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La restauració del 
Castell de Canals 
recupera el seu esplendor
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Història ViVa

A l’oest de Valldoreix es troba el 
castell de Canals. El lloc de Ca-
nals és conegut des de finals 
del segle X, i tot i que més tard 
tindrà un castell i serà terme, al 

llarg dels segles X i XI és tan sols un lloc i un 
riu dins el terme d’Aqualonga.

La primera menció com a castell és del 1160, 
en el jurament de fidelitat que Bertran de 
Canals fa al comte de Barcelona, Ramon Be-
renguer IV, rebent el “domo vel fortitudine de 
Canals”. L’any 1174 és esmentat com a “tur-
rem de Canalibus”, els anys 1219, 1234 i 1249 
s’esmenta el “domus de Canalibus”.

L’any 1234 ja es parla del terme de Canals. 
Al segle XIII, concretament el 1243 el rei Jau-
me I concedeix la jurisdicció del castell i la 
vila de Canals i la quadra de la Vall de Lors 
a Adelaida de Canals. Aquest castell estarà 
lligat a la família Canals fins el 1306 quan 
l’abat de Sant Cugat Ponç Burguet comprà 
a Bonanat Marí i a Agnes, la seva esposa, el 
castell de Canals i el seu terme per 27.000 
sous. Amb aquesta compra el monestir 
completava l’acumulació de sòl patrimonial 
al terme d’Aqualonga.

Fins fa uns anys, del castell només quedaven 
visibles un mur, que amida 14,70 m de llarga-
da per uns 8,50 m d’alçada i que està orientat 
d’est a oest, a més de les restes d’uns altres 
dos murs de poca alçada i altres restes més 
petites, que defineixen una planta amb forma 
més o menys rectangular.

El mur és un pany de paret que disminueix el 
seu gruix en guanyar alçada, comença amb 
un gruix de 92 cm en la part més baixa, des 

del sòl actual fins a una alçada de 1,45 m. 
Continua amb un gruix de 71 cm un tram de 
5,42 m i acaba amb un gruix de 55 cm que té 
el tram més alt, amb el qual assoleix l’alçada 
total dels 8’50 m que té el mur. Mostra tots 
els forats que van ser necessaris per muntar 
la bastida que va permetre la seva construc-
ció. Aquest mur presenta dues obertures, 
situades una a cada extrem, en forma d’es-
pitllera rectangular, tot i que la del costat de 
llevant va ser modificada posteriorment.

Els darrers anys s’han realitzar tot un se-
guit d’intervencions arqueològiques que 
han permès trobar diferents murs soterrats 
configurant un conjunt d’estances i d’etapes 
constructives del conjunt del Castell. Així 
doncs, s’ha pogut delimitar el pati central, 
dues grans estances i d’altres més petites, 
i una escala. S’han localitzat dos grans arcs 
d’accés i altres portes. També s’han trobat 
un gran nombre de sitges, que servien per a 
emmagatzemar cereals. Entre les restes han 
aparegut vaixelles de luxe, monedes i altres 
objectes de la vida quotidiana que ajuden a 
precisar la cronologia final del castell.

Darrerament s’han desenvolupat obres de 
consolidació i restauració. S’han consolidat 
els murs de pedra i de tapial apareguts i s’ha 
cobert un dels espais delimitats a peu de la 
gran paret.

Els treballs arqueològics i de conservació del 
conjunt del castell continuen. 
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saLutaCió

Aquest InfoValldoreix s'ha confeccionat incloent-hi pictogrames, per tal de facilitar que les 
persones amb dificultats cognitives puguin entendre de manera clarificadora les notícies i 
els actes que es recullen en el butlletí municipal i facilitar la seva participació. Aquesta inicia-
tiva s'ha fet en col·laboració amb Catalònia Fundació Creactiva, que ha creat els pictogrames.

Benvolgudes veïnes i veïns de Valldoreix. 

Enguany hem viscut un llarg estiu, molt més del que seria 
desitjable, i estem immersos de ple en la tardor i, per tant, 
ja tenim l’hivern a sobre, juntament amb les Festes de 
Nadal. Aquestes són dates assenyalades, que tots espe-
rem per gaudir-les en família i amb amics, i poder deixar 
els problemes de banda per uns dies.

Des de l’EMD volem fer èmfasi en la necessitat de què 
aquestes festes serveixin també perquè tots aquells que 
vivim a Valldoreix puguem gaudir d’allò que el nostre po-
ble ens proporciona des de diferents aspectes.

Per una banda tenim una variada oferta de comerços on 
poder proveir-nos de productes per assortir les nostres 
taules durant aquestes celebracions. Des de galets, carn i peix, passant per les begudes, vins i 
caves, sense oblidar el pa, els pastissos i els torrons. I tot això ben decorat amb un toc floral o 
un bonic centre de taula nadalenc.

I si durant les festes no voleu cuinar i preferiu sortir de casa a celebrar els àpats nadalencs, 
a Valldoreix tenim una amplíssima oferta de restaurants de tot tipus i per a tots els gustos i 
butxaques, on podrem celebrar com cal aquestes les trobades amb els familiars i les amistats.

Però si hi ha una cosa que fa diferent a Valldoreix d’altres llocs per viure és, sense dubte, el 
nostre meravellós entorn natural. És un regal poder viure tan a prop d’un espai d’una riquesa 
paisatgística i ecològica tan única com és la Serra de Collserola. Tenim a tocar de casa un parc 
natural sencer on poder passejar, fer rutes a peu, córrer, anar amb bicicleta... per poder descon-
nectar en solitud o per fer esport en companyia dels fills i la família i de passada compensar els 
excessos amb el beure i el menjar de les festes.

Des de la presidència de l’EMD de Valldoreix aprofito aquestes línies per, en nom meu i de tota 
la gent que forma part de l’Entitat Municipal, desitjar-vos unes felices festes de Nadal, que 
serveixin per encarar el nou any amb la màxima energia. Per aquest 2023 que està per arribar 
us desitjo molta prosperitat, que no us falti la feina i que d’una vegada per totes puguem deixar 
enrere aquesta època de conflictes i incerteses que ens limiten i ens angoixen.

I als Reis Mags d’Orient només els hi demano que ens portin molta salut per a totes i tots i que 
deixin a Valldoreix un munt de joguines per als més petits i, si és possible, algun detall pels qui 
ja som grans.

Veïnes i veïns de Valldoreix, molt Bon Nadal i molt feliç any 2023!

Josep Puig Belman
President de l’EMD de Valldoreix
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Obres i prOjeCtes

Llum verda a les obres de l’aparcament 
de Can Cadena

La Junta de Veïns d’octubre va apro-
var definitivament-amb el vot 
favorable de Junts, la CUP-PC i 
ERC-MES i les abstencions de les 
vocalies de Ciutadans i del PSC-

CP- la urbanització de l’aparcament de la pla-
ça Can Cadena. 

L’àmbit del projecte, que comprèn una super-
fície total de prop de 6.300 m2, contempla un 
doble accés per a vehicles, des de la rambla 
Mossèn Jacint Verdaguer i des de la carretera 
de La Floresta.

L’objectiu principal dels treballs és la urbanit-
zació de l’àrea d’aparcament a tocar de la pla-
ça de Can Cadena, ara de caràcter provisional, 
que consistirà en els moviments de terres 
necessaris la definició dels espais destinats a 

l’estacionament i dels vials destinats a circu-
lació, la pavimentació de tot l’àmbit, així com 
la creació dels itineraris de vianants i la cons-
trucció dels espais enjardinats.

Un cop enllestides les obres es generaran 
dues àrees d’aparcament, una per a 132 ve-
hicles amb accés des de la rambla M. J. Verda-
guer i l’altra amb capacitat per a 38 vehicles, 
amb accés des de la carretera de La Floresta, 
per a un total de 170 places d’aparcament. 
El projecte també preveu 6 places equipa-
des amb aparells per a recàrrega elèctrica i 
6 places més per a persones amb mobilitat 
reduïda.

El pressupost total del projecte ascendeix a 
773.736,27 euros. 
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Obres i prOjeCtes

el carril per a bicis i vianants 
entre Valldoreix i La Floresta 

avança a bon ritme

La carretera de Vallvidrera (BV-
1462), en el tram comprès entre 
la cruïlla del camí de Terrassa a La 
Floresta i la rotonda de Can Cadena 
a Valldoreix tindrà aviat un itinerari 

per a ciclistes i vianants, un cop quedin enlles-
tides les obres d’execució del nou vial. Aquest 
projecte, té previst un període d’execució de 
17 mesos en dues fases. 

En aquesta primera fase, que tindrà una du-
rada aproximada de 6 mesos, també està 
prevista la implantació d’una nova rotonda 
a la intersecció de la BV-1462 amb el Camí 
de Terrassa, a La Floresta, i l’ordenació de la 
cruïlla amb els carrers de Ca n’Enric, la Pau i el 
passeig del Sol, de Valldoreix, així com la mi-
llora de la rasant a l’alçada del dipòsit d’aigua 
i la millora de l’enllumenat. 

Les principals actuacions previstes durant 
les obres seran la construcció de l’itinerari 
de bicicletes/vianants de 3,50m d’amplada 
lliure; la construcció d’una nova rotonda a La 
Floresta, a la cruïlla de la carretera BV-1462 
amb el Camí Antic de Terrassa; la implanta-
ció d’una barrera de contenció mixta de fus-
ta-acer de separació entre la calçada i el nou 
itinerari; i la pacificació, amb calçada elevada 
i pavimentació diferenciada amb asfalt de co-
lor, a la cruïlla de la carretera de Vallvidrera 
amb els carrers de Ca n’Enric, la Pau i el Pas-
seig del Sol, a Valldoreix. 

En xifres, la longitud del tram sobre el qual 
es farà l’actuació és de 1.125 metres i té 
un pressupost de licitació que ascendeix a 
2.106.160,68 €. 
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Obres i prOjeCtes

primer pas del projecte de millora de la 
mobilitat a Can Cadena

El ple de la Junta de Veïns de l’EMD 
va aprovar l’any 2018 una moció 
per fer de Valldoreix una vila ci-
clable i va prendre l’acord, entre 
altres, d’estudiar les actuacions 

necessàries per garantir que els punts neu-
ràlgics de Valldoreix —estació, seu de l’EMD, 
plaça del Casalet, complex esportiu i centres 
educatius— quedin interconnectats a través 
d’una xarxa per a bicicletes, així com garantir 
la connexió amb Mira-sol, La Floresta i el cen-
tre de Sant Cugat. Durant el ple d’octubre es 
va posar fil a l’agulla a aquest compromís i es 
va fer l’aprovació inicial del projecte

El desenvolupament d’aquesta proposta 
-que en aquests moments es troba en fase 
d’al·legacions i pot veure modificats alguns 
dels paràmetres- es fixa com a principals ob-
jectius que es garanteixi una connexió segura 
amb l’estació de FGC de Valldoreix; l’augment 
de la permeabilitat del passeig Olabarria, 
perquè els vianants, bicicletes i VMP puguin 
creuar-la confortablement i de forma segura; 
i l’ordenació coherent dels diferents itinera-

ris de connexió pacificada entre Valldoreix, 
el centre de Sant Cugat i els barris veïns. Al-
tres prioritats són la l’ordenació de les places 
d’aparcament de la farmàcia; la millora de la 
cruïlla de d’Olabarria amb l’avinguda Bilbao; i 
la millora dels accessos al CAP de Valldoreix.

Per assolir aquests objectius el projecte pro-
posa:

  Incrementar el nombre de passos de via-
nants i fer-los més segurs i confortables.

  Racionalitzar els recorreguts a peu disse-
nyant itineraris que facilitin el camí més 
curt i eficient que siguin aptes per a per-
sones amb mobilitat reduïda.

  Dotar Valldoreix d’una infraestructura 
segura per a bicicletes i VMP, que es pu-
gui utilitzar a diari per anar a les escoles, 
a l’estació, als centres de treball o allà on 
es moguin.

  Consolidar el passeig Valldoreix com a 
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Obres i prOjeCtes

eix estratègic comunicatiu entre els nu-
clis de La Floresta, Valldoreix, Mira-sol i 
el centre de Sant Cugat.

  Reduir la velocitat del trànsit i la segu-
retat viària, prioritzant els vianants i els 
modes de mobilitat no motoritzats.

  Millora de la plaça Joan Majó i l’accés al 
carrer de l’Església destinant més espai 
als vianants i ordenant l’aparcament de 
la farmàcia.

L’àmbit a desenvolupar ocupa una superfície 
d’uns 18.700 m2 i està integrat per la plaça 
Can Cadena i part dels vials pròxims com la 
rambla M. J. Verdaguer, el C/ Espígol, la Pl. 
Joan Majó, el Pg. Olabarria, el Pg. Valldoreix, 
i els carrers Cervantes i Bilbao.

És en aquest espai on s’executaran les actua-
cions que consistiran en:

  Creació d’un carril bici unidireccional al 
perímetre exterior de la rotonda de Can 
Cadena d’una amplada total 2,10 m. Per 
aconseguir-ho es planteja reformar la 
illeta central per tal de disminuir el seu 
diàmetre, així com la reestructuració de 
les illetes laterals i els passos de via-
nants.

  Construcció d’un carril-bici amb inici a la 
Pl. Can Cadena i que transcorrerà per la 
vorera pel passeig Olabarria, fins passada 
la Pl. Joan Major, on passarà a estar se-
gregat per l’interior del parc del CAP i fins 
el carrer Cervantes. Aquest carril-bici es 
preveu amb una amplada total de 3,00 
m, i tindrà continuïtat per un costat fins 
al carrer Bilbao -creuant el parc de Sant 
Cebrià, fins arribar al carrer Rosàs- i per 
l’altra per la vorera sud del C/ Cervantes, 
amb una amplada de 2,50 m.

  Habilitació d’un carril-bici de 2 m d’am-
plada al llarg de la vorera nord de la Rbla. 
Verdaguer fins a la cantonada amb el 
carrer Espígol, on les bicicletes conviuran 

amb els cotxes.

  Creació de dos nous itineraris de via-
nants, un de connexió del Pg. Valldoreix 
amb el Pg. Olabarria a través del parc del 
CAP, i l’altre que travessarà el parc de 
Sant Cebrià des del carrer Cervantes.

  Millora de la seguretat a les cruïlles: Ctra. 
La Floresta amb Av. Mas Fuster; Pg. Ola-
barria, Pg. Valldoreix i Av. Mas Fuster, ca-
nalitzant els fluxos i eliminant l’espai per 
a la circulació de vehicles; i Pg. Olabarria 
amb C/ Bilbao, creant illes que endrecin 
els moviments dels vehicles. També es 
crearà dos carrils centrals d’espera per al 
gir al carrer Cervantes i al carrer Espígol 
d’accés a l’estació d’FGC.

  Millora de la seguretat de vianants: illa 
central per aconseguir passos de via-
nants segurs a la carretera de la Flores-
ta i al pg. Olabarria; passos de vianants 
elevats a la carretera de la Floresta, i al 
pg. Olabarria. Disminució de la longitud 
de creuament de calçades mitjançant 
l’ampliació de voreres per creuar el pg. 
Valldoreix i la seva connexió amb el car-
rer Cervantes.

  Disminució de la velocitat de circulació: 
les vies passen a ser de 20 i 30 Km/h de 
velocitat màxima, amb possibilitat de 
convivència de vianants i bicicletes, en 
certs casos.

  El passeig de Valldoreix passa a tenir un 
sol sentit de circulació i es crearà una 
banda d’aparcament en cordó al costat 
sud en el tram de la farmàcia.

  Es dóna continuïtat a la vorera de l’avin-
guda Bilbao en la cruïlla amb el carrer 
Rosàs.

El pressupost total del projecte ascendeix a 
957.409,32 euros i el termini previst per a 
l’execució de les obres és de vuit mesos.
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Obres i prOjeCtes

La plaça sant jaume es remodelarà per 
millorar-ne la seguretat

M illorar la mobilitat de la pla-
ça de Sant Jaume, aquest 
és l’objectiu del projecte de 
reurbanització que es posarà 
en marxa ben aviat en aquest 

àmbit i que afectarà la zona delimitada entre 
la cruïlla del carrer de Sant Jaume i el carrer 
de la Mata.

En l’actualitat l’estat de l’espai sobre el qual 
està prevista l’actuació presenta voreres mí-
nimes sense passos de vianants, fet aquest 
que comporta problemes de manca d’acces-
sibilitat i d’inseguretat viària, que es veu for-
tament incrementada l’elevada velocitat de 
pas d’alguns vehicles.

Per pal·liar totes aquestes mancances, el 
projecte busca donar resposta a tot un seguit 
d’objectius, que passen per garantir les con-
dicions d’accessibilitat dels vianants i aug-
mentar la seguretat viària, reduint la velocitat 
de circulació dels vehicles.

Els criteris per aconseguir-ho consisteixen en:

  Pavimentar la cruïlla amb plataforma única, 
per tal de facilitar els passos de vianants i 
reduir la velocitat màxima a 20 km/h.

  Incrementar la superfície destinada als 
vianants i reduir la calçada a la mínima 
necessària per a la circulació de vehicles.

  Ordenar l’aparcament present al carrer 
de la Mata.

  Millorar l’enllumenat públic de la cruïlla.

  Millorar la recollida d’aigües pluvials.

  Soterrament de la línia telefònica que 
creua l’espai.

  Enjardinament del parterre generat al 
carrer de la Mata, entre el carrer Sant 
Jaume i el túnel sota les vies dels FGC.

El pressupost d’execució del projecte ascen-
deix a gairebé 226.000 euros, amb un termini 
d’execució previst de quatre mesos.
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sessiOns pLenàries

  Aprovació de la moció per segellar a Vall-
doreix un pacte antifeixista que faci pos-
sible prevenir i actuar en la identificació 
dels individus que exhibeixin simbologia 
feixista o preconstitucional a l’espai pú-
blic o que facin activitats o propaganda 
d’activitats que incitin a la discriminació 
racial, ètica, cultural, de gènere o ideo-
lògica.

  Decau la proposta cupaire per donar su-
port a la comunitat educativa i a les se-
ves reivindicacions sindicals. 

  Aprovada la moció de Junts per Valldo-
reix per donar suport a la institució dels 
jutjats de pau i, al mateix temps, instar al 
govern de l’estat a modificar la Llei que 
pretén suprimir-los i a què es mantin-
guin les seves funcions.

  Unanimitat per aprovar la moció del PSC-
CP demanant que el ple valldoreixenc 
aprovi les aportacions tècniques fetes 
pels veïns al projecte d’urbanització de 
l’Av. del Baixador i per tal que es faci la 
tramitació urgent de les llicències d’obra 
demanades a la zona. 

  Prospera la proposta d’ERC-MES per a la 
defensa del català a l’escola i en contra de 
la imposició de percentatges lingüístics 
als centres educatius de Catalunya.

  Aprovada, per majoria, la designació del 
tècnic d’Esports i Educació de l’EMD com 
a responsable dels contractes de gestió 
dels serveis públics del Complex Espor-
tiu de Valldoreix i de l’Escola de Música, 
com a encarregat de fer el seguiment i 
l’execució d’ambdues concessions. 

  S’aprova la pròrroga de la gestió del ser-
vei de bar-restaurant de la Casa de la 
Vila de Valldoreix amb l’empresa Montt 
de Valldoreix, S.L, pel termini d´un any.

  Acord per a l’adhesió de l’EMD de Valldo-
reix a l’acord marc de subministrament 
de sistemes de videoactas, equips de 
gravació i transmissió d’actes i el seu 
manteniment, pels pròxims 4 anys

  Aprovat el conveni entre l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès i l’EMD, per a la 
col·laboració en l’execució del programa 
Treball i Formació 2022, subvencionat 
pel SOC.

ple de juny:
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sessiOns pLenàries

  Formalització de la incorporació a la Junta 
de Veïns de la vocal Lluïsa Muñoz, al grup 
de Junts per Valldoreix, en substitució de 
la vocal Elena Degollada.

  Anunci de la incorporació de l’EMD de 
Valldoreix com a membre de ple dret 
-amb veu i vot- al consorci del Parc Na-
tural de Collserola. 

  Unanimitat per tirar endavant la propos-
ta del grup d’ERC-MES pel foment de 
l’autoconsum d’energia fotovoltàica a la 
vila i de promoure una campanya de di-
fusió ciutadana per afavorir aquest tipus 
d’instal·lacions i comunicar al veïnat el 
procés administratiu i els avantatges de 
l’autoconsum fotovoltaic.

  Aprovada la 5a modificació pressupos-
tària que permet el finançament, entre 
d’altres, de les beques de l’escola bres-
sol, els manteniments de l’escola Ferran 
i Clua i de les màquines de la brigada, 
així com l’ampliació de la partida d’exe-
cució d’escomeses de clavegueram i del 
contracte del servei de manteniment de 
l’enllumenat públic.

  Denegació de la petició de catalogació 
d’un roure (Quercus cerrioides) ubicat al 
número 8 Passeig Gardènia i la 

  Decau la implantació d’un model de fis-
calització interna, que ha de permetre 
una tramitació administrativa més àgil. 

ple de juliol:

  Acord per a la modificació del ROM, per 
tal que aquest reculli l’obligació d’aixecar 
acta de les reunions de govern i per a la 
creació de comissions informatives.

  Aprovada la moció d’ERC per a la difusió 
a través del web de l’EMD del dictamen 
aprovat pel Comitè de Drets Humans de 
l’ONU de denúncia de la vulneració dels 
drets de representació i participació po-
lítica dels polítics independentistes Ori-
ol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i 
Jordi Turull.

  Suport unànime a l’elaboració d’un pla di-
rector a Can Monmany i que es convoqui 
la comissió de seguiment per posar fil a 
l’agulla a aquest procés.

  Aprovats els nomenaments del president 
Josep Puig com a representant de l’EMD 
de Valldoreix al Consorci del Parc Natu-
ral de la Serra de Collserola i a Susana 
Herrada Cortés com a suplent. També es 
nomena a la tècnica de Comerç de Vall-
doreix com a responsable del contracte 
de gestió del servei de bar-restaurant de 
la Casa de la Vila.

  Llum verda al compte general de l’EMD 
de Valldoreix corresponent a l’exercici 
2021, uns comptes que posen de mani-
fest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pres-
supostari per part de l’administració 
local valldoreixenca, al llarg del passat 
any. 

ple de setembre:
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sessiOns pLenàries

  Aprovació per unanimitat de la propos-
ta de la CUP-PC per tal que el web ins-
titucional de l’EMD inclogui informació 
actualitzada sobre el procés d’empadro-
nament. 

  Prospera la proposta de Junts per Vall-
doreix per donar suport a la proposició 
de llei de mesures urgents per fer front 
a l’ocupació il·legal d’immobles.

  Aprovada la 6a modificació de pressupost 
de l’any que serveix per suplementar 
partides que han patit increments com 
combustibles i carburants (15.000€), 
consums i subministraments de Can 
Monmany i l’EMD de Valldoreix (9.500€), 
comissions bancàries i despeses finan-
ceres (15.000€) i per crear-ne de noves 
com la compra càmeres de vigilància 
de la via pública (27.287,44€) i per a la 
compra de mobiliari per a la seu de l’EMD 
(7.000,00 €).

  Aval plenari a l’aprovació del Pla Local 
de Joventut de Valldoreix per al període 
2022-2025. 

  S’aprova la proposta perquè el transport 
urbà de Valldoreix es pugui adherir al 
conveni del sistema tarifari integrat de 
transport metropolità per a la utilització 
dels títols socials de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona (AMB) i Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya (FGC), dins de 
l’àmbit territorial de l’AMB.

  Aprovats els projectes de millora de la 
mobilitat a l’entorn de la plaça de Can 
Cadena i de la reurbanització de la plaça 
de Sant Jaume, per a la millora de la se-
guretat viària i l’accessibilitat de l’espai. 

  Aprovació definitiva del projecte d’urba-
nització de l’aparcament de la plaça Can 
Cadena.

ple d’octubre:
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sessiOns pLenàries

ple de novembre

aprovació de cinc mocions

  Tira endavant la proposta d’ERC-MES per 
demanar al govern de l’estat que expedeixi 
les declaracions de reconeixement i repa-
ració a les víctimes de la dictadura fran-
quista i a l’expedició de certificats de nul-
litat de les sentències promulgades pels 
tribunals del règim. També s’acorda dema-
nar al govern estatal que declari com a il·le-
gal i il·legítima, i consegüentment declari la 
seva nul·litat, de la sentència del President 
de la Generalitat, Lluís Companys i Jover, 
i que tot seguit realitzi un acte formal de 
desgreuge envers la seva figura. 

  Aprovada per unanimitat la proposta del 
grup de Junts per Valldoreix de suport al 
comerç local en les seves reivindicacions 
davant l’augment de la inflació i l’alt cost 
de l’energia. 

  Vot unànime del ple per tal d’avançar 
en la resolució de les afectacions urba-
nístiques derivades del projecte del vial 
d’enllaç

  Suport de tots els grups a la proposta 
per a l’actualització de les Ordenances 
Fiscals 

  El ple aprova la moció institucional, de 
suport a les dones iranianes i en defensa 
dels seus drets fonamentals.

aval a 7a modificació pressupostària

  Aprovada la setena modificació pressu-
postària de l’any per suplementar amb 
3.000 euros la partida de Consums i 
Subministraments de l’Escola Ferran i 
Clua i finançar amb 4.500 euros la instal-
lació d’un equipament esportiu de cal·lis-
tènia a la plaça Maria Sabater. 

aprovat el pla de Comunicació i a la 
Guia d’usos a les Xarxes socials

  Unanimitat per aprovar el Pla de Co-
municació i de la Guia d’Usos a les 
Xarxes Socials de l’EMD de Valldoreix, 
documents que fixen la política comu-
nicativa de la corporació valldoreixenca 
i que marquen el camí a seguir en les in-
teraccions de l’administració local amb 
la ciutadania a través dels canals de co-
municació socials.
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Medi aMbient

L’ ajut, pro-
vinent del 
D e p a r t a -
ment d’Acció 
C l i m à t i c a , 

Alimentació i Agenda Rural 
a través dels fons europeus 
FEADER, cobrirà el 70% del 
cost dels treballs, que van 
tenir un cost proper als 
40.000€. Els treballs es van 
executar durant el mes de 
març de 2022, per tal de po-
tenciar la qualitat paisatgísti-
ca de l’espai i per donar so-
lució a certes problemàtiques 
que estaven provocant l’ero-
sió dels marges del torrent i 
afectant el valor ambiental 
de l’àmbit. En concret l’actu-
ació va consistir en la millora 
de l’entrada de la passera de 
fusta, així com a la millora 
de la sortida, que es trobava 
molt descalçada.

A més a més l’obra va servir 
per dur a terme la natura-
lització del torrent amb la 
repoblació vegetal amb he-
lòfits per millorar la comu-
nitat vegetal en exemplars i 
biodiversitat, així com la con-
solidació de la llera a l’alçada 
de la passera, on un antic 
col·lector estava provocant 
fortes erosions. Els treballs 
van servir per retirar les res-

tes de l’antic col·lector i per 
implementar un entramat de 
troncs reomplert amb terra 
per tal que les plantes aca-
bin suplantant l’estructura 
de fusta, amb la consegüent 
millora ecològica i paisatgís-
tica.

Per últim, es va procedir a 
la millora de la connexió del 
torrent de Can Badal amb el 
Camí de la Salut, una zona 
que estava clarament ero-
sionada i també es va apro-
fitar l’actuació per millorar 
l’estat ecològic de l’àmbit 
amb la retirada de la canya 

americana (Arundo donax). 
Aquesta espècie exòtica in-
vasora colonitza molt ràpid 
els espais fluvials, impedint 
el desenvolupament de la 
resta d’espècies vegetals i 
reduint considerablement la 
biodiversitat del torrent

Aquesta actuació ha rebut 
l’aval del Consorci del Parc 
Natural de Collserola, que 
l’ha definida com un exemple 
de les propostes a desenvo-
lupar que es recullen en el 
Pla Especial de Protecció del 
Medi Natural i del Paisatge 
(PEPNat). 

La Generalitat subvenciona amb 
28.300€ la renaturalització del torrent 

de Can badal
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Medi aMbient

Els propietaris de la finca de Can 
Domènech, situada als peus del 
Puigmadrona i a cavall entre els 
termes de Valldoreix i El Papiol, 
van donar, el dilluns 25 de juliol, 

el tret de sortida del projecte de silvopastura 
amb rucs, que consisteix en una prova pilot 
per introduir un ramat de rucs que pasturaren 
una superfície de 15 hectàrees dins dels ter-
renys del mas valldoreixenc.

L’objectiu de la iniciativa és utilitzar els ases 
per reduir el material combustible del so-
tabosc, contribuir a la recuperació d’espais 
oberts com a mesura de millora de la bio-
diversitat i d’aquesta manera prevenir els 
incendis forestals a la serra de Collserola. 
L’estrena oficial del nou ramat de rucs s’ha 
celebrat a la mateixa finca de Can Domènech i 
ha comptat amb la participació del gerent del 
Parc de Collserola, Raimon Roda, el cap del 
servei de Medi Natural i Territori, Joan Vilamú, 
la vocal de Medi Ambient de l’EMD-Valldo-
reix, Susana Herrada.

El projecte, impulsat per Paul Domènech, 
compta amb el suport del programa Alimen-
tem Collserola (projecte de Transició Agroeco-
lògica impulsat pel Consorci del Parc Natural 
de Collserola i desenvolupat per la cooperativa 
Arran de terra) i vol servir per incrementar els 
espais oberts en zones del Parc on no es pot 
fer agricultura o que són massa tancades per-
què hi entri un ramat de cabres o ovelles. La 
prova pilot a Can Domènech és un primer pas 
per valorar la possibilitat que el ramat de rucs 
pugui anar rotant pels diferents espais de bosc 
adjacents a les finques agrícoles del Parc, sota 
vigilància i cura de la pagesia.

En el disseny de la prova pilot als boscos de 
Valldoreix també hi han participat el Centre 
de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya 
(CTFC). Pel que fa a la construcció del tancat 
de 15ha, una tasca complexa per les caracte-
rístiques del terreny, hi han participat un bon 
nombre voluntàries i voluntaris de l’Associa-
ció Collserola Paisatge Viu i veïns i veïnes de 
Valldoreix. 

un ramat de rucs de Can domènech 
neteja el sotabosc de l’entorn forestal 

de Valldoreix
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jOVentut

Garantir l’accés 
universal de la 
gent jove de 
Valldoreix als 
múltiples recur-

sos presents al seu entorn 
immediat, per tal que puguin 
escollir i construir el seu pro-
jecte personal i col·lectiu en 
condicions de llibertat i igual-
tat d’oportunitats. Aquest és 
l’objectiu del Pla de Joven-
tut de la vila per al període 
2022-2025.

A Valldoreix hi ha un total de 
1.789 joves d’entre 15 i 29 
anys (dades de l’any 2021), 
el que representa un 20,2% 
de la població de la vila. Dins 
del col·lectiu de la gent jove, 
un 53,2% són homes i un 
46,8% són dones.

La metodologia

Per recavar les dades es va 
fer un qüestionari on-line 
adreçat a l’alumnat de l’Ins-
titut Arnau Cadell, el qual van 
respondre un total de 311 
alumnes. També s’han fet 8 
entrevistes en profunditat 
amb representants d’asso-
ciacions i clubs esportius de 
la vila, 32 enquestes a peu 
de carrer amb joves de 12 a 
30 anys i anàlisi de les dades 
estadístiques de fonts muni-
cipals.

2 eixos i 9 accions

Per assolir els objectius del 
Pla Jove, aquest planteja 2 
eixos estratègics i 9 accions 
a desenvolupar. El 1er eix 
se centra en la cultura, l’oci 
i lleure per fer poble i es fo-
namenta en el principi de la 
necessitat de consolidar i in-
crementar la participació de 
les persones joves, així com 
oferir recursos i disposar 
d’espais propis per trobar-se 
i organitzar-se.

L’eix 2 té com a prioritats 
la salut, la sensibilització i 
l’acompanyament juvenil, 
traçant una línia de treball 
i donar resposta a una de 
les principals preocupacions 
de la gent jove de Valldoreix 
com és la salut tan física com 
la mental.

Per aconseguir-ho estan 
previstes 9 actuacions que 
consistiran en: la programa-
ció d’activitats d’oci nocturn 
per a la gent jove; la creació 
d’espais d’expressió artísti-
ca; la constitució de la Taula 
Local de joventut i proces-
sos de participació; la cessió 
d’espais del Casal de Cultu-
ra per a entitats i col·lectius 
juvenils; l’augment de les 
accions d’informació i sensi-
bilització en matèria d’hàbits 
saludables; la difusió i suport 
a recursos públics i cívics en 
matèria de salut mental; el 
suport formatiu, l’augment 
de l’oferta d’activitat espor-
tiva adreçada als joves; i el 
foment de Valldoreix com a 
vila jove i feminista. 

pla de joventut; full de ruta del jovent 
de la vila fins a l’any 2025
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persOnaLitats de VaLLdOreiX

entrevista a joan serraboguñà

‘el bosc està per gaudir-lo i respectar-
lo i no per llençar-hi brossa’

Com comences en el món de l’esport?
Vaig començar als 4 anys amb el motocròs. 
El meu pare és un gran aficionat del món de 
les motos i des de petit he viscut rodejat de 
motor. Aquesta etapa de pilot va durar fins 
als 12 anys, on em vaig seguir amb el futbol. 
Al futbol vaig estar fins als 15 anys, quan vaig 
començar amb les curses d’obstacles.

i com arribes a la disciplina de les cur-
ses d’obstacles?
Com sempre gràcies al meu pare, ell va ser 
qui va començar amb tot això de les curses. 
Un dia em va dir que provés un entrenament 
amb ell i des d’aquell dia no he parat.

per a qui no coneix com és el teu es-
port, en què consisteix?
Són curses d’uns 10-15 km i cada 400 me-
tres aproximadament, ens trobem un obsta-
cle. Aquest pot ser de qualsevol tipus: pujar 
una corda, carregar un tronc durant una cer-
ta distància, arrossegar-se pel fang, i també 
tenim els obstacles de suspensió (aquests 
últims són els més durs i els que tenen més 
espectacle).

Què et motiva per dedicar-te a aques-
ta modalitat?
Em motiva que cada dia vaig millorant i vaig 
passant nous obstacles. A part, estic d’entre-
nador de curses d’obstacles en un gimnàs de 
Sant Cugat i em motiva molt veure com pro-
gressen els alumnes.

Cursa a peu, obstacles... què és més 
important per ser un bon atleta de 
cursa d’obstacles?
El més important és saber gestionar cada 
metre de la cursa i tenir una planificació de 
cada entrenament. No es pot deixar l’entre-
nament en mas de la improvisació.

en quin dels aspectes del teu esport 
tens més habilitat?
El meu punt fort diria que són els obstacles i 
ara estem treballant per millorar punts dèbils 
com la carrera.
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persOnaLitats de VaLLdOreiX

Com vas rebre la notícia de què series 
el pregoner?
Va ser un moment on no m’ho esperava, 
m’ho va dir el meu pare i de seguida vaig dir 
que sí, que estava preparat.

Quin va ser el teu primer pensament?
Al principi una mica nerviós perquè mai havia 
parlat davant de tot el poble. Però després ho 
vaig agafar amb moltes ganes, ja que era una 
experiència nova per mi.

És molt difícil fer de pregoner?
És difícil controlar els nervis damunt de l’es-
cenari, però com has de parlar sobre un tema 
que coneixes ja et vas calmant poc a poc.

Què ha significat per a tu aquesta ex-
periència?
Per mi és una molt bona experiència i consi-
dero que és una oportunitat perquè els joves 
del poble tinguem veu.

ets veí de la Colònia Montserrat. Què 
t’agrada més del teu barri?
La pujada és quelcom que caracteritza el bar-
ri, encara que sigui bastant llarga és un tret 
diferencial que fa únic el barri. Però el meu 
lloc preferit és la plaça Hortet Solé, el lloc on 
ens ajuntàvem tots els veïns i fèiem partits 
de futbol infinits.

durant el pregó vas destacar la impor-
tància de viure al costat de Collserola 
i de cuidar aquest espai natural. per-
què creus que és tan important?
Tenim la sort de viure al costat d’un parc na-
tural molt bonic on podem fer mil activitats 
envoltats de natura. Últimament hi han corri-
ols que han anat desapareixent i és important 
mantenir-los amb vida. A part el bosc està 
per gaudir-lo i respectar-lo, i no per llençar-hi 
brossa.

Com ha influït en la teva carrera es-
portiva haver nascut tan a prop del 
bosc i la natura.
Ha estat de gran ajuda ja que he pogut prac-
ticar esport a l’aire lliure de tot tipus. Sortir 
a córrer, anar amb bicicleta, passejar amb la 
família...

Com voldries que fos el Valldoreix dels 
propers anys?
Per mi Valldoreix és un gran municipi amb 
petits racons molt bonics, però crec que fal-
taria que el poble es centrés més en l’esport. 
Habilitar més zones on poder practicar esport 
i algun parc de barres de calistènia, que últi-
mament s’utilitzen cada cop més. 
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CuLtura

Una alta participació, que en al-
guns actes va arribar a ser mas-
siva, i un òptim grau de civisme 
són les dues principals carac-
terístiques que van marcar la 

celebració de l’edició d’enguany de la Festa 
Major de Valldoreix. El tret de sortida el va 
donar la mostra dels treballs guanyadors del 
Concurs de Cartells i va seguir amb la sessió 
de contes infantils i titelles ‘Història de bosc’, 
que va omplir el Biblioaccés Vall d’Or. Acte 
seguit es va celebrar la 23a Visita Guiada al 
Taller de l’artista Adolf, que es va haver de 
suspendre per la indisposició d’un dels assis-
tents. L’activitat es va repetir al dia següent. 
La tarda de divendres va estar protagonitza-
da per l’inici dels tornejos de pàdel i tennis 
al Club Esportiu. El moment més esperat 
va arribar amb el pregó de Festa Major, que 
va anar a càrrec de l’atleta de la Colònia de 
Montserrat Joan Serraboguñá, campió d’Es-
panya sub-20 i de la Lliga Estatal de curses 
d’obstacles. Enllestit el pregó va arrencar la 
cantada d’havaneres amb Els Pescadors de 
l’Escala i del rom cremat. El darrer acte del 
dia va ser la Botifarrada Popular.

Dissabte es va fer el Mercadet dels Dissab-
tes, la Fira de Brocanters, la paella multitu-
dinària i el sorteig d’una panera de produc-
tes dels comerciants de la zona. L’esport va 
gaudir dissabte d’una gran oferta a la vila. 
El minitennis, el circuit de segway, els jocs 
d’habilitat i el tir amb arc van omplir la Plaça 
Pompeu Fabra, mentre que a la Plaça Casal 
de Cultura els Pop per Xics van entretenir el 
públic infantil’. En acabar, l’EMD va lliurar els 
premis del Concurs de Cartells als guanya-
dors. Altres activitats destacades de dissabte 

van ser l’Escape Room al Carrer; la presen-
tació oficial dels Gegants de Valldoreix i la 
xocolatada popular. El vespre va ser el torn 
del Concert de Gòspel a l’Església Protestant 
i la Sardinada Popular Ecològica dels Veïns i 
Veïnes Progressistes. El plat fort de la nit va 
arribar amb la Nit Jove amb els concerts de 
Land Of Coconuts, els Ciao Marina i, sobretot, 
la cantant barcelonina Suu.

El darrer dia de festa es va celebrar la inau-
guració del nou parc infantil Narcís Perbellini 
al carrer Brollador, la Trobada Castellera i a la 
mosta gastronòmica de la restauració local, 
Valldutapes.

L’acte de cloenda del programa de Festa Ma-
jor va anar a càrrec de la companyia de te-
atre valldoreixenca Magma-La Serreta que 
va omplir la Nau de Cultura amb el muntatge 
‘Talia i el periodista’. 

La participació i el civisme 
protagonitzen la celebració de la Festa 

Major de Valldoreix 2022
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CuLtura

L a 3a edició de la Biennal d’Es-
cultura ‘Valldoreix dels Som-
nis’, organitzada conjuntament 
per Amicart i l’EMD de Valldo-
reix, va obrir portes el 15 d’oc-

tubre al Parc de Sant Cebrià. La mostra 
artística aplega durant un mes una quin-
zena d’escultures d’artistes de referència 
i joves valors, del panorama nacional i in-
ternacional.

L’acte, que va estar presidit pel president Jo-
sep Puig, va comptar amb la presència del 
director dels Serveis Territorials a Barcelona 
del Departament de Cultura de la Generalitat; 
Andreu Felip; la tinenta d’alcalde de Cultura 
de l’Ajuntament, Esther Madrona; els vocals 
de l’EMD Susana Herrada, Bernat Gisbert, 
Lluïsa Muñoz, Jaume Sanmartí, Susanna Cas-

ta i Ferran Margineda; i els membres del jurat 
del certamen artístic.

La inauguració va servir per fer la presenta-
ció de les 14 obres seleccionades pel jurat 
-d’entre les prop d’una quarantena presenta-
des- i també per fer l’anunci públic de les tres 
peces guanyadores. Els guardons se’ls van 
endur ‘Dinamisme en l’Espai’ de Miquel An-
drino amb el Premi a la Singularitat, mentre 
‘ADN Volcànic’ d’Ernest Altés es va adjudicar 
el Premi al Missatge, tots dos dotats amb un 
premi econòmic de 5.000 euros. També va re-
sultar premiada l’obra ‘S’aprofita’ d’Alba Peli-
gero, a qui el jurat va reconèixer com la millor 
artista emergent, i que rebrà un premi en me-
tàl·lic de 3.000 euros. La Biennal va finalitzar 
el 15 de desembre, quan es va fer l’acte de 
lliurament dels guardons. 

Miquel andrino, ernest altés i alba 
peligero; guardonats a la 3a biennal 
d’escultura ‘Valldoreix dels somnis’
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CuLtura

La Ballada de sardanes amb la Co-
bla Ciutat de Terrassa, la cantada 
amb les corals l’Harmonia i Mu-
sic’Al Cor i el ball de gegants amb 
els Gegants de Valldoreix, Cebrià i 

Assumpta, són algunes de les activitats tra-
dicionals i culturals que el 23 d’octubre van 
omplir l’esplanada de l’ermita de la Salut per 
celebrar la primera edició postpandèmica de 
l’Aplec de la Salut de Valldoreix.

Les veïnes, veïns, entitats i associacions de la 
vila han hagut d’esperar dos anys per poder 
tornar a enfilar el camí de pujada a l’ermita 
de la Salut per celebrar el popular aplec vall-
doreixenc, suspès en dues edicions per les 
restriccions contra la Covid-19. És per això 
que enguany la tradició s’ha reprès amb força 
i van ser més de 200 les persones que, al llarg 
del matí es van apropar a l’esplanada als peus 
del Puigmadrona per participar de les dife-
rents activitats lúdiques, culturals i culinàries 
organitzades des de l’EMD de Valldoreix.

La diada va començar matinera a l’ermita de 
la Salut, a dos quarts de deu del matí, amb 
l’ofici de la missa de l’aplec a càrrec del rector 
de la parròquia de Sant Cebrià, Josep Maria 
Manresa i que va donar pas a la formació de 
la rotllana prèvia a l’inici de la ballada de Sar-
danes, al ritme de les notes de la Cobla Ciutat 
de Terrassa. Durant el matí també hi va haver 
temps per a les activitats familiars amb un joc 
de pistes digital que va engrescar a infants, 
joves i grans a descobrir secrets amagats als 
boscos propers a l’ermita. Entretant, l’espla-
nada la van ocupar els cantaires de la coral 
jove Music’Al, primer, i la Coral l’Harmonia de 
Valldoreix, després, que van oferir als assis-

tents un recital de cant amb les seves peces 
del musicari tradicional i èxits internacionals.

A dos quarts d’una va ser el torn del Grup de 
Teatre l’Espiral de Valldoreix que van conver-
tir l’espai a tocar de l’ermita en un escenari 
improvisat per interpretar un fragment d’una 
de les seves representacions més celebra-
des, ‘Poesia i vida de Joan Salvat Papasseit’, 
on el grup teatral escenifica la vida i obra del 
poeta català.

El fi de festa a una diada tan nostrada el va 
posar una edició més el ja més que tradici-
onal Concurs Paelles de l’aplec que, després 
d’uns anys de restriccions per les prohibici-
ons pel risc d’incendis a Collserola, ha revifat 
per tornar a ser una de les activitats més ce-
lebrades i participades de la jornada. En total 
es van cuinar quatre paelles, entre les quals 
va destacar la de l’associació Acció Cultural 
de Valldoreix, que després d’una ajustadíssi-
ma decisió del jurat es va acabar enduent el 
primer premi. 

L’aplec de la salut recupera la normalitat 
precovid i omple l’esplanada de l’ermita de 

tradició i cultura
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COMerç

La rampa: bona cuina i bones vistes

Al bell mig de Collserola i a mitja 
pujada de la Colònia de Mont-
serrat hi trobem el restaurant 
La Rampa, un local amb tradició, 
que enguany assoleix el 10è ani-

versari de l’actual propietat. Parlar de La Ram-
pa és fer-ho en termes de proximitat, tracte 
proper, detall amb el client i una immillorable 
relació qualitat-preu. Aquest és el segell que 
li ha imprès en Jeroni Ferrè, Jero, que lidera 
aquest petit gran restaurant de muntanya 
des del 2013.

Foc, brasa i producte de Km0

Com a bon restaurant de la serra de Collse-
rola, el foc i la brasa són els pals de paller 
en què es basa la gastronomia de La Ram-
pa, amb un ampli assortit d’hamburgueses 
gourmet i una acurada selecció de talls de 
vedella i porc de proximitat. Però sense dub-
te el gran atractiu de La Rampa és la seva 
àmplia terrassa envoltada de bosc i amb 
unes increïbles vistes de tot el Vallès. Gaudir 
d’un àpat a La Rampa és degustar els sabors 
de Collserola, amb productes de Km0 com el 
tomàquet mandó i les cerveses artesanes 
de proximitat.

espai obert i d’acollida

Visitar La Rampa és també descobrir el cen-
tre neuràlgic i social del barri de la Colònia de 
Montserrat de Valldoreix. Per això La Rampa 
participa activament en totes les celebracions 
del barri com la seva Festa Major, la castanya-
da, el Nadal... sent un espai aglutinador de les 
iniciatives de l’associació veïnal. En definitiva, 
La Rampa és un espai d’acollida amb les por-
tes obertes a tot tipus de públic, que ofereix un 
ambient familiar amb preus per a totes les but-
xaques i on tothom pot gaudir de celebracions 
en família, àpats d’empresa o una llarga sobre-
taula entre amics. 
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COMerç

Quan entres a la Drogueria Vàz-
quez, ubicada al número 23 
de la Rbla. M.J. Verdaguer, fas 
un petit viatge en el temps i et 
transportes directament a les 

antigues botigues de barri i als ‘colmados’ 
d’abans. Espais farcits de productes per to-
tes bandes i amb botiguers i botigueres que 
et rebien amb un gran somriure. ‘Aquest és 
l’esperit de la Drogueria Vàzquez des que va 
obrir les seves portes a Valldoreix l’any 1997, 
al mateix espai que ocupava la casa familiar’, 
ens explica en Xavier Vàzquez, propietari de 
l’ara establiment, on abans va viure amb els 
seus pares i germans.

53 anys d’història familiar

La relació de la família Vàzquez-Gavaldà 
amb el negoci, va començar molt abans. 
Corria l’any 1969 quan en Lluís Vàzquez 
i la Fina Gavaldà van obrir de la primera 
Drogueria Vàzquez al carrer Capità Are-
nas de Barcelona. Pintor d’ofici, en Lluís 
va aprofitar la seva experiència laboral per 
iniciar el negoci de droguer -juntament 
amb la seva dona i fills- que amb el temps 
va prosperar amb un segon local. L’arri-
bada a Valldoreix va ser de forma natural, 
perquè era el lloc de residència de la fa-
mília. ‘Des del primer moment la resposta 
va ser molt bona i per això estem aquí 25 
anys després’, diu orgullós en Xavier.

La clau de l’èxit

El secret de la longevitat de la Drogueria Vàz-
quez a Valldoreix és, segons el seu propietari 
‘el fet de ser drogueria-ferreteria ens permet 
tenir una mica de tot allò que pot fer servir una 
persona que fa bricolatge i que ens ve a buscar 
coses elementals’. Els altres factors claus són la 
proximitat, la comoditat, el tracte personalitzat 
amb els clients i l’assessorament.

La drogueria, un negoci dels d’abans

‘Les drogueries som una espècie en extinció. Cada 
cop som menys. Fins i tot la canalla petita, quan 
passen per davant els hi pregunten als seus pa-
res si aquí es venen drogues’, comenta en Xavier. 
Malgrat això, la Drogueria Vàzquez és un punt 
neuràlgic pel veïnat, que s’apropa a l’establiment 
per comprar i fer consultes, que ‘en la majoria dels 
casos estan relacionades amb temes de pintura i 
petites reparacions domèstiques’.

evolució i futur

‘El client de Valldoreix és molt fidel i sempre ens 
ha respost molt bé’ ens diu en Xavier, que veu 
com la vila ha evolucionat cap a un veïnat més 
jove i/o estranger que compra més per internet, 
però que ‘a nosaltres també ens va bé perquè si 
ens venen a comprar els complements, nosal-
tres ja podem subsistir’. Per en Xavi el futur del 
comerç de Valldoreix ‘ha de passar per la recla-
mació històrica d’una centralitat. 

drogueria Vàzquez; 25 anys al servei 
de Valldoreix
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entitats i assOCiaCiOns

Valldoreix espais naturals (Ven)

Es tracta d’una associació sense 
ànim de lucre que va ser fundada 
el 2006. El nom té la seva raó de 
ser perquè el motiu de la seva cre-
ació fou l’elaboració d’un catàleg 

dels arbres monumentals de Valldoreix. Ben 
aviat, però, les activitats mediambientals es 
van veure complementades amb nombroses 
propostes de tipus cultural.

Valldoreix esdevé un lloc meravellós per viu-
re, rodejats per natura i una impagable tran-
quil·litat. Ara bé, d’una cosa ha estat sempre 
deficitària, i és de la manca d’un centre que 
aglutini certes activitats socials de la pobla-
ció. La seva distribució urbanística dispersa 
i l’absència d’un nucli històric han provocat 
una escassa relació entre els seus veïns. VEN, 
amb l’estreta col·laboració de l’EMD de Vall-
doreix, es va proposar col·laborar a enriquir la 
vida social del nostre poble i ajudar a pal·liar 
aquestes mancances.

Amb l’objectiu de satisfer el màxim d’afec-
cions i interessos personals hem anat ma-
durant el nostre perfil fins a poder oferir un 
ampli ventall d’activitats mediambientals, 
culturals, esportives i de lleure. Si haguéssim 
d’esmentar-les, podríem dir que de tipus me-
diambiental les més importants són:

Les caminades del VEN, que es duen a ter-
me setmanalment. Oferim tres nivells de 
dificultat diferents, que s’integren en grups 
independents amb el seu propi organitzador 
i guia. El seu fi, a més del merament esportiu, 
és donar a conèixer el patrimoni natural i pai-
satgístic de Catalunya.

Les accions d’ajuda a la flora i la fauna de 
Valldoreix, per a les que cada any se seleccio-
na un tema prioritari al qual es destina la sub-

venció per a medi ambient cedida per l›EMD, 
a banda de fons propis. Exemples d’aquestes 
actuacions han estat la plantació d’arbres i la 
instal·lació de caixes-niu per a ocells a diver-
sos espais verds del nostre territori.

Pel que fa a les de caràcter cultural citarem:

El cinema a la nau, que mensualment, pro-
jecta una pel·lícula prèviament escollida per la 
Comissió de Cinema del VEN.

Les conferències, amb una freqüència tri-
mestral i en les que es tracta un ampli ventall 
de temes.

Els concerts, que es duen a terme semestral-
ment, i encara que tracten l’òpera com gène-
re principal, també estan oberts a altres.

Les sortides culturals del VEN es fan trimes-
tralment, convidant-nos a visitar llocs d’inte-
rès cultural o paisatgístic.

Periòdicament, es realitzen altres tipus d’ac-
tivitats com publicacions i exposicions. Entre 
les primeres destacarem dos estudis d’in-
terès comú i local: “Arbres Monumentals de 
Valldoreix” i “Objectes Ornamentals de Vall-
doreix”. 

... i per passar plegats una bona estona: els 
tastets del VEN, que estan tenint una molt 
bona acollida i ens fan gaudir de diverses es-
pecialitats gastronòmiques. Per descomptat, 
també col·laborem amb esdeveniments po-
pulars, trobades d›entitats i altres.

El bon ambient i l’esperit participatiu i col·la-
borador dels membres del VEN ha fet que, a 
hores d›ara, siguem un col·lectiu en el qual 
l’amistat és un dels signes propis més pre-
uats d’identitat.
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espOrts

La disputa de la 16a edició del tor-
neig World Tennis Tour-Vila de 
Valldoreix, trofeu Rise for Good, 
celebrat del 8 al 15 de maig, va te-
nir el seu desenllaç el diumenge 15 

de maig a la pista central de les instal·lacions 
del Club Esportiu Valldoreix, on el jove tennista 
de 17 anys i natural d’Alcalà d’Henares, Da-
niel Mérida Aguilar es va imposar (2-6, 7-5 i 
6-2) al català i primer cap de sèrie del torneig, 
Oriol Roca Batalla. Tot i començar perdent per 
un clar 2-6 el primer set, Daniel Mérida es va 
refer en el segon i tercer set i va aconseguir 
donar-li la volta al marcador per acabar impo-
sant-se i alçant la copa de campió del torneig 
valldoreixenc.

En la categoria de dobles, la victòria se la va 
endur la parella espanyola formada per Álva-
ro López San Martín i Daniel Rincón, després 
d’imposar-se a la final a la dupla integrada 
pel tennista sirià Hazem Naw i l’argentí Fran-
co Emanuel Egea (6-3, 6-2).

el 16è torneig World tennis tour-
Vila de Valldoreix corona daniel 

Mérida aguilar

Un any més, l’EMD de Valldoreix ha estat un 
dels principals patrocinadors del torneig que 
porta el nom de la vila, fent una aportació eco-
nòmica de 7.000€, per ajudar a tirar endavant 
una iniciativa esportiva de primer nivell mun-
dial, que posa el nom de Valldoreix al mapa 
tennístic internacional. A l’aportació econòmica 
feta des de l’EMD, enguany s’ha sumat de nou 
el patrocini de la fundació ‘Rise for Good’ de Jor-
dània, que treballa en un programa de desen-
volupament d’esportistes joves. 
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espOrts

Un total de 380 marxadors, tots 
ben equipats amb els seus bas-
tons corresponents, es van donar 
cita el diumenge 13 de novembre 
a l’espai del Camp de Futbol de 

Valldoreix per prendre part a la 5a Marxa de 
la Salut de Valldoreix. La prova atlètica, orga-
nitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat en 
col·laboració amb l’EMD de Valldoreix, es va 
desenvolupar sobre un circuit de 10 km, habi-
litat per a l’ocasió a l’entorn del Puig Madrona.

El tret de sortida de la caminada, no compe-
titiva, es va donar passades les 10 del matí 
quan els participants van sortir del Camp de 
Futbol en direcció a Can Monmany. Des d’allà 

van fer camí fins a l’ermita de la Salut per 
després anar fins a tocar l’espai de Les Es-
cletxes del Papiol. Un cop allà es van enca-
minar fins a Can Domènech per tot seguit, i 
completant la volta al Puig Madrona, enfilar 
el Camí de la Salut per, passant de nou per la 
masia de Can Monmany, tornar al Camp de 
Futbol resseguint els senders de la falda de la 
Serra de Can Julià.

Per poder gaudir al màxim de l’activitat l’or-
ganització va habilitar un equip d’instructors 
de marxa nòrdica que es van encarregar d’ex-
plicar la tècnica correcta i oferint als partici-
pants consells de perfeccionament, al llarg de 
tota la prova. 

La 5a edició de Marxa de la salut 
de Valldoreix esdevé un any més la 

festa de la marxa nòrdica
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sOLidaritat

LEMD de Valldoreix i la Fundació 
Catalònia Creactiva van signar el 
24 de maig una nova renovació, 
la sisena, del conveni rubricat 
entre les dues entitats per donar 

continuïtat al projecte conjunt d’inserció i 
formació que es ve desenvolupant des de 
l’any 2016 i que té per objectiu afavorir la 
major incorporació al món laboral de les 
persones amb risc d’exclusió i promoure 
la responsabilitat social de l’administració 
valldoreixenca.

El conveni es va signar al despatx del presi-
dent de l’EMD, Josep Puig, que va estar 
acompanyat pel director econòmic-financer 

de Catalònia Creactiva, Adrià Serrahima, la 
vocal de l’EMD, Susana Herrada i la Mercè 
López, persona beneficiària del conveni. 

L’eMd de Valldoreix i Catalònia 
Creactiva juntes des del 2016 en 
la integració de persones en risc 

d’exclusió

refugees Welcome i l’eMd renoven 
el seu vincle solidari d’ajuda als 

refugiats

E l president de l’EMD-Valldo-
reix, Josep Puig, i la vicepresi-
denta de Refugees Welcome, 
Pascale Mertens, van renovar 
el 14 de juny i per tercer any 

consecutiu el conveni de col·laboració 
entre les dues entitats, a través del qual 
l’administració valldoreixenca es compro-
met a subvencionar amb 4.000€ les ac-

cions solidàries del 2022 de l’associació 
d’acollida de refugiats.

Refugees Welcome té com a objectiu la pro-
moció de la cultura de benvinguda entre la po-
blació local i persones sol·licitants de protecció 
internacional, sense oblidar a la població im-
migrant/apàtrida/desplaçada, per aconseguir 
una integració real a la nostra societat. 
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sOLidaritat

nasCO Feeding Minds i l’eMd 
de Valldoreix; juntes per tirar 

endavant un projecte de formació 
digital a Ghana

L’acord el van signar a l’octu-
bre la vocal de Serveis Socials 
Lluïsa Muñoz i el valldoreixenc 
Ousman Umar, fundador de 
l’ONG NASCO Feeding Minds, 

a través del qual l’administració de Valldo-
reix farà una aportació econòmica de 3.000 
euros. Aquest conveni permetrà finançar un 
projecte on 300 infants i joves de comunitats 
rurals de Ghana formar-se en una aula digital 
rehabilitada i trobar oportunitats laborals en 
el sector de les TIC. La iniciativa cooperativa 
finançada per l’EMD de Valldoreix té per ob-
jectiu la creació d’una xarxa d’aules d’infor-
màtica a escoles rurals de Ghana. 

L’eMd de Valldoreix i pulseras 
Candela es donen la mà en contra 

del càncer infantil

Recollir fons per a impartir tallers 
de motivació, amb l’objectiu de 
difondre la problemàtica del 
càncer infantil, així com, donar 
suport a donar continuïtat a la 

tasca de teixir les Polseres Candela, que es 
distribuiran pels comerços i esdeveniments 
de la zona per recaptar fons per a la recerca 
del càncer infantil. Aquest és l’objectiu del 
conveni de col·laboració que van signar el 2 
de novembre la vicepresidenta de l’EMD de 
Valldoreix, Susana Herrada i del Sr. David 

Sánchez, president de la Asociación Pulseras 
Candela, mitjançant el qual l’administració 
valldoreixenca fa un donatiu de 1.000€ a 
l’organització benèfica. 
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sOLidaritat

asociación anita i eMd de Valldoreix 
sumen esforços per portar la 

musicoteràpia a domicili a pacients 
oncològics

L’EMD de Valldoreix i la valldo-
reixenca Asociación Anita han 
signat aquest matí el conveni 
de col·laboració anual entre les 
dues entitats, a través del qual 

l’entitat municipal ajudarà a finançar el ser-
vei de musicoteràpia a domicili pels pacients 

oncològics de la unitat de cures pal·liatives de 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El 
projecte, que es va iniciar l’any passat conjun-
tament per l’associació benèfica de Valldoreix i 
l’hospital infantil barceloní, rep l’ajut econòmic 
de 2.000 euros signat avui, que servirà per do-
nar continuïtat a la iniciativa. 
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Opinió de Grups 

LES NOSTRES ARRELS 
MEDIEVALS
Lluny queden els temps en els quals el castell de 
Canals estava abandonat i perdut en mig d’un bos-
quet de pins (va viure uns anys efímers d’un pes-
sebre vivent 1966-69). Durant els anys noranta del 
segle passat, un jove historiador, en Juanjo Cortés 
realitzà diversos estudis i conferències sobre el cas-
tell, també alguna campanya de neteja.
Juanjo Cortés va situar en l’agenda municipal el nos-
tre castell aconseguint que els anys 2002 i 2003 
l’EMD dugués a terme les primeres intervencions 
amb uns camps de treball d’estiu per a joves. No 
podem oblidar tampoc les obres de consolidació 
portades a terme durant el mandat de la presidenta 
Montserrat Turu. 
Els darrers anys, el castell, amb l’acord i el consens 
de tots els grups polítics de l’EMD, ha experimentat 
un gran canvi. S’han dut a terme diverses interven-
cions arqueològiques, que ens han mostrat les res-
tes del conjunt del castell, rescatant murs i estruc-
tures amagades. 
Aquest any, s’han executat les obres de cobertura 
d’una part del castell. Amb aquestes obres es con-
solida la feina feta i es rescaten els volums i alça-
des d’algunes dependències. La imatge del castell 
ha canviat i es redimensiona convertint-se en un 
monument.
Queda, però, molta feina a fer, s’han de millorar el 
tancament i els accessos, cal protegir aquest mo-
nument que ens connecta amb les nostres arrels 
medievals. També cal continuar amb les excavaci-
ons i obres de restauració i consolidació, és un pa-
trimoni cabdal de la nostra història. No ens podem 
aturar, cal continuar treballant i recuperant el castell 
de Canals, sense oblidar altres elements del nostre 
patrimoni com can Monmany o el molí de Canals.
Des del grup municipal d’ERC continuarem defen-
sant el valor del nostre patrimoni i treballem perquè 
la vila de Valldoreix i el conjunt del nostre país recu-
peri i conegui el Castell de Canals.

nOta d’aCLariMent
Els textos de l’apartat d’opinió apareixen en aquest espai tal com els grups municipals els envien per a la seva pu-
blicació. En cap cas des de l’àrea de comunicació es modifiquen els escrits per a correccions d’estil o ortogràfiques.

JA ESTEM EN CAMPANYA
Pel que estem veiem ja hem iniciat la campanya 
per les municipals, en cas de Valldoreix, per la 
presidència. Però no tots, únicament aquells que 
poden fer ús del pressupost i de la seva per-
tinença al govern. S´ha de dir que és una pràctica 
no del tot estranya, no serà la primera ni l´última 
a fer-ho, però això no vol dir que sigui gaire ètic 
a més d’esgotador, per què encara estem a uns 
quants mesos de les eleccions vinents i no se 
jo si les falses promeses aguanten una campa-
nya tan llarga. Com he dit, ja estem en campa-
nya o això van evidenciar al ple passat aprovant 
projectes per la quantitat de 2M i escaig i que 
sabem que no es poden portar a terme. L´EMD 
no pot fer front a unes despeses tan elevades 
tenint una prioritat urgent com és la urbanitza-
ció del Baixador o la històrica reivindicació dels 
oblidats veïns i veïnes de la Colònia Montserrat. 
I tampoc, com van argumentar, cobrirem una 
quantitat tan elevada amb subvencions d´unes 
altres administracions. No tot val i fer una cam-
panya no es pot limitar a una votació plenària 
d´un projecte per aconseguir un titular o fer pro-
paganda en aquesta revista que estan llegint. 
Un projecte que no consolidaràs amb els recur-
sos del que disposa l´EMD, aquestes pràctiques 
l’únic que demostren és la poca consciència que 
alguns tenen del que són dos milions d´euros 
més enllà de veure’ls escrits amb negreta en 
un paper. No podem oblidar que són diners que 
surten de les butxaques de tots els ciutadans de 
Valldoreix i hauríem d´administrar-los amb més 
cura i respecte. El que no saben els veïns i veïnes 
és el cost d´un projecte fins que aquest arriba al 
ple, parlem de cost humà i econòmic i aquestes 
pràctiques tenen un nom, es diu malbaratament 
dels diners públics.
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NUESTRO PATRIMONIO
El asentamiento humano en Valldoreix tiene una 
larga historia, íberos, romanos o visigodos ya apre-
ciaron estas tierras para asentarse, y con ello nos 
fueron dejando un legado que con el tiempo ha dado 
lugar al Valldoreix que conocemos.

Los pobladores más recientes son los que han de-
jado una huella más visible, la ermita de la Salut, el 
Castell de Canals o la herencia económica en forma 
de las masías que constituyeron el núcleo de la ac-
tividad agrícola de la zona durante siglos y entre las 
que destaca Can Monmany.

En este contexto, hace poco ha acabado la segunda 
fase de intervención en el Castell de Canals. Unas 
obras necesarias para garantizar la integridad de los 
restos y conocer mejor cuál era su papel en la socie-
dad y economía de su época. En este caso, las inter-
venciones realizadas hasta la fecha han sido de un 
importe modesto, y por su naturaleza no requerirán 
de un coste de mantenimiento significativo. 

Pero el caso de la masía de Can Monmany es muc-
ho más complejo, tanto por la titularidad y gestión 
compartida con Sant Cugat, como por el gran reto 
económico que supondrá su recuperación y adapta-
ción para usos ciudadanos. 

Sin duda, su potencial es muy grande, pero también 
es fácil imaginar la elevada inversión a realizar el 
posterior coste que tendrá su conservación y uso.

Por ello, el futuro de Can Monmany es un debate 
que debemos afrontar con rigor y compromiso, lide-
rando desde Valldoreix, como primeros interesados, 
todas las iniciativas que puedan desarrollarse en 
este sentido, y buscando toda la ayuda que puedan 
ofrecer instituciones, partidos, entidades y vecinos 
con el objetivo común de devolver a Valldoreix ese 
patrimonio como un equipamiento de referencia 
para actividades culturales, de divulgación o lúdicas. 

Tenemos la obligación de preservar nuestro patri-
monio histórico y cultural para las futuras generaci-
ones, pero sin olvida retornar en parte a la ciudada-
nía una adecuada contraprestación a los impuestos 
que pagamos.

L’EMD de Valldoreix, si vol continuar essent un ens 
local amb personalitat pròpia, ha de tenir un paper 
molt més rellevant en la política municipal de Sant 
Cugat. Ha d’anar més enllà de gestionar les compe-
tències pròpies i fer el possible per incidir en qües-
tions rellevants que l’afecten directament i de les 
quals depèn en major part de l’Ajuntament.
Temes cabdals endegats amb governs de conver-
gència/pdcat/junts, com disposar d’un absent HPO, 
o l’accidentada gestió política de la urbanització de 
l’avinguda Baixador, o del Complex Esportiu, o la 
incompareixença en la urbanització de la Colònia 
Montserrat, o una nova centralitat, etc., continuen 
sense resoldre’s.
Un d’ells podria ser també, treballar per potenciar 
l’activitat econòmica del polígon Can Calopa. Ubi-
cat a l’extrem més occidental de Valldoreix, és un 
exemple de com el present govern, preocupat en 
la gestió clientelar de la seva bossa de votants, pot 
abandonar a la seva sort el conjunt de PIMES que 
tenim més a l’abast. Saber com hauran d’afrontar 
la crisi i procurar-los un camí planer per a la recon-
versió no són obligacions de l’EMD, però haurien de 
ser un deure per un govern que, no entén l’activitat 
econòmica de la vila més enllà del comerç local, ni la 
crisi del sector productiu enfront d’un model plagat 
de plataformes logístiques. 
La globalització ha causat el temut efecte deslo-
calizador d’empreses i sobretot de la producció de 
matèries primeres i manufacturades que, parado-
xalment ens aboca a la dependència més absoluta 
d’agents externs, i paradoxalment, tot sotasignat 
per polítics que diuen lluitar per la independència 
del nostre país. 
Més que mai, hem de superar els vells clixés i apos-
tar per una transició cap a un nou model econòmic 
que procuri abastir les necessitats reals de la ciuta-
dania, a Valldoreix i arreu.
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nOta d’aCLariMent
Els textos de l’apartat d’opinió apareixen en aquest espai tal com els grups municipals els envien per a la seva pu-
blicació. En cap cas des de l’àrea de comunicació es modifiquen els escrits per a correccions d’estil o ortogràfiques.

ESTIMEM EL COMERÇ DE 
VALLDOREIX
Valldoreix sempre ha tingut i té un teixit comercial des-
tacat el qual hem de protegir i preservar. A més de ven-
dre productes d’una qualitat excel·lent i satisfer les ne-
cessitats dels valldoreixencs i valldoreixenques, genera 
una sèrie de factors col·laterals que encara l’enriqueixen 
més i que són tan o més importants que els comentats 
anteriorment. Us imagineu la nostra vila sense la feina 
dels comerciants? Us imagineu la nostra vila sense el 
caliu i les trobades improvisades entre uns veïns i altres 
tot esperant el seu torn?
Des de la vocalia de comerç, i per tal de seguir enriquint 
i potenciant aquest sector, hem estat treballant en un 
pla d’acció que va posar-se en marxa el passat mes de 
setembre del 2022 i que es perllongarà fins al maig del 
2023. Paral·lelament s’ha constituït l’associació de Co-
merciants i restauradors de Valldoreix que neix amb 
l’objectiu de fer un salt de qualitat gràcies a aquestes 
persones que, dia rere dia, aixequen la persiana del seu 
negoci i saben millor que ningú quines són les seves ne-
cessitats i realitats. A més d’això, l’objectiu de tot plegat 
és que neixin propostes a través de trobades en comú i 
del sentir dels propis comerciants. D’aquí precisament 
neix la targeta de fidelització que serà una realitat ben 
aviat i permetrà acumular avantatges i promocions espe-
cials a tots aquells que comprin al comerç de proximitat.
Un tret diferencial que tenim a Valldoreix i que es va 
crear a partir de la col·laboració dels restauradors de la 
nostra vila és el Valldutapes, amb un èxit rotund sem-
pre que s’ha celebrat. El darrer va ser a la Festa Major i el 
proper ja us fem saber que serà al mes de març.
Actualment, i trobant-nos en dates nadalenques i amb 
l’objectiu de seguir potenciant i visibilitzant el comerç vall-
doreixenc, hi haurà diverses activitats que es faran des 
dels comerços de la vila com la campanya del Pare Noel 
o la instal·lació de bústies reials per tal que els més petits i 
petites hi puguin abocar els seus desitjos. I tot això sense 
oblidar la preuada fira d’artesans i les olles del mercadet.




