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Institucions i urgències
EMD Valldoreix - Atenció Ciutadana ................... 93 674 27 19
EMD Valldoreix - Urbanisme .................................. 93 674 28 12
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès... .......................93 565 70 00
Emergències (bombers, ambulàncies)….............................................112
Informació Ajuntament de Sant Cugat........................................... 010
Informació Generalitat de Catalunya…… .........................................012
CAP de Valldoreix .................................................................93 583 74 00
CAP de Valldoreix Urgències ............................................93 589 44 45
Consorci Parc de Collserola ..............................................93 280 35 52
Correus Valldoreix .................................................................93 589 72 48
Deixalleria Municipal............................................................93 597 04 95
Farmàcia Pinto ..........................................................................93 674 28 71
Funerària ......................................................................................93 589 55 52
Hisenda ......................................................................................... 93 589 11 55
Hospital General de Catalunya ......................................93 565 60 00
Jutjats ..........................................................................................93 674 66 96 
CITELUM (MOSECA) Enllumenat públic VDX............900 724 365
Mossos d'Esquadra.......................................... ......................................... 088
OMIC............................................................................................93 565 70 00
Policia Local...................................................................................................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

A principis dels anys 30 del segle XX, l’Associació de 
Propietaris de Valldoreix va buscar la manera de tenir 
un camp d’esports a Valldoreix per tal de poder practi-

car diversos esports. Es miraren algunes opcions i finalment es 
decidí, amb la col·laboració del Sr. Lluís Gassó Oliver, propietari 
de Can Monmany  adequar uns terrenys de la seva propietat situ-
ats sota la masia del Mas Roig i de les restes del Castell de Canals.

El mes de juliol de 
1933 s’intensificaren 
les obres de cons-
trucció del camp 
d’esports de Valldo-
reix, dins la finca 
de Can Monmany. 
La piscina i la pista 
de tennis van ser 
projectades per l’ar-
quitecte Jordi Tell 
Novellas. A finals de 
mes la piscina estava 
acabada i s’estaven 

ultimant els darrers detalls de la pista de tennis i del camp de futbol. 
La inauguració oficial del Camp d’Esports va ser el diumenge 6 d’agost. 
La jornada inaugural va començar  a les nou trenta amb la benedicció 
del Camp d’Esports per part del rector de Valldoreix, Mn. Josep Caste-
llà Casarramona. A les onze del matí començà el campionat de natació 
amb nedadors i nedadores dels clubs Mediterrani i F.A.E.E.T.A. 
Al migdia va ser el moment del tennis amb un partit de dobles els ju-

gadors Albert Durall, membre de l’equip espanyol de Copa Davis  i 
Pere Casanovas, campió  de la segona categoria de Catalunya formant 
la primera parella i per l’altra el duet Pere Ros i Jaume Durall, tenista 
del Club de Tennis Horta i  campió d’Espanya de dobles els anys 1931-
1933.
A la una va celebrar-se el dinar de germanor amb la presència d’autori-
tats. A les quatre de la tarda es va fer una audició i ballada de sardanes. 
Un cop finalitzades les sardanes va arribar el moment del futbol entre 
els equips del Valldoreix i del Monmany.
Al final del mes d’agost l’activitat al Camp d’esports havia estat tot un 
èxit, per manca de llocs on banyar-se moltes famílies de Rubí, Papiol i 
Sant Cugat així com valldoreixencs de les associacions de La Colònia 
Montserrat i del Mas Fuster es convertiren en usuaris de la piscina.
Un cop passat el mes d’agost l’activitat continuà durant la tardor. El 
diumenge 15 d’octubre va tenir lloc un partit de futbol entre la Penya 
Salas i el Valldoreix F.C.  El 22 d’octubre Urbanizaciones Valldoreix va 
organitzar una gran festa al Camp d’Esports conjuntament amb Ràdio 
Associació amb motiu de la col·locació de la primera pedra del Xalet 
La Lechera, premi del Concurs d’Història de Catalunya organitzat per 
aquesta emissora de ràdio.  La Festa va comptar amb la visita del pre-
sident de la Generalitat, Francesc Macià, que vingué acompanyat pel 
diputat  d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)  Joan Baptista 
Soler i Bru,  i el secretari polític del president,  Joan Alavedra. 
Per a l’entreteniment dels assistents es van organitzar sardanes, focs 
artificials, elevació de globus aerostàtic, atraccions i actuacions variades. 
La jornada es completà també amb un programa d’esports amb unes 
curses de natació, partits de tennis i de futbol.
La primera temporada del Camp d’Esports va ser tot un èxit, i la plena 
activitat continuà en temporades posteriors.

HISTÒRIA VIVA

Any 1933: Neix el Camp d’Esports de Valldoreix

El teu anunci aquí tel. 936 742 719
www valldoreix.cat
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El passat 4 d’abril el Ple de la 
Junta de Veïns de Valldoreix va 
aprovar el Pacte per a la Mobi-
litat de Valldoreix i l’Estudi de 
Mobilitat de Valldoreix, amb 
l’únic vot en contra del PP. 

L’Estudi de Mobilitat es va 
enriquir, a través del procés de 
participació, amb un total de 
353 aportacions veïnals de les 
quals 220 van quedar recollides 
al document final. El procés 
participatiu es va estructurar 
en 3 sessions obertes a la ciuta-
dania –la primera dedicada en 
exclusiva als comerciants-. Els 
eixos treballats van ser la mo-
bilitat a peu, en bicicleta, en 

transport públic i en vehicle privat. A les sessions van participar un total de 106 ve-
ïns i veïnes, que van exposar les seves inquietuds en relació als eixos abans esmen-
tats. La valoració sobre els continguts, el funcionament dels grups de treball i sobre 
els resultats, expressada pels participants a través d’una enquesta de satisfacció, es 
va situar en el notable alt (8,3 punts). Aquest fet demostra l’alt grau d’implicació i 
d’acceptació que el procés participatiu va despertar entre la ciutadania.

Al llarg del procés s’han celebrat un total de 12 sessions –entre tallers, sessions de 
presentació, de diagnosi i de treball, sessions del Consell de la Vila, de la Taula de 
la Mobilitat i audiències públiques- en què s’ha generat informació i s’ha donat 
compte de l’evolució del procés de participació en cada moment. 

La prioritat de l’equip de govern, al llarg de tot el procés, ha estat tenir puntualment 
informada a la ciutadania. És en aquest sentit que s’han fet dues bustiades a totes les 
cases de Valldoreix, la primera per convidar a tots els veïns a participar i fer aportacions i 
més endavant per fer la validació de les propostes presentades. Amb aquesta voluntat es 
va crear també un web exclusiu del procés amb tota la informació del mateix; així com la 
publicació periòdica de notícies als mitjans de comunicació locals i als perfils que l’EMD 
té a les xarxes socials facebook i twitter. Les informacions relatives al procés participatiu 
‘Valldoreix es mou’ s’han difós igualment a través del butlletí municipal InfoValldoreix.

Vull agrair a totes les persones que, de forma directa o indirecta, han pres part del 
Procés Participatiu ‘Valldoreix es mou’ i han aportat el seu granet de sorra per fer 
d’aquest un projecte d’èxit amb un alt grau d’acceptació entre totes les persones 
que hi han participat. Vull també felicitar la ciutadania de Valldoreix per l’alt grau 
de civisme i l’alta vocació participativa que mostra en tot moment. 

Molt cordialment.

Josep Puig Belman

SALUTACIÓ
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La contenció i l’equilibri marquen  
el pressupost 2013 de l’EMD

ECONOMIA I FINANCES

Els comptes anuals de Valldoreix ascendeixen a un 
total de 8,6 milions d’euros, amb una partida dedica-
da a inversió que se situa al voltant del milió d’euros. 

La reducció respecte a l’any passat que pateix, tant la xifra 
global del pressupost com el capítol d’inversions, s’explica 
per la liquidació, durant el 2012 de la pràctica totalitat de la 
partida dedicada a finançar el soterrament de les línies d’al-
ta tensió que travessen Valldoreix. Per al 2013 només resta 
fer front als dos darrers pagaments del cost d’aquesta obra, 
que capitalitza un any més els esforços inversors de l’EMD.  

Esforç inversor

El total que Valldoreix dedica enguany a inversió serà de 980.000. 
Com hem dit les obres de soterrament de les línies d’alta tensió 
s’enduen bona part del pastís inversor per a l’any 2013, però no tot. 
Altres inversions previstes enguany són la urbanització del carrer de 
Caçadors (162.000), la construcció del carril bici als carrers Rbla. 
del Jardí i Av. Alcalde Ramon Escayola (44.000), millores en l’enllu-
menat públic (32.314), així com les millores pedagògiques de l’es-
cola Ferran i Clua (30.000) i millores en la pista esportiva exterior 
de l’institut Arnau Cadell (23.000), entre d’altres.

El conveni econòmic amb l’Ajuntament de Sant Cugat

El tancament del conveni econòmic amb l’Ajuntament de Sant Cu-
gat és un dels temes que més pesa en l’elaboració del pressupost. 
L’aportació de Sant Cugat als comptes de Valldoreix està propera als 
6,4 milions d’euros, en concepte dels impostos recaptats per l’Ajun-
tament a la ciutadania de Valldoreix, mentre que el pagament dels 
serveis que l’Ajuntament presta a la vila tenen un cost de 2,1 milions 
d’euros.

A l’hora de parlar del Conveni Econòmic amb l’Ajuntament cal te-
nir en compte que el finançament de l’EMD es diferencia del dels 
ajuntaments, en què no recapta directament els impostos princi-
pals (IBI, IAE, PIE), sinó que és l’Ajuntament de Sant Cugat qui 
cobra els tributs. El Conveni Econòmic s’encarrega de regular les 
transferències de capitals entre Ajuntament i EMD, tant pel que 
fa als ingressos com a les despeses.

DESPESES: Transferències corrents

( * )

(*) Detall de despesa corresponent al conveni econòmic amb l’Ajuntament 
de Sant Cugat
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Despeses

Capítol 1. Remuneracions de personal 2.009.310’48

Capítol 2. Compra de béns corrents i serveis 2.242.217’87

Capítol 3. Interessos 89.620’00

Capítol 4. Transferències corrents 2.904.864’36

Capítol 6. Inversions reals 397.360’99

Capítol 7. Transferències de capital 643.000’00

Capítol 8. Actius financers 10.000’00

Capítol 9. Passius financers 335.025’00

Total despeses 8.631.398’70

Ingressos

Capítol 1. Impostos directes 550.000’00

Capítol 2. Impostos indirectes 100.000’00

Capítol 3. Taxes i altres ingressos 808.145’80

Capítol 4. Transferències corrents 6.674.275’35

Capítol 5. Ingressos patrimonials 29.427’26

Capítol 7. Transferències de capital 465.511’43

Capítol 8. Actius financers 4.038’86

Capítol 9. Passius financers

Total ingressos 8.631.398’70

El pressupost 2013 en xifres

INGRESSOS: Transferències corrents Estabilitat, equilibri i contenció: els objectius

El pressupost 2013 constata que l’EMD és una adminis-
tració poc endeutada i demostra el ferm compromís que 
té l’equip de govern de Valldoreix de mantenir l’equilibri 
pressupostari per fer viable l’EMD a llarg termini tal i com 
ens demanen des de l’Estat. Volem ser rigorosos per tal 
de mantenir la qualitat dels serveis i instal·lacions seguint 
un criteri d’eficiència. Per tal d’assolir l’objectiu d’elaborar 
uns comptes equilibrats, el pressupost de Valldoreix s’ha 
fet seguint el criteri que les despeses ordinàries s’han de 
finançar amb ingressos ordinaris, mentre que les inversi-
ons s’han de sufragar amb endeutament, recursos propis o 
subvencions.
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SEGURETAT CIUTADANA

Malauradament i malgrat els esforços esmerçats tant 
des de l’EMD com des dels cossos de seguretat pú-
blica, no s’aconsegueix acabar amb els robatoris en 

domicilis i comerços de Valldoreix. Per aconseguir eradicar 
aquests robatoris el govern valldoreixenc vol posar l’accent en 
els temes de seguretat ciutadana.

És en aquest sentit que el govern de Valldoreix segueix treba-
llant estretament amb el cos de Mossos d’Esquadra i la Policia 
Local de Sant Cugat per mirar de posar setge a totes aquelles 
persones que delinqueixen a la nostra vila.

Consells per evitar robatoris de domicilis:

1 Tanqueu sempre amb clau la porta de casa vostra, encara que 
en sortiu per poc temps. 
2 Si perdeu les claus, canvieu els panys. També si ocupeu un 
domicili on anteriorment vivien unes altres persones. 
3 Procureu no deixar-hi objectes de valor ni gaires diners en 
efectiu. Utilitzeu les caixes de seguretat de les entitats ban-
càries.
4 Eviteu difondre que us absenteu de casa vostra durant el 
cap de setmana o les vacances.
5 Durant absències llargues, demaneu a algun familiar o amic 
que reculli periòdicament el correu de la bústia, per evitar que 
s’hi acumuli. Indiqueu-li la manera de localitzar-vos.
6 Si teniu contestador automàtic, no deixeu cap missatge en 
què es pugui deduir que estareu fora durant uns dies.
7 No tanqueu completament les persianes quan us absenteu 
de casa de vostra, deixeu algun llum encès o la ràdio, sense 
que molesti el veïnat, deixeu roba estesa a l’estenedor i si és 
possible poseu un temporitzador que permeti tancar i encen-
dre llums en determinades hores. Amb aquestes mesures evi-
tareu evidenciar que no hi ha ningú a l’interior.

En cas de patir un robatori:

Facilitareu la identificació com a persones propietàries d’objectes 
robats i la seva recuperació si:

• Teniu un inventari detallat, amb números de sèrie, mar-
ques o models i, fins i tot, fotografies dels vostres objectes 
valuosos. 
• Heu marcat els vostres objectes amb un signe, per 
exemple el DNI, en un lloc poc visible.

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

Telèfons:
Policia Local: 092
Mossos d’Esquadra: 112 

Alerta als robatoris. No abaixem la guàrdia!

Avaries en l’enllumenat públic, fanals en mal estat, bombetes foses, 
fonts que ragen tot el dia, estesa elèctrica en mal estat, forats i esvo-
rancs a la calçada, senyals de trànsit deteriorats... són, en definitiva, 
qüestions que afecten el dia a dia de la ciutadania de Valldoreix i que, 
en ocasions, triguen en ser detectades i reparades pels responsables 
d’aquests serveis. Per ajudar a que el lapse de temps entre la de-
tecció i la solució sigui el més curt possible l’EMD-Valldoreix 
apel·la al civisme dels valldoreixencs, de manera que els veïns 
puguin ser els ulls de l’administració al carrer i puguin detectar i 
avisar d’aquestes incidències.

COM FER-HO?
Trucant de forma gratuïta al telèfon de la Policia Local de Sant Cugat 
del Vallès (092) en horari ininterromput.

PER A QUINS SERVEIS?
•	Avisos	sobre	contenidors	plens,	desbordats	o	amb	
 desperfectes
•	Incidències	o	suggeriments	referents	a	enllumenat	avariat	o		
 trencat, mancant o deficient
•	Desperfectes	o	avaries	en	senyals	i	semàfors
•	Avisos	sobre	elements	caiguts	a	la	via	pública	i	que	dificulten	
 el pas o la circulació
•	Recollida	d’animals	morts
•	Desperfectes	en	mobiliari	urbà
•	Desperfectes	en	jocs	infantils,	mobiliari	o	senyalització	
 als parcs
•	Desperfectes	en	calçades	o	en	voreres
•	Incidències	d’avaries	a	la	xarxa	pública	d’aigua	o	a	les	clavegueres

C
IV

IS
M

E Per millorar Valldoreix, el veïnat té la paraula
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Calendari de Comerç de Valldoreix   Any 2013 
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Mantinguem el foc lluny de Valldoreix

MEDI AMBIENT

Ens trobem en període de risc d’incendi des del passat 15 
de març i fins el 15 d’octubre. A partir del 15 de juny i 
fins el 15 de setembre el risc d’incendi és alt. 

Durant aquests dos períodes, cal tenir presents les següents 
mesures de prevenció:

Prohibit fer foc

• Està prohibit fer foc al bosc i a la franja de 500 metres que 
l’envolta. Als jardins no hi feu foc si no és en una barbacoa 
d’obra amb mataguspires. Tampoc encengueu focs artificials 
ni llenceu coets.
• Si voleu fer una foguera amb motiu de la celebració de les 
revetlles, cal tramitar una sol·licitud a través d’una instància 
a l’EMD de Valldoreix. 
• No és permès llençar coets, globus, focs d’artifici o altres 
artefactes que continguin foc.
• No és permesa la utilització de bufadors o similars en obres 
realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys 
forestals.
• No cremeu la brossa a la vostra parcel·la. Porteu-la a la deixalleria 
o utilitzeu el servei de recollida a domicili (902.547.010)

A l’habitatge:

• Elimineu la vegetació altament inflamable, com branques 
  i fulles seques.
• Enjardineu amb espècies de poca alçada, poc inflamables
  i amb separació entre mates (3 metres).
• Eviteu les plantes enfiladisses a les parets.
• Eviteu l’ús de tanques de vegetació de xiprer o de bruc, ja  
 que són molt inflamables. 
• No permeteu la vegetació del vostre jardí estigui en contacte 
amb la casa. 
• No acumuleu piles de llenya ni deixeu les bombones de   
 butà ni dipòsits de combustible al costat de la casa.
• Tingueu a mà les eines que poder ser útils en cas d’incendi.
• Si sou propietaris d’un terreny no edificat, mantingueu-lo  
 net de vegetació i deixalles.

Al bosc:

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

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

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

Dispositiu de prevenció municipal:

• El Dispositiu de Prevenció d’Incendis Forestals es basa 
fonamentalment en un sistema de vigilància, detecció i 
actuació immediata. Aquest dispositiu està format per:
• Torres de guaita del Consorci del Parc de Collserola
• Vigilància mòbil per part de Bombers, Grup 
d’Intervenció de l’ADF de Sant Cugat del Vallès, Policia 
Local, Guardes del Parc de Collserola, Agents Rurals, 
voluntaris de Protecció Civil i voluntaris ocasionals dels 
Grups d’Autoprotecció. 
• Parc d’estiu de Bombers a can Ribes (carretera de 
l’Arrabassada)
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Torna la calor. Torna el morrut roig

Mesures de prevenció contra el mosquit tigre

L’escarabat morrut roig, també conegut pel noms becut 
vermell o morrut de les palmeres (Rhynchophorus fer-
rugineus) i originari de la Polinèsia, està afectant, des 

de l’any passat, gran part de les palmeres de Valldoreix. És per 
aquest motiu que des de l’EMD volem recordar els consells bà-
sics per tal de minimitzar els efectes de la plaga. 

L’invasor
L’escarabat morrut roig és de color ver-
mell i negre, d’una mida entre 2 i 5 cm i 
té un bec allargat que li dóna nom. Tot 
i que és difícil detectar la presència del 
corc en els seus atacs inicials, l’existèn-
cia de capolls i la caiguda de les fulles 
són els primers símptomes de la plaga. 
En poques setmanes, la pràctica totali-

tat de la corona es veu afectada i origina la mort de la palmera.

Les víctimes:
L’escarabat infecta diverses espècies de palmeres ornamentals, 
en especial a la palmera canària (Phoenix canariensis), encara 
que també pot afectar la palmera datilera (Phoenix dactylife-
ra) i a les palmeres del gènere Washingtonia (W. filifera i W. 
robusta), totes elles presents a Valldoreix.

Com actuar:
Pel que fa a les mesures de prevenció, la Generalitat de Cata-
lunya ha establert un protocol d’actuació per evitar que la plaga 
s’expandeixi a altres indrets de Catalunya. Entre les mesures 
adoptades s’estableix que tots els professionals del sector, co-
merciants o jardiners, així com les corporacions locals, estan 
obligats a comunicar al Servei de Sanitat Vegetal si es detecten 
palmeres afectades per la plaga o amb símptomes de presència. 

Altres consells de prevenció i protecció de les palmeres són: 

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

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

• Cal aplicar els tractaments químics sobre l’ull de la pal-
mera i les ferides de poda. Aquesta operació és molt reco-
manable en zones properes als focus de la plaga.

Tenir cura que l’aigua no es quedi estancada en zo-
nes dels jardins o balcons, col·locar tela mosquitera 
a les finestres i a les portes i posar peixos vermells 

als estanys, entre d’altres, són algunes de les mesures per 
combatre la molesta presència del mosquit tigre a Valldoreix. 
Una altra mesura molt estesa per lluitar contra aquest in-
secte és la de dipositar dins de qualsevol recipient d’aigua un 
fragment de coure, ja que aquest metall repel·leix el mosquit. 

Recomanacions de prevenció:

1. Buidar l’aigua dels plats de sota els tests.
2. Abocar els recipients del jardí que puguin acumular aigua.
3. Tractar l’aigua de les piscines durant tot l’any.
4. Buidar les piscines de plàstic, inflables o similars cada 3 o 4  
 dies i, si no s’han d’utilitzar, retirar-les.
5. Tapar els forats dels troncs i branques, omplir-los de sorra  
 o vigilar que no s’hi acumuli aigua.
6. Retirar les restes de poda dels jardins o terrenys.
7. Instal·lar tela mosquitera a finestres i portes.
8. Revisar i netejar les canonades de les teulades.
9. Posar peixos vermells als estanys o basses.
10. Retirar o foradar els pneumàtics dels jardins.
11. Canviar l’aigua de les plantes aquàtiques a l’interior dels  
 habitatges  dos cops per setmana.
12. Evitar la presència continuada d’altres objectes que en general
  puguin acumular aigua de pluja, com ara joguines sense utilitzar.
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Escola de Música de Valldoreix. 
Aposta pel conjunt

ESCOLA DE MÚSICA

El treball musical en grup, a banda de complir una im-
portant tasca de socialització, aporta als alumnes bene-
ficis com: hàbit de treball en grup, escolta activa, desen-

volupament de l’oïda interna... El treball en grup també serveix 
per posar en pràctica i reforçar els coneixements adquirits. Les 
diferents maneres en què els alumnes han de posar en pràctica 
els seus coneixements enriqueixen la seva formació i els refor-
cen com a músics. El conjunt instrumental també permet als 
alumnes créixer i formar-se en un context on el treball de cada 
membre és essencial per a l’èxit del grup.

L’aposta pel conjunt
És per això que l’Escola de Música de Valldoreix aposta, des de fa 
anys, per una formació musical integral, que afegeix a les classes 
d’instrument i de llenguatge musical, la pràctica musical de con-
junt com a part fonamental de la formació. Cada alumne, a partir 
des del primer curs, realitza una sessió setmanal de grup instru-
mental, en la qual ha de posar en pràctica tots aquells coneixe-
ments adquirits a les classes individuals i de llenguatge musical. 

Activitats de conjunt
Actualment l’Escola de Música de Valldoreix compta amb 16 for-
macions estables que són: tres grups de vent; tres grups de corda; 
sis grups de pianos; un quartet de saxos; un quartet de flautes; un 
quartet de corda; i un conjunt de cambra d’adults

A banda d’aquests conjunts s’organitzen dues grans activitats centra-
des en el treball de grup: les Orquestrades i les Colònies Musicals.

• Orquestrades
Cap de setmana dedicat al treball orquestral que concentra 
en dos dies el procés de preparar una obra d’orquestra: lectura 
individual de la partitura, assajos parcials per seccions, assajos 
d’orquestra i concert. El concert final es realitza una setma-
na després de l’activitat i és obert a tota la vila.

• Colònies Musicals
Amb una durada aproximada de deu dies, es combina la 
pràctica instrumental amb el lleure en un entorn en ple-
na natura. L’activitat se centra en els grups instrumentals: 
grups de cambra, orquestres separades per nivells i una 
gran orquestra de tots els alumnes. Les colònies es tan-
quen amb un concert obert als pares i mares.

Per acabar
Els beneficis de la música en la formació dels nens i nenes són 
coneguts i van des del desenvolupament motriu, el reforç d’àrees 

cerebrals relacionades amb la creativitat i la proporcionalitat, etc. 
L’aprenentatge des de diferents àmbits i en diferents entorns és 
un estímul per als nens i nenes, reforça la seva formació i contribu-
eix a la socialització dels infants dins d’un grup.
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ENTREVISTA

Filla d’una mestressa de casa de Castelló 

i d’un enginyer electromecànic barceloní, 

vaig néixer a Barcelona l’any 1951 i tinc 61 

anys. A casa érem tres germans. Estic casada 

i sóc mare d’un fill.

Quan va arribar a Valldoreix? Fa 28 anys, a Valldoreix bàsicament 
es venia a estiuejar i eren pocs els residents permanents.

Perquè va triar viure a Valldoreix? Pel el seu entorn natural i la 
tranquil·litat que s’hi respirava. Predominaven els arbres on es podi-
en veure els esquirols de bon matí. Ben comunicada amb Barcelona 
amb tren, on nosaltres teníem en aquell moment la nostra vida la-
boral. Pels centres educatius públics, dels que els nostres amics ens 
donaven molt bona referència, per poder educar el nostre fill.

És religiosa? Soc agnòstica

I a nivell polític, quines són les seves creences? La política per a 
mi és una eina per poder transformar la societat, sempre he lluitat 
per la justícia i la igualtat. La meva vida ha girat al voltant dels  
moviments i organitzacions que han treballat  per els valors pro-
gressistes de la societat.

Fa molt que està en política? Quin camí ha fet? Malgrat l’adoctri-
nament, tant a l’escola com als mitjans de comunicació, que per 
la meva edat em va tocar viure. De molt jove sempre vaig tenir 
interès pels diversos pensaments de més enllà dels Pirineus. En-
cara que no he militat en cap partit polític, sempre he participat 
en  moviments i organitzacions civils compromesos en donar pas a 
drets  socials i nacionals de Catalunya, que avui moltes  persones 
creuen que han caigut del cel, i que desgraciadament anem per-
dent poc a poc. A nivell local fa anys que pertanyo a l’Associació 
Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix. És la primera vegada que 
tinc un càrrec públic.

Parlem de feina. A què es dedica? Sóc tècnica comptable i fiscal i 
durant més de quaranta cinc anys m’he dedicat a aquesta  profes-
sió, sempre a l’empresa privada. Durant uns anys també  vaig tenir 
despatx propi . En aquest moment estic jubilada.

I en el lleure, a què li agrada dedicar el temps lliure? 
Bàsicament la música, la lectura, el cinema i passar moltes estones 
amb els amics. La jardineria i el bricolatge també ocupa part del 
meu temps lliure. Sempre que es pot, redescobrir el territori en les 
diverses èpoques de l’any. 

Una màxima vital? És un tòpic dir el respecte, però es el primer 
pas per a la convivència. Però s’està demostrant que hi ha gran 
manca d’ètica tant en el sector social com polític,  així com el pre-
domini del individualisme i la falta de valors; que s’han de corregir 
amb prioritat.

L’anterior vocal per la CPCV, Pablo Alonso ens va dir que els objec-
tius polítics de la legislatura passaven pel control de la planifica-
ció urbanística i medi ambiental, de les relacions amb Sant Cugat 
i resta d’administracions i la màxima impulsió de la participació 
ciutadana. Ara que vostè ha pres el relleu a Pablo Alonso com a 
vocal, es mantenen els objectius?
Comparteixo,  la seva resposta i per la meva part intentaré treballar 
perquè aquets objectius es compleixin. Sempre tenint en compte 
que la nostre candidatura només té una vocalia.

Carme Babiloni
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Kan Masuda 
ENTREVISTA

Escoltant la natura
Comencem pel principi. Des de quan treballa a  
Valldoreix?
Començo a treballar a Valldoreix entre els 
anys 2004 i 2005

Per quin motiu va escollir la nostra vila per  
establir el seu estudi?
Jo tenia el meu estudi a Gràcia, a Barcelo-
na, però pel meu treball necessito estar més 
a prop de la natura. La meva feina està molt re-
lacionada amb la fusta i és per això que vaig triar 
Valldoreix. Al Japó també tinc el meu estudi al 
costat de la natura. Valldoreix em permet es-
tar en contacte amb el medi natural i estar 
molt proper a Barcelona, 
on visc.
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El seu art està molt relacionat amb la natura. Valldoreix és un 
lloc inspirador?
Hi ha molts elements que influeixen en el meu art. No 
és només estar proper al bosc. Vaig fer l’elecció de ve-
nir a treballar a Catalunya pel clima que hi ha aquí. És 
dels millors d’Europa i molt millor que a l’Àsia. A altres 
llocs d’Espanya, com Andalusia, el clima és massa sec i 
fa massa calor i això no és bo per a la fusta. Sota el meu 
punt de vista la fusta respira i aquest és el millor lloc 
per treballar amb aquest material. 

L’altre gran motiu que podem veure en la seva obra és el so i 
com es relaciona aquest amb l’entorn natural. Té Valldoreix el 
so correcte? Valldoreix sona bé?
Sí, sense dubte. La pau i la tranquil·litat que hi ha aquí 
a Valldoreix i poder estar en contacte amb els sons de la 
natura com el vent i el cant dels ocells m’ajuda a crear. 
He viscut a França i a Munich i, tot i que tenen molts 
boscos, el clima no és el mateix i les condicions no són 
favorables. Aquí, en canvi, tot és perfecte. Catalunya té 

un entorn de luxe i de tot Catalunya 
el lloc amb les millors condicions per 
viure és Valldoreix.

Que suposa per a un artista que basa la 
seva inspiració i el seu treball en la natura 
poder estar tan a prop del Parc de Collse-
rola?
És fonamental. Poder estar en un lloc 
com Valldoreix, tan a prop del Parc Na-
tural de Collserola, un bosc de 7.000 
ha., tan gran com la mateixa ciutat de 
Barcelona, és fantàstic. Trobo la meva 
inspiració al bosc. Em moc pel Parc 
de Collserola i observant els seus ele-
ments vegetals m’inspiro per crear.

Quin missatge vol transmetre amb el seu 
art La natura mateixa. L’artista és un 
missatger i, en aquest cas, jo m’en-
carrego de transmetre el missatge de 
la natura i ho faig a través d’elements 
com la fusta i el so. La natura té la seva 
pròpia veu. Els arbres no parlen, ni cri-
den, ni canten, però tenen so i aquesta 
és la manera com la natura es comunica 
amb nosaltres. Jo el que faig és escoltar 
aquest missatge i el transmeto a través 
del meu art.

Creu que els veïns de la vila valoren el pri-
vilegi que suposa poder viure en un entorn 
com el de Valldoreix?
Crec que la gent està satisfeta de viure 
en un lloc com Valldoreix, amb un en-
torn tan fantàstic. Només és una sen-
sació. La veritat és que no conec molta 

gent a Valldoreix i no estic tan integrat per fer una afir-
mació com aquesta, però pel que puc notar penso que 
és així. 
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L’atleta ucraïnesa va creuar la línea de meta amb un 
temps total de 00:31:42, a 2’44” de la seva immediata 
perseguidora Jèssica Bonet (00:34:26). En 3er lloc va 

entrar Enka Viñas que va aturar el cronòmetre en 00:34:58.

Però la 10ª edició de les 5 Milles Femenines, celebrades el 10 de 
març, no es reduïa exclusivament a la disputa de la cursa a la distància 
de 8,2km, que dóna nom a la matinal esportiva. Si per alguna cosa ha 
destacat la prova valldoreixenca al llarg dels 10 anys d’existència és 
per la vocació irrenunciable de foment de l’esport entre la població 
femenina de totes les edats. Hi van prendre part des de les atletes 
més petites (categories prebenjamines, benjamines i alevines) fins 

a les infantils, les cadets, les juvenils i les júniors. 
Les corredores més joves, des de la categoria 
prebenjamines fins a la categoria infantil, aques-
ta inclosa, van prendre part a la prova recorrent 
una distància d’un quilòmetre. Entre les pre-
benjamines la més ràpida va ser Carla Subirats, 
seguida de Mireia Guifrà i Sara Akrout.

 De les benjamines la més ràpida va ser Claudia 
Alarcón, secundada per Alice Gallardo i Maria 
Andrade. Pel que fa a les alevines, les més rà-
pides van ser Mariona Cortés, Carolina Benet 
i Ivet Subirats. Entre les corredores infantils la 
guanyadora va ser Gemma Díaz, seguida d’Anna 
Aumatell i Helena Cambra. En categoria cadet el 
podi va anar a parar a les atletes Rut Tomás, Isis 
Contursi i Lucía López.
 
Ja amb les atletes de les curses escolars recupe-
rant-se de l’esforç van agafar el relleu les corre-

dores de les categories juvenil, sènior i veteranes, que s’alineaven 
a sota l’arc de sortida per disputar la prova a les distàncies de 2,5 
i 5 milles, aquesta és la prova reina de la jornada. En total van ser 
prop de 700 les atletes que es van aplegar a la línia de sortida de les 
categories adultes, fet que suposa un nou rècord de convocatòria 
de la cursa femenina valldoreixenca. El circuit a què s’enfrontaven 
les corredores estava marcat a 2,5 milles i les participants que dis-
putaven la màxima distància li donaven dues voltes. En 2,5 milles 
la guanyadora va ser Elisa Melilli amb un temps de 00:16:38. Per 
darrere d’ella van entrar Carlota Corbella (00:17:07) i Calla Ràfols 
Montiel (00:17:53).

 ESPORTS

Les 5 Milles Femenines fixen el seu 
record històric en més de 900 inscrites
 Inna Lebedieva s’imposa amb autoritat a les seves rivals 



Esports ·  infoValldoreix · 15  

 La categoria reina va estar dominada de principi a fi per la cor-
redora ucraïnesa Inna Lebedieva, que des del tret de sortida va 
marcar un ritme frenètic, que cap de les seves rivals va poder 
aguantar. Prova d’això és que Lebedieva va aturar el cronòme-
tre en 00:31:42, a 2 minuts i 44 segons de Jessica Bonet i a 3 
minuts i 16 segons de la tercera classificada, Enka Viñas.
 
L’altra gran protagonista de les 5 Milles Femenines va ser l’atle-
ta homenatjada, que en l’edició d’enguany va recaure en Estrella 
Ollé Panareda. L’atleta va rebre el guardó de mans del president de 
l’EMD-Valldoreix, Josep Puig, en reconeixement a la seva fidelitat 
a les 5 Milles Femenines de Valldoreix, en les que ha pres part 

des de la primera edició. Estrella Ollé va demostrar un any més el 
seu compromís amb la cursa, ja que tot i estar recuperant-se d’una 
lesió al genoll va voler participar de la prova, recorrent 2,5 milles.
 
Durant l’entrega de trofeus i reconeixements, l’organització no 
es va oblidar de destacar la gran tasca de difusió i promoció de 
les 5 Milles Femenines de Valldoreix feta per l’equip docent 
de l’Arnau Cadell entre les seves alumnes, que es va constatar 
per la massiva assistència d’atletes del centre a la cursa. Va ser 
per aquest motiu que l’Arnau Cadell va recollir, per segon any 
consecutiu, el guardó al centre educatiu amb més participants 
a la prova.

Una exhibició d’Àlex Corretja dóna el tret de sortida  
a les noves pistes de pàdel del Complex Esportiu de 
l’EMD-Valldoreix

El capità de l’equip espanyol de Copa Davis va disputar un partit 
de demostració, que va fer les delícies de la cinquantena de socis 
del Complex Esportiu i d’aficionats al pàdel que es van donar cita 
el dia 9 de març a les instal·lacions esportives valldoreixenques. Un 
cop acabat el partit es va procedir a fer l’acte de descoberta d’una 
placa commemorativa de la inauguració a càrrec del president de 
l’EMD de Valldoreix, Josep Puig; del president d’Eventing Esports 
5, empresa concessionària de l’equipament, Miquel Duran; i de la 
directora del Complex Esportiu, Núria Sàbat. En el torn de parla-
ments, tant el president Josep Puig com Miquel Duran van destacar 
la nova etapa de col·laboració entre l’equip de govern de Valldoreix i 
la gerència de l’empresa concessionària i de la superació d’antigues 
discrepàncies, que van marcar les relacions entre l’administració va-
lldoreixenca i els gestors del Complex Esportiu, durant la passada 
legislatura. En aquest sentit, tant Puig com Duran es van mostrar 
convençuts que la superació de les desavinences redundarà en el 
benefici dels socis de la instal·lació esportiva i en el del conjunt de la 
ciutadania de Valldoreix.

Per acabar autoritats i públic assistent van compartir un aperi-
tiu i un brindis amb cava que va servir per posar la rúbrica a la 
matinal esportiva.

El Complex Esportiu de l’EMD-Valldoreix 
inaugura 4 noves pistes de pàdel
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Miquel Pellicer mostra 50 anys de vida 
artística a la Sala d’Exposicions de l’EMD 
de Valldoreix

Un total de 54 obres, entre dibuixos, pintures i llibres editats, 
formen el recull de treballs que fins el 19 de març, es va poder 
veure a la Sala d’Exposicions de l’EMD-Valldoreix.

Una quarantena, d’assistents, entre veïns, familiars, amics i excompanys 
de professió de Miquel Pellicer es van donar cita el 17 de gener a la Sala 
d’Exposicions de l’EMD de Valldoreix per donar el tret de sortida a la 
mostra ‘50 anys de dibuixos, pintures i llibres’, que fa un recorregut a la 
vida artística del valldoreixenc Miquel Pellicer.

L’exposició és un recull dels treballs de Pellicer des dels anys 60 del 
segle passat fins a l’actualitat i repassa totes les vessants artístiques 
conreades per l’artista al llarg dels seus més de cinquanta anys de 
carrera. Nascut a Barcelona, Miquel Pellicer ha desenvolupat la seva 
carrera com a creador en els àmbits del dibuix, la pintura, la publicitat, 
la il·lustració i l’edició de llibres i còmics, entre d’altres gèneres. Pellicer 
és considerat com el director editorial espanyol de llibres il·lustrats 
amb més títols creats i publicats durant el passat segle XX. 

En jubilar-se, l’any 2002, inicia una etapa dedicada plenament a la 
pintura i al cartellisme, centrant les seves obres en temes tan diversos 
com el paisatge, la figura humana, les màquines i en especial els 
conjunts de música de jazz.

La presentació de l’exposició va comptar amb una nodrida representació 
institucional de l’EMD de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat, 
que va estar encapçalada pel president de l’EMD, Josep Puig. Puig qui, 
durant els parlaments, va adreçar unes afectuoses paraules a l’artista 
va estar acompanyat per la tinenta d’alcalde de Sant Cugat, i filla de 
l’artista, Susanna Pellicer, la també tinenta d’alcalde de Sant Cugat 
Cristina Paraira, els vocals de l’EMD Laura Baldoví, Susana Herrada, 
Jordi Ortolà, Joaquim Castelló i Xavier Gavaldà, a més de la regidora 
santcugatenca Sílvia Cazorla.

Miquel Pellicer porta 50 
anys de vida artística a 

la Sala d’Exposicions de 
#Valldoreix

Estrella Ollé, atleta 
homenatjada de les 5 
Milles Femenines de 

#Valldoreix

Elsa Pons porta les seves 
‘Reflexions’ a la Sala 
d’Exposicions de l’@
EMDValldoreix

La Sessió de Nit de 
l’Escola de Música de 
#Valldoreix deixa petit el 
restaurant Montt

Una exhibició a càrrec 
d’Alex Corretja inaugura 
oficialment les pistes de 
pàdel del @CEValldoreix

Els soldadets de plom de 
Jorge Hernández es fan 
un espai a #Valldoreix

‘Una jornada particular’ 
i l’exposició ‘Art i dona’ 

serveixen per celebrar el Dia 
de la Dona a #Valldoreix
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Titelles, música i ball per celebrar el 
Carnaval a Valldoreix

Més de 500 persones es van donar cita a la Nau de 
Cultura, per celebrar un any més la festa de Carnaval. 
Un espectacle familiar i una xocolatada van animar una 
jornada marcada pel tradicional concurs de disfresses. 

Nens i grans guarnits amb disfresses de tota mena es van donar cita 
a la Nau de Valldoreix per gaudir d’un matí de festa i de premis. La 
festa de Carnaval va començar a la Sala del Casal de Cultura amb 
l’espectacle de titelles de la Cia. Forani ‘El carnaval dels animals’ 
i va continuar a la Nau de Cultura amb el muntatge de la Cia. 
Pedrol-Pedrós, que van ser els encarregats de posar el ritme i animar 
petits i grans que van ballar i riure amb l’espectacle d’animació 
infantil. Durant el matí també es va oferir una xocolatada per a 
tothom. I entre balls, rialles i xocolata, el jurat anava observant i 
deliberant sobre quines eren les disfresses mereixedores de ser les 
guanyadores dels premis de Carnaval d’enguany. 

Els guanyadors del Concurs de disfresses van ser una nena 
caracteritzada de Marieta, una noia disfressada de bossa de caramels 

i pel que fa a la comparsa el premi se’l va endur una iniciativa 
molt original que portava per nom ‘reciclatge d’escombreries’ i 
que estaba composat per una noia vestida de bossa de brossa i un 
escombriaire. 

Després de lliurar els premis a les millors disfresses, es va procedir 
a fer l’entrega dels premis a les millors carrosses de la passada 
Cavalcada de Reis, que ja van ser anunciades pel president de 
l’EMD el dia de la Cavalcada. El primer premi se’l van repartir les 
carrosses ‘Dimonis’ de l’AMPA de l’escola Ferran i Clua i ‘Caramels’ 
del Club Esportiu Valldoreix. A més, la carrossa ‘Estrella’ de 
l’empresa Valldoreix Construccions Fertres es va endur el tercer 
guardó. Tot els premiats van rebre també un pernil.

Les obres de la infraestructura que 
permetrà el soterrament de les línies 
d’alta tensió ja estan enllestides

Els treballs han consistit en la construcció d’un prisma 
de formigó que, ara que ja està enllestit per complet, 
allotjarà i protegirà els cables d’alta tensió, que hauran de 
transportar el corrent elèctric des de la subestació de can 
Jardí de Rubí i fins a la plaça de can Cadena. 

La finalització de l’obra es va completar el passat mes de març, 
quan es va enllestir el tram del Ps. de Rubí i fins a can Cadena. 
Amb l’acabament del tram esmentat es posa fi a la construcció 
de la totalitat del prisma de formigó i ara resta per fer l’estesa 
del cable d’alta tensió, que encara està en procés de fabricació. 
El procés d’estesa del cablejat es durà a terme en quatre 
trams d’entre 700 i 800 metres, fins a completar els prop de 

3 kilòmetres de llargada 
que tindrà la línia d’alta 
tensió quan estigui 
soterrada. El procés 
d’estesa del nou cable 
elèctric no començarà fins 
que no hagin finalitzat 
les tasques de fabricació 
del mateix. El procés de 
desplegament i connexió 
del cablejat s’allargarà per 
un període de poc més de 
dos mesos.

Ja amb la nova línia connectada i operativa, els treballs passaran 
per desmuntar i despenjar els cables de la línia actual, que 
restaran sense tensió elèctrica. El pas final consistirà en 
desmantellar les 12 torres elèctriques, 9 de quals es troben dins 
el territori de Valldoreix.

L’artista Elsa Pons porta les seves 
‘Reflexions’ a la Sala d’exposicions de 
l’EMD-Valldoreix 

La Sala d’Exposicions de l’EMD de Valldoreix va acollir, el 21 
de març, la inauguració de l’exposició de l’artista Elsa Pons. 
Durant l’acte Pons va estar acompanyada per una trentena 
d’assistents, entre familiars, alumnes, amics i veïns que no es 
van voler perdre l’estrena d’Elsa Pons a la sala valldoreixenca.

La presentació de l’exposició va comptar amb una 
nodrida representació institucional de Valldoreix 
encapçalada pel  president de l’EMD, Josep Puig, que 
va estar acompanyat pel vocal de Cultura,  Joaquim  
Castelló qui va adreçar unes paraules al públic assistent i 
va enumerar les diferents exposicions i guardons assolits 
per l’artista. Castelló va destacar que l’Elsa Pons, tot 
i no viure a Valldoreix, és valldoreixenca d’adopció, ja 
que és professora dels tallers de cultura que organitza 
l’EMD.
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OPINIÓ

CiU-Actuem

Fa massa temps que els ciutadans mostren desafecció cap els polí-
tics i, més enllà de les actuacions concretes d’alguns representants 
del col·lectiu, l’origen d’aquesta desafecció cal buscar-la també en 

les formes de fer política, que alguns fan servir. I és que, com en gairebé totes les facetes de la vida, en política les formes són tan importants 
com els  continguts.  No s’hi val a dir que la presumpció d’innocència és un dret que tenim tots els ciutadans, polítics inclosos, quan aquesta 
presumpció s’utilitza i es manipula per donar a entendre, sense base que ho sostingui, que l’actuació d’un polític en concret no ha estat la 
correcta. Com tampoc es pot acusar sense fonaments, aprofitant el context del moment per obtenir-ne un rèdit personal o partidista.
Com tampoc s’hi val demanar compareixences públiques de forma arbitrària sense contingut ni voluntat constructiva, sinó simplement per 
buscar la confrontació i l’erosió de l’adversari. De cap manera es pot acceptar dedicar-se a posar pals a les rodes del contrincant polític amb 
l’únic objectiu de desgastar-lo. Els ciutadans ens han donat el mandat de govern i representació i per tant és davant d’ells que els polítics 
hem de respondre. Aquesta afirmació tan senzilla sembla ser que a alguns els costa d’entendre i amb les seves actuacions només demostren 
mala fe i menyspreu a la cultura democràtica.

Candidatura de Progrés i Catalanista per Valldoreix (CPCV)

S’ha aprovat el nou estudi de mobilitat de Valldoreix, que inclou les opinions majoritàries dels veïns que han 
assistit als tallers de mobilitat. 
Malgrat aquesta participació, oberta a tothom,  hi ha opinions en contra del mateix estudi, motivades per la 
direcció única de la majoria de carrers i el aparcament del vehicles en els mateixos,  com amb alguns altres 
temes.
La convivència entre cotxes, bicicletes i vianants, no es fàcil. Tothom ha de posar el seu granet de sorra per 
aconseguir un Valldoreix més de tots, on poder  anar en bicicleta amb certa seguretat i on els cotxets amb 
criatures, la gent amb cadira de rodes i la gent amb problemes  de mobilitat  puguin anar per les voreres 

sense problemes.
Creiem també que el tema del pàrking de l’estació no ha quedat resolt de moment i caldrà veure com se situa en el context de les modifi-
cacions urbanístiques projectades al voltant del mateix.
Es tracta d’un estudi, que tindrà una execució en un període dilatat de temps. Alguns projectes són a llarg termini, més de sis anys. La 
ciutadania pot, sempre, donar la seva opinió sobre els resultats i l’EMD té l’obligació d’escoltar. Els veïns amb les seves opinions, tenen molt 
encara a dir. Nosaltres farem un seguiment. Necessitem un canvi de mentalitat. El cotxe no pot ser el rei de Valldoreix. Estem en un mo-
ment en què hem de pensar amb la contaminació, soroll i altres inconvenients que produeixen. Hem de ser els veïns i veïnes de Valldoreix 
els protagonistes dels nostres carrers i espais públics . Tot depèn de nosaltres.

Partit Popular de Catalunya

El 4 d’abril vam aprovar en Ple Extraordinari el Pacte de Mobilitat, amb el seu corresponent estudi. Les grans 
directrius son la seguretat i la sostenibilitat. Però si per seguretat entenem convertir el nostre Valldoreix en un 
conjunt de illes amb sentit únic de circulació, on la prioritat serà el vianant i la circulació en bicicleta és que no 
hem entès la realitat de Valldoreix.
No ens podem acollir a una directriu europea, de difícil aplicació al nostre poble donada la orografia de terreny que 
tenim a Valldoreix. No acabo de veure clar una circulació única en la majoria dels carrers de Valldoreix, invertir en 

carrils bici o pensar que el cotxe elèctric es el vehicle que es farà servir en el futur. Ho sento però la evolució del mercat del automòbil no va 
per aquest camí.
Encara que es pensi que en un futur es treballarà des de casa -això a grans ciutats es possible però no a Valldoreix. Tenim les infraestructures 
que tenim i dins del pla de mobilitat no estem preveient el que realment farà falta per assolir una millor mobilitat a Valldoreix.
No he volgut entrar en el problema dels diners perquè durant molts anys, tant veïns, com EMD, Generalitat i Govern Central, estarem 
sense capacitat d’inversió. Si us plau trepitgem de peus a terra.

Opinió de grups
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BASES CONCURS CARTELLS
FESTA MAJOR DE VALLDOREIX 2013

1.- Objecte del concurs :
Seleccionar el cartell anunciador de la Festa Major de Valldo-
reix 2013

2.- El concurs està adreçat a tothom qui hi vulgui participar, 
hi ha tres modalitats:
 A: Adults (a partir dels divuit anys)
 B: de 14 a 17 anys (ambdós inclosos)
 C: de 6 a 13 anys (ambdós inclosos)

3.- Les obres no han d’anar signades, encara que el cartell 
guanyador serà signat abans de reproduir-lo

4.- L’autor de l’obra ha d’emplenar la butlleta adjunta a 
aquestes bases i l’ha d’introduir dins d’un sobre tancat a l’ex-
terior del qual ha d’escriure el lema de l’obra i la modalitat. Si 
el participant és menor d’edat també haurà d’incloure en el 
sobre, el permís pare/mare/tutor autoritzant la seva participació. 

5.- Els treballs es podran presentar fins el dijous dia 6 de juny 
del 2013 a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, 
Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer número 185. 
El sobre tancat amb la butlleta junt amb el cartell s’ha de pre-
sentar al Registre d’Entrada en horari de dilluns a divendres de 
9 a 18 hores, excepte festius.

6.- Els originals s’han de presentar muntats sobre base rígida i 
hauran d’amidar 67 cm de llargada x 48 cm d’amplada. En cas 
que el cartell original s’hagi fet amb ordinador, també cal pre-
sentar-lo en un CD. Si el cartell inclou una imatge fotogràfica 
caldrà adjuntar el suport digital corresponent.

7.- Els cartells hauran de ser ideats de manera que puguin ser 
reproduïts a quatre tintes, mitjançant el sistema de quadrico-
mia. Per aquest motiu no seran admeses tintes metal·litzades ni 
fluorescents ni tampoc relleus i/o volums enganxats.

8.- No s’acceptarà cap cartell on quedin reflectits focs artificials.

9.- Les obres presentades tindran caràcter d’original i definitiu.

10.- En el cartell caldrà que hi constin els següents elements:
	 •	Festa	Major	Valldoreix	2013	13,	14,	15	i	16	de	setembre
	 •	L’escut	de	l’	EMD	(us	el	podeu	descarregar	entrant	a		
 www.valldoreix.cat, puntegeu l’apartat Entitat Municipal i 
 dins l’apartat símbols)

11.- Els cartells guanyadors 
quedaran propietat de l’EMD de 
Valldoreix.

12.- El jurat estarà format per 4 
vocals, més la presidència del Vocal 
de Cultura.

13.- El jurat no podrà declarar el 
premi desert i el seu veredicte serà 
inapel·lable.

14.- El cartell anunciador de la 
Festa Major podrà ser de qualsevol 
modalitat.

15.- Amb tots els cartell presentats 
es farà una exposició al Casal de Cultura de Valldoreix durant la 
Festa Major.

16.- La data i forma de lliurament dels premis es determinarà en 
el Programa de la Festa Major de Valldoreix 2013.

17.- Els sobres dels guanyadors del Concurs de Cartells s’obriran 
en el mateix moment que es llegeixi l’acta del Jurat.

18.- Acabada l’exposició es podran recollir les obres no premi-
ades durant la resta del mes de setembre a l’Àrea de Cultura 
de l’ EMD de Valldoreix. Els cartells no recollits dins d’aquest 
termini, passaran a ser propietat de l’ EMD de Valldoreix.

19.- Es concedirà un premi de 750 € al guanyador de la moda-
litat A d’adults, un premi de 450 € per a la modalitat B (de 14 a 
17 anys) i un altre en material de belles arts per valor de 450 € 
per a la modalitat C

20.- Cada participant podrà presentar-hi un màxim de dues 
obres, cal que siguin originals i inèdites.

21.- Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt 
pel Jurat, i les seves decisions seran  inapel·lables. La participa-
ció en aquest concurs comportarà l’acceptació d’aquestes bases.

Valldoreix, 7 de febrer de 2013
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Agenda maig 2013
Divendres dia 3
19.00 hores - NEC
Cicle de Conferències del VEN 
“Ornitologia a Valldoreix“ 
Francesc Cardoner, 
Organitza: VEN (Valldoreix, 
Espais Naturals)
Col·labora: EMD Valldoreix

Dissabte dia 4
10.00 a 13.00 hores – 
Biblioteca Vall d’Or
Punt d’Intercanvi de Llibres 
infantils, joves i gent gran. 
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. 
http://www.valldoreix.cat

Diumenge dia 5
19.00 hores – Sala del 
Casal de Cultura Teatre – 
Programació Continuada
“Les dones m’han segrestat” 
Organitza: Grup de Teatre Espiral. 
Col·labora: EMD Valldoreix

Del dilluns dia 6 al 20 
A la Biblioteca Vall d’Or, els 
Dilluns de 10.30 a 13 i de 17 a 21 
hores  / de Dimarts a Divendres 
de 10 a 13 i de 17 a 20.30 hores 
i el 1r Dissabte de cada mes 
de 10 a 13 hores. Exposició 
“Amor? Una exposició sobre 
la violència de gènere”
Organitza: EMD de Valldoreix 

Dijous dia 9
17.15 hores – Biblioteca Vall d’Or
Expliquem Contes
“Contes del Mussol que canta 
quan vol” de Mercè Rubí
(es prega puntualitat) 
aforament limitat
Organitza: EMD Valldoreix

Divendres dia 10
21.00 hores – Parròquia de Sant 
Cebrià
Concert “Figuris Poeticis” amb 
la formació Divina Mysteria
Integrants: Pavel Amilcar (violí 
barroc), Thor Jorgen (viola da 
gamba) i Andrés Alberto Gómez 
(clavecí) 
Organitza: EMD Valldoreix

Dissabte dia 11
Sortida de mati a Sabadell 
per visitar el Museu del Gas 
i el Vapor Buxeda. Informació i 
reserves al 93 674 38 11
Organitza: Valldaurex, Centre 
d’Estudis de Valldoreix

17.30 hores – Nau de Cultura
El Show de Primavera, amb Els 
Marxosos del Vallès
Organitza: Marxosos del Vallès
Col·labora: EMD Valldoreix

21.00 hores – Monestir de 
Sant Cugat
Concert de la Coral 
l’Harmonia de Valldoreix amb 
“Les Chóregians” de Montpellier
Organitza: Coral l’Harmonia 
de Valldoreix

Diumenge dia 12
9.30 hores – Plaça Mas Roig
Sortida de camp “Fent 
geologia per Valldoreix”
A càrrec d’Agustí Collado, geòleg
Organitza: 
AV Ca n’Enric-La Miranda

11.00 a 13.00 hores – Plaça del 
Casal de Cultura
Jocs Familiars
Organitza: EMD Valldoreix

19.00 hores – Sala del Casal 
de Cultura
Recital Poètic de VBall de Poetes
“Poesia i pensaments”
Organitza: VBall de Poetes
Col·labora : EMD Valldoreix

Divendres dia 24 
19.00 hores – Sala del Casal 
de Cultura
Fòrum Visual del VEN
Projecció “Libertarias“
Director: Vicente Aranda
Espanya (1996)
Drama – 121 min.
Modera: Fèlix Mestres / Presenta: 
Martí Roque
Organitza: VEN (Valldoreix, 
Espais Naturals)
Col·labora: EMD Valldoreix

Dijous dia 30
19.00 hores – Sala del Casal 
de Cultura
Representació de Fi de Curs del 
Taller de Teatre de nens/es del 
Casal de Cultura de Valldoreix“El 
Sabater” dels Germans Grimm
Organitza: Taller de Teatre de 
l’EMD de Valldoreix  a càrrec 
de Trini Escrihuela
 

divendres dia 31
19.30 hores – Sala del Casal 
de Cultura
Taller de com interactuar 
amb l’energia. A càrrec 
d’Agustí Collado, geòleg. 
Inscripció prèvia a: info@
avvcelm.cat. Places limitades
Organitza: Associació de Veïns 
de Ca n’Enric-La Miranda
Col·labora: EMD Valldoreix

Dissabte dia 4

22.00 hores – Nau de Cultura
VII Cicle de Jazz a Valldoreix 
· Contes per a adults “Qui 
no te un somni...?” Monika 
Klose i Jordi Vilà

· “Jazz Machín” amb Celeste Alías
Des de la sonoritat més 
profunda dels boleros, amb 
un treball jazzístic de màxima 
qualitat i el joc electrònic del so, 
que converteix el concert en una 
experiència emotiva, sorprenent 
i exclusiva.
· Venda anticipada a l’Àrea de 
Cultura de l’EMD de Valldoreix 
(Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 
185) de dilluns a divendres de 10 
a 14 i de 17 a 18 hores 
· Venda 60 minuts abans de 
l’inici de la funció
Preu: 5 euros (joves fins als 25 
anys se’ls farà un descompte 
del 50% - acreditar amb DNI a 
l’hora de comprar les entrades)
Organitza: EMD Valldoreix

DIJOUS DIA 23 

Sala d’Exposicions EMD de 
Valldoreix 
(Rbla. Mossèn Jacint 
Verdaguer, 185)
Horari: de dilluns a dijous de 
8 a 19h i divendres de 8 a 18h
Inauguració Exposició de 
l’artista Jordi Marsal
(DEL 23 DE MAIG AL 23 DE 
JULIOL)
Organitza: EMD Valldoreix

AGENDA


