 
un pare, un amic... Però si em permeten, i 
tot i que avui en dia està tan de moda triar 
qui es vol ser segons la conveniència (uns 
van vestits amb els seus càrrecs represen-
tatius i altres a títol personal segons la oca-
sió), jo no ho faré: sempre vull ser “l’avi”.

En un no res, una sola lletra pot canviar un 
sentit: els avis són savis. En un no res, un 
sol símbol pot canviar un sentit: una senye-
ra i una estelada. 

Doncs bé, els avis no som savis perquè en 
sapiguem més de tot, sinó perquè esco-
llim allò que no volem recordar i sobretot 
perquè mantenim els nostres somnis i les 
nostres il·lusions. No amb més intensitat, 
però sí durant més temps. Tant se valen 
els cops, les caigudes, els desenganys... Se-
guim somiant en un futur millor. Seguim 
endavant, omplint la vida dels nostres fills 
i néts, construint noves il·lusions dins d’un 
cos fràgil, que sembla que es desfà pel 
camí sense anar en lloc. Com el nostre país.

Res més lluny de la realitat, el cos dels avis/
savis és un cos tossut, i serveix per embol-
callar aquells  desitjos que no desapareixen 
mai, aquells que transmetem de generació 
en generació. És un cos com les nostres 
quatre barres i el nostre estel lluminós: 
sempre  en moviment, sempre somiant.

I això precisament és el que voldria com-
partir avui amb vosaltres. Les il·lusions 
que tinc pel futur del meu... país?, nació? 
(el que sigui per cadascú de nosaltres) per 

acabar esdevenint un Estat per a tots. Un 
més a Europa i un més al món. Tinc un 
gran somni: canviar el futur. Perquè nosal-
tres, si volem, junts ho podem fer.

Els ‘avis/savis’, a banda de recollir nens 
a escola, som experts en explicar contes. 
Però jo avui no vull ser un avi que explica 
contes de ventafocs, ni de blancaneus i de 
princeses encara menys! (sóc republicà). 
Tampoc vull explicar contes que parlin 
de crisi econòmica ni de federalistes (que 
no troben amb qui federar-se). Tampoc 
de catalans de cop de bastó que corren a 
amagar-se el dia següent. Ni de les incon-
gruències entre el ser i el fer. Ni de la via-
bilitat d’un país petit, només en extensió. 
Tampoc vull parlar de la força de la nostra 
llengua ni de les amenaces patides. Ni de 
la derrota d’un 11 de setembre, ni de que 
SOBIRANIA no vol dir Autonomia. 

No m’allargaré parlant dels meus records 
d’estudiant de Dret, quan havíem de pas-
sejar de dos en dos per carrers i per la plaça 
del monument a Rafael Casanova, perquè 
anar en grups de ‘tres o más de tres’ era 
considerat una multitud i et dispersaven o 
et detenien.

Tampoc m’estendré a explicar-vos els 
temps de foscor, d’ignomínia i de submis-
sió. No perdem el temps parlant d’aquesta 
Catalunya als catalans. No tenim temps 
per perdre. Hem de mirar endavant si vo-
lem construir una nova Catalunya plena i 
lliure.

Avui el conte l’escrivim entre tots. És un 
conte que va començar fa 300 anys i que 
ara, més que mai, esclata en el temps 
per fer de Catalunya un país lliure, inte-
grador i seductor. Fem-ho! Escrivim un 
capítol que el món no pugui deixar de 
llegir i que ens faci ser reconeguts arreu 
del món. Un capítol que avui comen-
cem plegats, fent un camí desconegut i 
apassionant, que ens portarà al lloc que 
anhelem i reivindiquem.

Que comenci una diada plena de tots. Una 
diada que serà la reivindicació de tot un 
poble. Un poble fet d’avis, d’infants, de jo-
ves, d’homes i de dones. Una societat civil 
que caminarà en la mateixa direcció: la de 
la nostra llibertat i independència.

Al nostre País li ha estat reservat un pa-
per secundari i de perifèria. Com a molt, 
podem dir que som autors d’un progrés 
que no dirigim, ni gaudim. Aquest és un 
paper que cal canviar, aprofitant que els 
temps de crisi, són també temps d’opor-
tunitats. 

És ara el moment per SER. Som terra de 
talent. Som país de referència en cultura i 
cooperació. Capdavanter en esports. Som 
exportadors, innovadors, dissenyadors, ne-
gociadors, compromesos, acollidors. Hem 
de confiar més en nosaltres mateixos i en la 
nostra creativitat, en la nostra emprenedo-
ria i capacitat de resistència. Però sobretot 
hem de confiar en la solidesa dels nostres 
valors i en la justícia de les nostres aspiraci-
ons. Mostrem-ho al món! 

Però, com podem fer-ho? Sortint al món 
depenent de Madrid? No. Retornem, 
doncs, al meu somni, amb el desig de dei-
xar-lo enrere perquè esdevingui una reali-
tat. Sortim directament com un país lliure, 
sense el jou espanyol que ens esclavitza i 
espolia. 

Llegint el nostre Manuel de Pedrolo, em va 
quedar a la memòria una reflexió que deia: 
‘L’única cosa que vull és només llevar-me 
cada dia regit per les lleis del meu país’. 
Tant senzill com això. Vull llevar-me com es 
lleven els espanyols, francesos, holandesos, 
anglesos, americans i com tots els ciutadans 
que pertanyen a nacions lliures, democrà-
tiques i independents. Aquest desig és el 
mateix que dir: vull estudiar, vull casar-me, 
tenir la possibilitat de divorciar-me, d’avor-
tar, pagar els impostos i tributs, regular la 
pensió dels nostres avis, oferir al nostre po-
ble prestacions socials, signar convenis de 
col·laboració o interdependència amb altres 
estats, però tot, sota les lleis del nostre País, 
fetes pel nostre Parlament amb represen-
tants elegits directament pel nostre poble, 
on rau l’única sobirania.     

Que el meu somni sigui més fort que tots 
els mapes, que totes les fronteres, que to-
tes les lleis. Que sigui un somni anellat a 
la nostra llengua, a la nostra musica, a la 
nostra literatura, a la nostra poesia, a la nos-
tra dansa, al nostre teatre i a tota la nostra 
cultura. Que sigui un somni que colpegi el 
nostre sistema nerviós, que es filtri fins ar-
ribar al centre d’un mateix i que actuï allà 
on es decideix qui és cadascú. Allà on la 
identitat és més pura, més real i on porta 
massa temps sent educada.

De la primera a la darrera línea; aquest 
parlament parla de llibertat. És ara. Ara 
ens toca a nosaltres. Us passo el conte en 
blanc perquè junts canviem el futur. Fem 
d’aquesta diada una cruïlla històrica. 

Us esperono i encoratjo a anar a la manifes-
tació d’aquesta tarda. Plegats aconsegui-
rem la llibertat.

Visca Catalunya lliure i forta! Gràcies!



ENTREVISTA

Quants anys fa que viu a 
Valldoreix? 4 anys.

Com i quan ve a viure a 
Valldoreix? Provinent de 
Sant Cugat a l’any 2008.

Com ha de ser el Valldoreix del 
futur? Un poble socialment 
cohesionat, on hom pugui 
gaudir d’un comerç proper, 
del mercat i mercadet, d’un 

centre social de referència, espais socio-culturals que dinamitzin les 
associacions que tanta vida donen al teixit social, i a la vegada amb 
equilibri amb l’urbanisme extensiu amb que s’ha desenvolupat 
Valldoreix durant molts anys, que indueix a l’ individualisme ben 
entès.  
    
Creences religioses? Cristià.

I les conviccions polítiques? Crec en les polítiques socials dels 
partits de centre, possiblement perquè treballo per compte aliè 
i compte propi. Sóc català, nacionalista (m’estimo Catalunya, 
el meu país), i independentista (encara que segurament podré 
alliberar-me d’aquesta actitud en el futur immediat). 

On neix la seva vinculació amb la política? Quan i on? 
A casa dels pares sempre s’ha parlat de política. La preocupació 
per l’esdevenir del país ha estat quelcom que ens ha acompanyat 
de forma recorrent.

I quina ha estat la seva trajectòria política? De forma activa 
des del 2008, quan acompanyat per un amic, en Lluís Ridao, 
vaig afiliar-me a CdC de Sant Cugat. La figura política 
d’en Lluis Recoder em va fer apropar a la política local. He 
gaudit molt escoltant les seves opinions en les assemblees 
del partit. 

I parlem de feina. A què es dedica? Sóc Arquitecte Tècnic, 
emprenedor, i col·laboro amb l’EMD.

Quina ha estat la seva trajectòria professional? Durant quinze 
anys he desenvolupat la meva tasca de direcció empresarial en 
el món de la promoció immobiliària, fent promocions pròpies, 
amb l’empresa familiar, i treballant com a arquitecte tècnic i/o 
gestor de projectes. 

I en el lleure? Quines són les seves aficions? Durant tots els 
anys de feina he perdut moltes aficions que havia cultivat de 
jove (més aviat de solter). Tot i això, ara gaudeixo de la millor 
afició, la família, encara que no li puc oferir tot el temps que 
es mereix.

Per quina o quines màximes vitals es guia? Els valors com el 
respecte, l’amistat, la confiança, la integritat i honestedat. 

Quin és el personatge de la història que més l’ha influenciat? 
No sóc conscient d’haver estat influenciat per cap personatge 
històric. Qui em va influenciar realment en la meva vida va ser 
el meu pare, que em va saber transmetre els valors dels que 
parlava anteriorment. 

A quin polític actual admira? Per la conjuntura política de 
país que estem vivint, òbviament a l’Artur Mas, i per haver 
demostrat coherència, valentia i determinació, a l’Ernest 
Maragall (actituds i hàbits que trobo a faltar sovint en els 
polítics).

A quin personatge de la història li agradaria assemblar-
se? A quin no? Assemblar-me a tots aquells que, amb les 
seves accions ens han mostrat tenir els valors dels que en 
parlàvem, a partir dels quals han pogut aglutinar esforços de 
molts per aconseguir grans fites en benefici del col·lectiu. A 
la història n’hi ha hagut molts, de coneguts i no coneguts. 
I també als que han destacat de forma brillant en les seves 
disciplines, deixant com a herència un patrimoni cultural al 
país extraordinari. No voldria assemblar-me a tots els que han 
demostrat el contrari.

Hi ha alguna frase que resumeix la seva manera de pensar? Viu 
i deixa viure.

De quina àrea/es de govern és responsable? Obres i Serveis, 
Mobilitat, Vialitat i Transport Públic.

Quins són els objectius a aconseguir en les seves àrees de govern 
al llarg de la legislatura? Donar un Servei de qualitat excel·lent, 
aplicant l’empatia que una organització tant propera ha de tenir 
vers el veí. Aconseguir la màxima eficiència i transparència en 
la gestió, optimitzant les inversions i les despeses. I esperant 
que la nostra tasca, la de tots els treballadors i col·laboradors 
de l’EMD, serveixi per a fer del nostre poble una vila de 
referència en qualitat de vida.

Joan Ribera
Tot i ser fill de Barcelona, on vaig néixer l’any 1971, ara el meu poble és Valldoreix, 
on vaig arribar des de Sant Cugat. Sóc Arquitecte Tècnic, professió que vaig 
aprendre del meu pare, i emprenedor. Jo i els meus germans Miquel i Maria 
tenim les arrels a la serra del Cadí -el meu pare va néixer a Alp- i a Barcelona, 
d’on és la meva mare. Estic casat i sóc pare del Jan i l’Aleix. 
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Joaquim Castelló
Vaig néixer a La Lactància de la Gran Via de Barcelona, fill del Poble 
Sec, dins d’una família de treballadors, de mare manxega i pare català. 
Estic casat i tinc dos fills.
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Quants anys fa 
que viu a Valldo-
reix? Des del 1995

Com i quan ve a 
viure a Valldoreix? 

Coses de la meva dona. Es va criar a Cerdanya, i no pot viure si 
no està envoltada de natura. No va parar fins aconseguir adquirir 
la casa on vivim actualment.

Com ha de ser el Valldoreix del futur? Ple de natura, amb arbres 
per tot arreu, ordenat i net, els seus boscos cuidats. Amb una 
educació mediambiental concreta i comuna. Amb una plaça de la 
Centralitat plena d’ambient veïnal. Amb un teatre-auditori propi, 
on realitzar tot aquest moviment cultural que ens atresora. Una 
mobilitat adequada al nostre poble. Un Valldoreix on es pugui 
viure amb total seguretat per tothom. Una vil·la  on sigui un luxe 
viure, però no pel seu nivell adquisitiu, sinó per l’entorn, la cultu-
ra, i sobretot per la qualitat humana de les persones.

Creences religioses? Està escrit “que el cuc es l’únic i veritable 
emperador de la nostra dieta”; no obstant, jo visc dins d’un pro-
fund món espiritual, que em fa sentir una fe total en que, aquest 
cuc,  no es la fi de tot.

I les conviccions polítiques? No sempre he pensat i he sentit 
d’igual manera. La meva educació en aquest aspecte era la normal 
de l’època i amb la que vivia a diari. Ja adult i gaudint d’un món 
divertit i donant l’esquena a tot el que passava al meu voltant, vaig 
conèixer a un professor que em va ensenyar un camí desconegut 
per a mi. La cultura em va obrir els ulls i vaig veure com n’estava 
d’ enganyat; aleshores vaig descobrir uns altres horitzons.

On neix la seva vinculació amb la política? Quan i on? Els meus 
inicis dins la política neixen a Valldoreix. La Sra. Mercè Calafell 
em va portar a CDC i allà vaig conèixer persones que em van 
encoratjar a seguir aquest camí. He estat i estic vinculat a l’As-
sociació de Veïns de La Serreta, on he après un munt coses que 
m’han fet créixer dins de la cultura i el medi ambient.

I quina ha estat la seva trajectòria política? Ha estat, tortuosa, llarga i 
esquiva. En  aquest nou periple de la meva vida, estic satisfet d’haver 
trobat un camí, que sobretot, em fa sentir molt bé amb mi mateix.

I parlem de feina. A què es dedica? A l’actualitat, tenim una  ofici-
na de serveis integrals per a la llar i edificis.

Quina ha estat la seva trajectòria professional? Vaig començar a 
treballar a l’edat de 13 anys com a aprenent de representant. Du-
rant un llarg temps, vaig compaginar les representacions d’em-
preses tèxtils amb una carrera esportiva amb titulació superior, 
com a entrenador i com a professor a l’escola nacional de Bàsquet. 
Arran de la davallada de la industria tèxtil catalana, he tancat dues 
empreses pròpies en aquest sector.

I en el lleure? Quines són les seves aficions? Esport, cultura i aire lliure.

Per quina o quines màximes vitals es guia? Pel respecte als demés 
i a l’entorn, procurant no criticar, no opinar i no jutjar gratuïta-
ment, cosa que no sempre és fàcil.

Quin és el personatge de la història que més l’ha influenciat? La 
meva vida està plena de noms i de persones que han deixat la 
seva empremta en el meu llibre personal de celebritats. 

Quin polític actual admira? La meva admiració és un acta de molt ele-
vada qualificació. Admiro a totes aquelles  persones valentes capaces 
de dir i fer  el que cal en el moment adequat i detesto en grau super-
latiu,  els xerraires que en temps de canons s’amaguen sota terra com  
cucs espantats. Admiro l’home o la dona que sigui estimat per la seva 
recta manera de fer i pel seu somriure, però per damunt de tot, respec-
tat per la seva rectitud i la seva mà justa i implacable. 

A quin personatge de la història li agradaria assemblar-se? A quin 
no? Encara que sigui un personatge de la mitologia, m’encantaria 
ser com l’Ulisses. Era un fenòmen. No m’agradaria assemblar-me 
a qualsevol ximple mediocre que hagi estat al cap d’un país i hagi 
estat capaç d’enfonsar-lo. Però encara em fan més pena, tots el 
que l’han secundat.

Hi ha alguna frase que resumeix la seva manera de pensar? El 
meu darrer descobriment: “Llegeixo cada dia, allò que ell escriu 
per a mi”.

De quina àrea de govern és responsable? Cultura i Medi Ambient.

Quins són els objectius a aconseguir en les seves àrees de govern 
al llarg de la legislatura? “Sóc poeta de fusell i trinxera, esportista 
i treballador incansable de pic i pala”. La política, possiblement 
sigui el meu darrer graó que em permetrà tirar endavant totes les 
meves inquietuds nascudes. Treballar amb més encís pel món de  
la cultura de Valldoreix i lluitar dins de l’àrea del medi ambient 
per la política de l’aigua i la batalla contra el foc.
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CiU-Actuem

Aquest passat mes de setembre hem tornat a viure la nostra Festa 
Major i un cop més Valldoreix ha estat a l’alçada. Tot i que es podia 
pensar que en un moment de desànim general i de poca disponibi-

litat de recursos la nostra Festa podria quedar aigualida, la realitat no ha estat així i les entitats i els ciutadans s’han esforçat per gaudir d’una 
bona Festa Major. I aquesta unió i il·lusió, que porten a un poble, a una comunitat, a treballar plegats per tirar endavant els seus projectes, 
són extrapolables a qualsevol altre tipus d’organització humana. Quan un poble té com a objectiu aconseguir la millora del bé comú i 
afronta els projectes i reptes  de manera valenta, amb ganes, amb il.lusió, amb força i tots treballant junts i en comunitat, aquest poble se’n 
surt.  I se’n surt perquè un poble té la seva base en una identitat definida,  un passat, una cultura, una llengua, una manera de fer que li 
són pròpies i que l’empenyen cap endavant. Ara més que mai el poble de Catalunya, que es reconeix com a tal, ha de mantenir-se unit, 
treballar i esforçar-se per aconseguir un futur millor per la seva gent i el reconeixement de les  societats que l’envolten.

Candidatura de Progrés i Catalanista per Valldoreix (CPCV)

El ple de l’EMD de 19 de juliol aprovà, per majoria de CiU i els vots en contra de la Candidatura de 
Progrés i el PP, una modificació del plec de condicions de la concessió de la gestió del Complex Esportiu. 
Les condicions inicials, aprovades pel govern de CiU anterior al 2003, eren molt oneroses per a l’EMD, 
ja que havia de fer-se càrrec de les despeses dels subministraments (aigua, gas i electricitat), malgrat ser 
una qüestió jurídicament dubtosa, i que han arribat a sumar més de 130.000 € anuals.  La concessionària, 
Eventing Sports, ha mantingut des de l’inici una actitud deslleial, interposant recursos a cada decret de 
l’EMD. Ara, el govern de CiU fa canvis substancials en les clàusules, adduint un benefici per a l’EMD, ja 
que deixa de pagar una part de les despeses, però dóna una subvenció de 50.000€ anuals i continua fent-se 
càrrec del subministrament d’aigua. Amb el canvi Valldoreix perd l’ús de la pista verda, on el concessionari 
construirà unes pistes de pàdel. També se li condona el cànon, afavorint l’interès privat per sobre del pú-

blic. Creiem que un canvi tan substancial a la concessió conculca els principis de la lliure concurrència, clarament exposats per la legislació 
europea. Qualsevol canvi d’aquest tipus requeriria un nou concurs, ja que altres empreses podrien estar interessades. Considerem que els 
incompliments de l’empresa i les càrregues que ha de suportar l’EMD serien justificació suficient per a la rescissió i rescat de la concessió, 
prevista a la llei. Com a primer pas, tant la Candidatura de Progrés com l’AVVPV, hem presentat recursos de reposició davant l’EMD. En 
funció de la resposta, estudiarem la compactació d’ambdós en un contenciós administratiu.

Partit Popular de Catalunya

Acabamos de celebrar las fiestas de Valldoreix. Una ocasión mas de convivir, mediante los actos organizados 
por diferentes asociaciones y entidades, con la colaboración de la EMD, todos los del pueblo, en actividades 
dirigidas a grandes y pequeños, sin distinción de raza, creencia religiosa o política. 
Son fiestas que han transcurrido con normalidad, y que se ha notado el espíritu de trabajar por un Valldoreix 
mejor, haciendo uso de los recursos disponibles en este momento, y que creo que podemos concluir que estas 
fiestas han sido del agrado de todos.
Quiero aprovechar estas líneas para felicitar a todas aquellas personas, mujeres y hombres, que han participado 
en la organización de este evento por el éxito conseguido. Considero que ha sido un trabajo bien hecho, con 
espíritu de servicio y gran entrega personal por parte de todas estas personas.

Se que no es fácil contentar a todos pero me atrevo a asegurar que el nivel alcanzado este año ha sido muy bueno, el listón ha quedado 
colocado muy alto. Todos los que han ayudado e intervenido en el desarrollo de cada uno de los actos, han sabido suplir las carencias 
económicas con una mayor dedicación, aportando lo mejor de sus cualidades personales y con una actitud muy positiva.
Desde aquí quiero daros las gracias a todos por este espíritu de lucha, entusiasmo, entrega, coraje y el afán de que todos lo pasáramos bien. 
Enhorabuena porque lo habéis conseguido.

Opinió de grups
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La Biblioteca Vall d’Or de Valldoreix acull 
l’exposició ‘Maternitats’ de Bru Rovira

La mostra forma part del programa de Cooperació 
Internacional de l’Obra Social de “la Caixa” i està 
elaborada pel fotoperiodista Bru Rovira.

La exposició, inaugurada el 4 de juliol a la Biblioteca Vall d’Or, 
es composava per 16 instantànies acompanyades de textos, a 
través dels quals l’espectador podia fer un recorregut per països 
i cultures diferents, alguns amb situacions molt adverses. Era a 
través de les fotografies, on es plasmava la maternitat com una 
relació única, que l’espectador podia percebre la bellesa i l’amor 
vehiculat a través d’aquesta unió mare-fill.  ‘Maternitats’ captava 
diferents percepcions i incitava a la reflexió. La exposició estava 
oberta a tot els públics, però tenia una vessant educativa a través 
de la qual els escolars podien acostar-se a les emocions i a la figura 
de la mare i la del seu nadó. 

L’acte inaugural va comptar amb la presència del president de l’EMD 
de Valldoreix, Josep Puig, acompanyat per la vocal de Comunicació, 
Laura Baldoví, i per Josep Maria Ferrer, director de l’oficina de “la 
Caixa” de Valldoreix. La col·laboració entre l’EMD-Valldoreix i 
l’Obra Social de “la Caixa’ s’estendrà en el temps amb l’arribada de 
noves exposicions a la Biblioteca Vall d’Or, en els propers mesos.

El president de l’EMD-Valldoreix visita 
l’àvia centenària Rosa Martínez per 
felicitar-la pel seu aniversari
Josep Puig es va desplaçar el 9 de juliol a la residència 
d’avis ‘Jardins de Valldoreix’ per felicitar l’àvia resident a 
Valldoreix Rosa Martínez en el dia del seu centenari.

Tot i que, per la destrucció de l’edifici del registre civil de la seva 
població durant la Guerra Civil, el DNI de Rosa Martínez només 
comptabilitza cent anys, la realitat és que Rosa Martínez celebrava 
cent un aniversari del seu naixement. I l’efemèride es mereixia 
celebrar-ho com cal, amb la presència del president de l’EMD-
Valldoreix, Josep Puig, acompanyat de la tinenta d’alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Cugat, Susanna Pellicer, i del vocal de Sanitat i 
Serveis Socials de Valldoreix, Jordi Ortolà. El president de l’EMD va 

obsequiar a l’avia centenària amb un ram de flors, que Rosa Martínez 
va rebre agraint el gest. L’Ajuntament de Sant Cugat va fer el seu 
particular homenatge a l’àvia centenària regalant-li la medalla del Pi 
del Xandri, amb que es distingeix a totes les persones que arriben als 
100 anys al municipi. Durant l’acte de celebració Rosa Martínez va 
compartir amb els acompanyants diferents episodis de la seva vida.

Els ‘Patis Oberts’ de l’EMD-Valldoreix 
apropen els equipaments esportius del 
Ferran i Clua a la ciutadania
La iniciativa és el segon cop que se celebra, després d’una 
primera experiència en què els veïns van poder accedir a 
la pista poliesportiva de l’Institut Arnau Cadell.

La segona edició del programa ‘Patis Oberts’, iniciada el divendres 12 
d’octubre, consisteix en l’obertura de les pistes exteriors de l’Escola Ferran 
i Clua per a la pràctica esportiva lliure i gratuïta, al llarg de caps de setmana 
i dies festius del present mes d’octubre i dels propers mesos de novembre 
i desembre. L’objectiu del programa és fomentar la pràctica esportiva 

entre la ciutadania de Valldoreix, posant els equipaments poliesportius de 
l’Escola Ferran i Clua a disposició del veïnat. La iniciativa també pretén 
garantir l’ús intensiu de les instal·lacions esportives del centre educatiu, així 
com vetllar pel seu correcte ús i perfecte manteniment. Per a tal efecte, 
els equipaments, restaran sota la vetlla de personal provinent del món del 
lleure i l’activitat física, que seran els encarregats de garantir, tant el bon ús 
de la instal·lació com la seguretat de la pràctica esportiva.

La posada en marxa dels ‘Patis Oberts’ vol també ser una solució a la 
manca d’espais de pràctica esportiva que pateix Valldoreix. Aquest dèficit 
s’ha vist incrementat per la impossibilitat de fer ús de la pista verda del 
Complex Esportiu de Valldoreix, arran d’una sentència judicial de fa 3 
anys que adjudicava a la concessionària de l’equipament la gestió d’aquest 
espai, i on ara es construiran unes pistes de pàdel.
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L’EMD-Valldoreix i l’AEMDEC es mostren 
tranquil·les davant les informacions de 
supressió d’entitats locals menors

El president de l’EMD de Valldoreix i de l’Agrupació 
d’EMD de Catalunya (AEMDEC), Josep Puig, està 
confiat que el reconeixement de les EMD dins de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya garanteix la continuïtat del 
model de descentralització territorial català.

En concret, la personalitat 
jurídica de les EMD catalanes 
queda recollida en l’article 86.7 
de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya que estableix que: ‘Les 

concentracions de població que dins d’un municipi formin nuclis 
separats es poden constituir en entitats municipals descentralitzades. 
La llei els ha de garantir la descentralització i la capacitat suficients per 
a portar a terme les activitats i prestar els serveis de llur competència’. 

Puig també va desmentir les paraules del Ministre Montoro, en les 
que acusava d’opacitat a les entitats locals de caràcter menor. Per Puig 
les paraules del Ministre no s’ajusten a la realitat ja que ‘la pràctica 
totalitat de les EMD de Catalunya són entitats transparents que 
rendeixen comptes davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya, 
que fiscalitza la gestió econòmica, financera i comptable de les 
EMD catalanes’. La interpretació que Josep Puig fa de les paraules 
de Cristobal Montoro està en sintonia amb la lectura, que des del 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, es fa 
sobre la situació i les seves possibles conseqüències. En conversa 
telefònica mantinguda amb el Director General d’Administració 
Local, Joan Canyada, Josep Puig va rebre el suport total a les EMD 
per part del departament.

Pel president de Valldoreix i de l’AEMDEC les EMD catalanes ‘han 
estat cabdals en la prestació de serveis en nuclis rurals, són garants 
de l’arrelament de les poblacions autòctones en els seus territoris 
d’origen i juguen un paper capital en la gestió de boscos i espais 
comunals de les comarques pirinenques’. Puig es mostra esperançat 
que la nova llei de governs locals de Catalunya, actualment en 
tramitació, reguli i reconegui el paper de les EMD catalanes.

Els veïns de la Colònia de Montserrat 
responen a la crida de la Festa Major del barri

La Festa Major de la Colònia de Montserrat va aplegar un gran 
nombre de veïns i habituals del barri de Valldoreix que van gaudir 
de dos dies d’activitats celebrades a la plaça de l’Hortet Solé.
 
La festa grossa del barri valldoreixenc va mantenir el format i les 
activitats de l’any passat i va veure incrementada la presència de 
veïns i visitants que es van acostar a la plaça de l’Hortet Solé, seu 
de l’Associació de Veïns de la Colònia de Montserrat per gaudir 
de les activitats que formaven part del programa de Festa Major 
d’enguany.Els actes de celebració van començar dissabte amb la 
tradicional botifarrada-sardinada popular, que va aplegar un gran 

nombre de veïns al voltant de les barbacoes instal·lades a la plaça del 
barri per coure les viandes. L’àpat va ser, com cada any, molt animat i 
va comptar amb la presència del president de l’EMD de Valldoreix, 
Josep Puig, que va compartir taula amb el president de l’Associació 
de Veïns del barri, Patxo López i amb els vocals de l’EMD Joaquim 
Castelló, Susana Herrada, Joan Ribera i Xavier Gavaldà, així com 
amb altres veïns de la Colònia de Montserrat. Un cop acabada la 
botifarrada-sardinada popular es va donar pas al bingo de Festa Major 
i al concert protagonitzat pels grups ‘Make+Make-’, ‘Funki fusió’ i 
els punxa-disc Los Kukongos, Kaka i Potato & Friends, que es va 
allargar fins a les 5 de la matinada. La Festa Major es va reprendre 
diumenge a la tarda, a les 18.00 hores, amb l’inici de la Festa Infantil, 
que va aplegar els més petits del barri a la plaça de l’Hortet Solé. El fi 
de festa el va posar una altra actuació de punxa-disc al bar-restaurant 
de la Colònia de Montserrat, La Rampa.
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Els alumnes de 4rt i 5è curs d’Arquitectura 
de l’ETSAV faran propostes per a la 
futura Centralitat de Valldoreix i pels 
usos de can Monmany

La iniciativa es desenvolupa gràcies a la col·laboració entre 
l’EMD de Valldoreix, l’Ajuntament de Sant Cugat i l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV).

Una quarantena d’alumnes del segon cicle de la llicenciatura 
d’Arquitectura de l’ETSAV treballaran, al llarg del primer 
quadrimestre del curs, una assignatura que consistirà en 
un concurs d’idees per definir el pla d’usos de la plaça de 
la Centralitat de Valldoreix i pels usos del futur equipament 
de can Monmany. Les propostes dels alumnes consistiran 
en projectes d’ordenació volumètrica dels espais que han de 
configurar aquesta nova plaça, així com solucions de vialitat 
que integrin el trànsit de persones i rodat a la futura proposta 
del centre neuràlgic i comercial de la vila. 

El punt de partida del projecte de la Centralitat és el procés 
participatiu ciutadà de la Centralitat dut a terme per l’EMD-
Valldoreix, en col·laboració amb la ciutadania, durant l’any 

2010 i que va quedar a l’espera de la concreció dels treballs de 
soterrament de les línies d’alta tensió, principal condicionant 
tècnic per al desenvolupament urbanístic de l’àmbit. Pel 
que fa al Monmany, la iniciativa se centra en plantejar 
propostes per definir els usos de l’equipament, i que serviran 
per determinar els serveis que acollirà en un futur la masia 
valldoreixenca. Les primeres sessions de treball entre els 
Serveis Tècnics de l’EMD-Valldoreix i els alumnes de 
l’ETSAV es va celebrar el 17 de setembre i el 27 de setembre 
respectivament, quan els tècnics de l’EMD van explicar les 
característiques tècniques dels àmbits a desenvolupar. Les 
sessions es van completar amb una visita sobre el terreny, a 
través de la qual els estudiants es van poder fer una idea més 
acurada de la situació dels espais.

Els alumnes del Ferran i Clua visiten 
la Casa de la Vila de Valldoreix
Més d’una cinquantena d’alumnes del CEIP Jaume 
Ferran i Clua van participar, el 21 de setembre, d’una 
visita guiada a la seu consistorial de l’EMD de Valldoreix, 
organitzada per l’EMD i la direcció de l’escola.

Al llarg de més d’una hora els alumnes del centre educatiu 
valldoreixenc van fer un repàs de la història de Valldoreix des 
dels seus orígens feudals, quan es denominava municipi de 
Canals, fins a l’actual Entitat Municipal Descentralitzada. La 
primera parada de la visita va ser a la Sala de Plens on el president 
Josep Puig i la vocal d’Educació, Susana Herrada, ja esperaven 
els infants. Durant una llarga estona el president Puig i Susana 
Herrada van anar responent les preguntes formulades pels 
alumnes, que es van interessar per coses tan diverses com; l’any 
de fundació de l’EMD, el nombre d’arbres de Valldoreix, quin és 
l’arbre més gran de la vila i l’any de construcció de l’edifici de la 
Casa de la Vila, entre d’altres.

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

Les visites dels alumnes a la seu de l’EMD-Valldoreix 
s’emmarquen dins el programa d’estudis dels alumnes del 
centre valldoreixenc. La intenció, tant dels responsables de 
l’EMD-Valldoreix com del CEIP Ferran i Clua, és que aquestes 
visites es puguin fer extensives a la resta d’alumnes del centre 
educatiu i que es puguin programar periòdicament. La idea és 
que els escolars puguin aprofundir en el funcionament de les 
administracions a través d’aquestes trobades.
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Divendres dia 2
19.00h – Sala Casal Cultura
Fòrum Visual del VEN
Projecció “Al final de la 
escapada”
(À bout de souffle)
Drama romàntic 1960
Dir.: Jean-Luc Godard
Presenta: Martí Roque / 
Modera: Fèlix Mestres
Org.: VEN (Valldoreix, Espais 
Naturals)
Col.: EMD Valldoreix

Dissabte dia 3
9.00 a 14.00h – Mercadet 
Estació
Fira d’Artesans al Mercadet
(taller-demostració d’11 a 13h)
Org.: Artesans de Valldoreix
Col.: EMD Valldoreix
10.00 a 13.00h-Biblioteca 
Vall d’Or. Punt d’Intercanvi 
de llibres. Podreu portar un 
màxim de dos llibres. Aquesta 
activitat es realitzarà cada 
primer dissabte de mes. 
La normativa d’ús està a 
disposició de tothom a la 
Biblioteca.
Org.: EMD Valldoreix

Diumenge dia 4
19.00h – Sala Casal de Cultura
XIX Mostra de Teatre 2012
A determinar
Org.: Grup de Teatre Espiral
Col.: EMD Valldoreix

Dijous dia 8
17.30h – Biblioteca Vall d’Or
Expliquem contes “XIM” del 
Centre de Titelles de Lleida
Titelles per als infants
La comicitat, la tendresa, 
l’amistat amb una rateta, la 
musicalitat, el moviment 
rítmic, les cançons i el 
joc amb els objectes 
constitueixen el flux dramàtic 
idoni per a aquesta especial 
teatralització infantil.
Entrada lliure (es prega 
puntualitat)
Org.: EMD Valldoreix

Novembre
Diumenge dia 11
19.00h – Sala Casal de Cultura
XIX Mostra de Teatre 2012
A determinar
Org.: Grup de Teatre Espiral
Col.: EMD Valldoreix

Divendres dia 16
19.00h – NEC (Nou Espai Cultural
Cicle Conferències del VEN
Recull de Caminades del VEN
Visual i documental a càrrec de 
Josep Ma. Pujols
Org.: VEN (Valldoreix, Espais 
Naturals). Col.: EMD Valldoreix

Dissabte dia 17
17.00h – Nau de Cultura
Concert de Santa Cecilia
Org.: Isabel Castells i Josep 
Maria Castelló
Col.: EMD Valldoreix

Diumenge dia 18
19.00h – Sala Casal de Cultura
Cloenda XIX Mostra de 
Teatre 2012.“Actrius” a càrrec 
del Grup de Teatre Espiral
Org.: Grup de Teatre Espiral
Col.: EMD Valldoreix

Desembre
Divendres dia 7
19.00h – Sala Casal Cultura
Fòrum Visual del VEN
Projecció “Vértigo”
Dir.: Alfred Hitchcock
Org: VEN (Valldoreix, Espais Naturals)
Col: EMD-Valldoreix

Dijous dia 13
17.30h – Biblioteca Vall d’Or
Expliquem contes
“Contes d’animals d’Àfrica, 
Àsia i Sudamèrica” Cia. l’Espina 
de la Sardina. Narració de contes 
amb la participació del públic.
Entrada lliure
Org: EMD-Valldoreix

Dissabte dia 15 i
Diumenge dia 16
9.00 a 14.00h 
Plaça Casal de Cultura
Fira d’Artesans
Org: Artesans de Valldoreix
Col: EMD Valldoreix

Diumenge dia 16
17.30h - Nau de Cultura
Show de Nadal dels 
Marxosos del Vallès
Org: Marxosos del Vallès

Dissabte dia 22
12.00h – Nau de Cultura
Concert de Nadal de 
l‘Orquestra de Música de 
l’Escola Fusió
Org: Escola Fusió

20.15h – Església de Sant Cebrià
Concert de Nadal de la Coral 
Aubada
Org: Coral Aubada

Divendres dia 14
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
22.00h – Nau de Cultura
VII Cicle de Jazz a Valldoreix 
Concert de Jazz de Nadal
Miquel Camp, piano; Llibert Fortuny, 
saxo; Mireia Farrés, trompeta.
Temes clàssics de música nadalenca 
en clau de jazz
Entrada: 5 euros. Venda 30 min. 
Abans de l’inici del
Concert. – Aforament limitat
Org: EMD-Valldoreix i Promúsica

BIBLIOTECA VALL d’OR
Ampliació horària en franja nocturna i en època d’exàmens fins a les 12.30 
hores de la nit
10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 27 i 28 de desembre de 2012


