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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

L’Associació de Propietaris i Veïns de La Colònia Mont-
serrat té els seus orígens l’any 1928 en un grup de 22 ve-
ïns que es van agrupar per defensar els seus interessos. 

L’Associació va ser legalitzada el dia 2 de 
desembre de 1931 amb domicili social al 
carrer Pelai, 6 de Barcelona i ja amb un 
nombre de 50 associats. El primer presi-
dent va ser el Sr. Fernando García Gar-
cía i el secretari el Sr. Joan Ripoll Oto.

El tarannà comunitari dels veïns va fer que l’any 
1932 arribés l’electricitat a aquest barri amb un 
sistema molt curiós. Portar l’electricitat era molt 
car en aquells anys. Es va fer una caixa comuna 
entre tots els veïns, i cada vegada que es dispo-
sava de les 300 pessetes que costava cada con-
nexió, es feia una rifa entre els veïns i l’afortunat 
demanava el servei elèctric, i es tornava a fer la 
col·lecta per aconseguir les 300 pessetes per a 
una nova connexió. També comptaren amb un 
vigilant, que fusell a l’espatlla vigilava les cases 
que quedaven deshabitades durant la setmana.

La Colònia comptà també durant aquests 
anys de l’Esportiu Club Colònia Montserrat 
que competia amb els altres equips de Va-
lldoreix.

Amb el final de la Guerra Civil l’entitat va 
quedar dissolta. El sentit comunitari de La 
Colònia Montserrat continuà, tot i no tenir 
una entitat. El record de la primera associació 
i el sentit comunitari dels propietaris i veïns 
va fer que el 9 de setembre de 1962 es creés una comissió per a gesti-
onar la legalització de l’entitat. Tot i els impediments de les autoritats 
del moment, el 14 d’abril de 1963 va ser legalitzada la nova entitat. 
La junta la formaren les mateixes persones que havien constituït  la 
comissió. El primer president d’aquesta nova etapa va ser el Sr. Josep 
Tomás i Gómez, vicepresident Jaume Munt i Musculet i el secretari Sr. 
Miquel Girós i Valent. 

El 28 de maig del mateix any es va rebre una ordre del governador civil 
de Barcelona i general, Sr. Antonio Ibáñez Freire destituint el president 

i nomenant al Sr. Munt. A l’assemblea del 3 de juny de 1963 es decidí 
per unanimitat nomenar president honorari a perpetuïtat al Sr. Tomás, 
fent costar a l’acta que el nomenament es feia com a desgreuge.

L’Associació va aconseguir nombroses millo-
res per a La Colònia. El 27 de setembre de 
1964 s’inaugurava un nou enllumenat amb 
bombetes de vapor de mercuri. L’1 d’agost 
de 1965 s’aconseguí tenir una línea d’auto-
bús entre La Colònia i l’estació de Valldoreix 
que funcionava tan sols els diumenges per la 
tarda. El 14 de novembre de 1966 es creava 
el local social provisional i arribava el servei 
telefònic. 

Les dificultats de transport, no tothom te-
nia vehicle propi els anys 60, van fer que es 
creés una línia d’autocar entre La Colònia i 
la plaça Universitat de Barcelona que entrà 
en funcionament el 9 d’abril de 1967 al preu 
de 25 pessetes. El 28 de maig del mateix 
any s’adquirí en propietat el terreny per a 
edificar el local social que va ser inaugurat el 
26 de maig de 1969 i remodelat l’any 1982. 
El novembre de 1970 s’asfaltava el carrer 
Moreneta de Montserrat i el juny de 1972 
s’iniciaven els treballs per aconseguir la xarxa 
d’aigua corrent i el clavegueram. L’arribada 
d’aigua corrent s’inaugurava l’agost de 1975 
i no serà fins el maig de 1980, ja amb l’alcal-
de Martínez, que es construeix la xarxa de 
clavegueram i la desaparició dels pous morts.

El setembre de 1972 moria el president Sr. Jaume Munt i era subs-
tituït pel Sr. Artur Viñeta i Moreta que serà president fins l’any 
1982, sent substituït pel seu fill, el Sr. Artur Viñeta Castrillo. Des 
d’aquests anys i fins ara La Colònia s’ha convertit en un barri més 
de Valldoreix  i ha vist incrementada la seva connexió amb la resta 
amb una línea d’autobús, tot i que encara molts valldoreixencs no 
han anat mai a La Colònia. D’aquests darrers anys cal destacar la 
feina feta per dos dels seus presidents, el malaguanyat i enyorat 
Joaquim Teixidor i Toni Yuste, caps visibles d’una comunitat que 
és i que vol ser.

HISTÒRIA VIVA

La Colònia Montserrat de Valldoreix

El teu anunci aquí tel. 936 742 719
www valldoreix.cat
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Benvolguts veïns i veïnes,
 
Ja estem immersos de ple en 
el període de vacances, un 
merescut descans estival que 
arriba, sense dubte, marcat 
un any més per la crisi eco-
nòmica que ens tenalla des 
del 2008 i que sembla que 
pel moment no afluixa. Però 
a Valldoreix la difícil situació 
financera no ens paralitza i, 
tant govern com ciutadania, 
ens hem conjurat per dur a 
bon port els projectes que 
han de definir el Valldoreix 
dels propers anys, ja que la 
seva postergació implicaria 
comprometre seriosament el 
futur de la nostra vila.

El primer dels nostres reptes, aquest ja pràcticament assolit, ha estat aconse-
guir el soterrament de les línies d’alta tensió i la consegüent eliminació de les 
torres elèctriques que travessen el nostre poble. Molts han estat els que, al 
llarg dels darrers anys, han fet notar les dificultats amb què hauríem de lluitar 
per deslliurar-nos d’aquesta infraestructura que comprometia el desenvolu-
pament de Valldoreix. Però no hem defallit. Junts hem aconseguit fer front a 
aquest desafiament i sortir victoriosos.

La desaparició de les torres elèctriques i el soterrament de les línies d’alta 
tensió obren la porta a la posada en marxa de tot un seguit d’infraestructures 
com són: la urbanització de l’Av. del Baixador com una via de caràcter urbà, que 
afavorirà la circulació veïnal; i el desplegament de l’Estudi de Mobilitat de Va-
lldoreix, que el govern va informar favorablement l’abril passat després de pas-
sar pel sedàs ciutadà que va donar el seu aval durant la participació ciutadana. 
L’altre gran projecte de futur de la vila és la creació de la Nova Centralitat de 
Valldoreix, que ha de vertebrar en un sol espai la vida social, cultural i econò-
mica, a partir d’uns equipaments socio-culturals i comercials. Aquest projecte 
haurà de satisfer l’altre gran encàrrec sorgit de la participació ciutadana, com 
és la implantació d’habitatge protegit a Valldoreix. La Nova Centralitat de 
Valldoreix ja ha començat a caminar amb la publicació de les bases del Concurs 
d’Idees que ha de donar forma a la nova plaça central de la vila.

No podem obviar que ens enfrontem a un context de crisi molt incert, però 
des del govern de l’EMD de Valldoreix no defugim el desafiament de coman-
dar la recuperació econòmica del nostre poble des de dins. Entenem que el 
restabliment de la confiança de la nostra ciutadania passa per encarar amb 
determinació els reptes de futur i dotar Valldoreix de tots els equipaments i 
serveis que els seus veïns i veïnes necessiten.

Josep Puig Belman

SALUTACIÓ
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ACCIÓ DE GOVERN

Valldoreix i els reptes de futur

A mitja legislatura i en un context econòmic 
incert, Valldoreix encara els reptes de futur 
amb ganes i energia per aconseguir dia a dia 

una millora en la qualitat de vida dels ciutadans. 

 Estudi de Mobilitat de Valldoreix

El 4 d’abril el Govern de l’EMD va  
informar favorablement el document 
de l’estudi, redactat per l’anterior 
equip de Govern i portat a participació 
ciutadana en aquesta legislatura. L’estudi té com a finalitat integrar les necessitats viàries 

de Valldoreix al Pla de Mobilitat de Sant Cugat, que com a ciutat amb més de 20.000 habitants és qui ha 
d’elaborar un Pla per a tot el terme municipal.
En un primer moment es van realitzar tallers participatius 
oberts a tot el veïnat, que van servir per integrar 220 aportaci-
ons ciutadanes en el document final; els veïns i veïnes que van 
prendre part en el procés de participació van mostrar en tot 
moment  un alt grau d’implicació i de satisfacció. 
En el recorregut fins a la seva aprovació, l’Estudi de Mobilitat 
s’ha presentat davant el Consell de la Vila i la Taula de Mobili-
tat, òrgans de seguiment del procés,  i abans de validar l’estudi 
definitiu el govern de l’EMD el va presentar davant la ciutada-
nia en una audiència pública monogràfica. 
L’estudi aplica els criteris de la directiva europea per tal 
d’aconseguir una major seguretat pels ciutadans, tant per la 
pacificació de la circulació de vehicles com per l’ordenament 
de l’aparcament i el sentit de circulació dels carrers. Tanma-
teix totes les actuacions seran consensuades amb els veïns 
afectats i, tal com preveu la llei, serà actualitzat cada 6 anys.

Urbanització de l’avinguda del Baixador

El Pla General d’Infraestructures i Serveis de Mobili-
tat de Catalunya ha desprogramat els vials d’Enllaç i 
Cornisa. Per unir la B-30 amb els Túnels de Vallvidrera, 
l’estudi de mobilitat concep l’avinguda del Baixador 
com una via interior, no pas ràpida, que garanteix la 
connexió entre aquests dos vials. Això és possible grà-
cies a l’amplada de  l’avinguda, que permet dissenyar 
la seva urbanització, respectant el seu caràcter urbà i 
afavorint la circulació veïnal amb mesures com tenir un 
sol carril per sentit, reducció de pas de circulació, inter-
rupcions a la circulació ràpida, etc.

Torre elèctrica a l’avinguda del Baixador



Acció de govern ·  infoValldoreix · 5  

Ponts sobre les rieres 

L’estudi preveu també la construcció de ponts sobre les rieres, 
imprescindibles per a la millora de la connectivitat dins de 
Valldoreix i ja previstos al Pla General Metropolità de 1976, 
així com la construcció d’una rotonda al Passeig  d’Olabarria a 
l’altura del carrer Bilbao. La previsió és finançar tots dos pro-
jectes amb subvencions per a inversions. 

 

Els veïns de Valldoreix, conscients que la crisi no durarà per sempre, ja l’any 2010 van emplaçar l’EMD a donar una res-
posta a la demanda històrica de creació d’una Plaça de la Centralitat, que vertebri en un sol espai la vida social, cultural i 
econòmica, a partir d’uns equipaments socio-culturals i comercials. La gran acceptació d’iniciatives com el ‘Mercat dels 
dissabtes’ posen de manifest la voluntat dels veïns de poder fer les seves compres a Valldoreix. Malgrat estar molt propera, 
la centralitat de Mira-sol obliga a agafar el cotxe i no potencia l’arrelament d’un comerç de proximitat. 

L’habitatge protegit és una altra de les demandes que es van recollir 
en les jornades de participació ciutadana respecte el projecte de la 
Centralitat; la nostra ciutadania es preocupa pels joves i grans que han 
d’abandonar Valldoreix davant  la impossibilitat de trobar-hi habitatge. 
El nostre compromís és seguir escoltant els ciutadans i tots junts seguir 
treballant per no aturar els projectes de futur.

www.centralitat-valldoreix.com/
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SEGURETAT CIUTADANA

Accessos interiors
• Tanqueu  bé  tots  els  accessos  a  l’hora  d’anar  a  dor-

mir i també quan sou fora de casa.
• Una balda interior a les portes d’accés és molt útil.

Accessos exteriors
•  Protegiu-vos  amb  portes  blindades,  reixes  a les fi-

nestres, panys de seguretat, etc.
•  Si  fan  obres  a  l’exterior  del  vostre  edifici,  assegu-

reu-vos  que  no  es  pot  entrar  al  vostre  pis  per  les  
bastides o les escales.

Garatges
•  No  deixeu  les  claus  a  l’interior  del  vehicle.  Tampoc 

deixeu  a  la  vista  objectes  com  roba,  aparells  electrò-
nics, etc. 

•  No  deixeu  a  l’abast  cap  eina  que  pugui  facilitar  el 
forçament de panys i accessos.

•  Connecteu l’alarma del vehicle.
•  Comproveu  que  la  porta  del  garatge  queda  tancada 

a  l’entrada  i  la  sortida  de  vehicles  perquè  cap  es-
trany aprofiti per entrar-hi.

•  És  recomanable  i  útil  disposar  de  sistemes  de  vi-
deovigilància.

•  Si  sou  propietari  d’una  plaça  de  pàrquing  i  la  te-
niu  llogada,  estigueu  al  cas de  possibles  pèrdues  o  
robatoris de claus i comandaments del vostre llogater. 

Alarma
•  Connecteu-la  sempre,  mentre  dormiu  i  quan  sou  

fora de casa: contribueix a incrementar la seguretat.
•  Cal  que  estigui  connectada  a  una  central  d’alarmes 

que avisi la policia.
•  S’ha  d’instal·lar  i  utilitzar  d’acord  amb  les  instrucci-

ons de l’instal·lador i en un lloc on sigui difícil accedir.
•  Si guardeu  a  casa objectes de  valor,  cal que  instal-

leu mesures  de  protecció efectives  d’acord  amb  les 
vostres  necessitats.  Comproveu  que l’empresa instal-
ladora compleix tots els requisits legals.

Quan marxeu de vacances
•  Deseu els objectes valuosos en llocs segurs.
•  Tanqueu  tots  els  accessos  amb  clau  i  connecteu 

l’alarma.
•  És  convenient  que  tingueu  un  inventari  d’objectes 

amb  el  número  de  sèrie,  la  marca  i  el  model:  fa-
cilita la identificació dels objectes en cas de robatori.

•  Aviseu  persones  de  confiança  de  la  vostra absència.
•  Eviteu  explicar  que  sereu fora  de  casa  si  parleu amb 

persones desconegudes.
•  No  deixeu  senyals  visibles  que  facin  pensar  que sou 

fora de casa.
•  No exterioritzeu que la casa queda sense habitar.
•  No  deixeu  al  contestador  automàtic  cap  missatge 

en  què  es  dedueixi  que  sou  fora.  Podeu  activar el  
desviament  de  trucades  per  poder  respondre sem-
pre.

•  Demaneu a algú que us reculli la correspondència.

Consells de seguretat per  
l’època de vacances d’estiu

IMPORTANT
• Si escolteu un soroll estrany o advertiu la presèn-

cia de persones amb actitud  sospitosa a prop del 
vostre domicili, no dubteu a trucar a la policia. 
 
Així mateix, si observeu portes o finestres força-
des o indicis que s’hagi pogut produir un robatori, man-
tingueu la calma, no toqueu res i aviseu la policia, que 
us indicarà els passos a seguir i durà a terme la investi-
gació adequada amb personal especialitzat.

DENUNCIEU...
...qualsevol fet delictiu que patiu. 
• Si sou víctimes d’un delicte, no toqueu res i avi-

seu els Mossos d’Esquadra o la Policia Local. 
Presenteu denúncia als Mossos d’Esquadra.

 
RECORDEU: PER PRESENTAR UNA DENÚNCIA 
CAL...

• Adreçar-se a les oficines d’Atenció al Ciutadà dels Mos-
sos d’Esquadra.

• Portar un document d’identificació personal.
• Dur una llista dels efectes sostrets amb el màxim de 

dades de cadascun.
Les comissaries dels Mossos d’Esquadra són obertes les 
24 hores del dia, tots els dies de l’any.



La urbanització del passatge Mestra 
Casesnoves i del camí de Can Cadena 
toquen a la seva fi

Noves voreres al passeig del Nard

Obres i serveis ·  infoValldoreix · 7  

OBRES I SERVEIS

Els operaris i les màquines, que des de fa més de 2 mesos 
estan sobre el terreny, estan enllestint els darrers detalls 
de l’obra d’urbanització de dos vials molt importants 

per a la mobilitat en l’àmbit de l’estació.

  
 
El projecte d’execució contemplava fer la urbanització completa 
dels vials esmentats, una obra que ha consistit en la construcció de 
la nova calçada i les noves voreres dels dos vials, així com la implan-
tació d’un nou enllumenat públic. Els treballs de realització de les 
noves voreres i la nova calçada s’han fet de manera que el trànsit 
de persones i el rodat estan ara al mateix nivell, però separats per 
unes peces de formigó, que sobresurten de manera que impedei-
xen que els cotxes puguin envair l’espai dels vianants. 

Les actuacions van començar amb l’aixecament dels pavi-
ments preexistents i la renovació de la xarxa de clavegueram, 
per després procedir a la renovació i perllongament de la xarxa 
de recollida d’aigües pluvials, així com el soterrament de la to-
talitat dels serveis. L’obra ha previst igualment la implantació 
d’un nou enllumenat públic i posa punt i final amb la instal-
lació de la senyalització vertical.

Durant el temps que s’han allargat els treballs l’accés de vehicles 
al passatge de la Mestra Casesnoves ha estat restringit al pas de 
vehicles. Amb tot, l’EMD-Valldoreix ha vetllat per garantir el lliure 
accés a la zona dels vehicles adaptats per a persones amb mobilitat 
reduïda, ambulàncies i vehicles d’emergències que donen servei 
regular i ocasional als equipaments socials d’ASDI i el convent de 
les Missioneres del Sagrats Cors de Jesús i Maria.

Els veïns del passeig del Nard gau-
deixen, des d’aquest mes de juliol, 
de vorera nova en el tram comprès 

entre les cantonades de les avingudes de 
l’Alcalde Ramon Escayola i de Joan Borràs 
(vessant est).  Els treballs, que s’han allar-
gat per un període de poc més d’un mes i 
mig, han estat motivats per la necessitat de 
fer la substitució d’un tub de la xarxa de 
subministrament d’aigua en el citat tram, 
que estava malmès. 
Aprofitant aquesta circumstància l’EMD-
Valldoreix, en col·laboració amb Sorea, ha fet 
la reparació de la vorera, ja que aquesta es tro-
bava en un evident estat de deteriorament. 
L’obra també ha contemplat el sanejament 
del cablejat de l’enllumenat públic del tram 
sobre el qual s’ha actuat, treballs que han anat 
a càrrec de Citelum. 
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Per un Valldoreix més net:  
No oblidem els bons costums

Acabar amb les males herbes, una tasca de tots

MEDI AMBIENT

A Valldoreix des del 23 d’abril de 2012 es realitza la recollida selectiva dels residus sòlids urbans amb el sistema porta a porta, la qual 
cosa permet que els veïns i veïnes de Valldoreix no hagin de desplaçar-se per llençar les seves deixalles. Cal però, tenir clar el dia en 
què s’ha de treure al carrer cada fracció, de manera que aquesta es pugui recollir de la forma més eficient possible. Per aquest motiu 

des de l’EMD de Valldoreix us recordem els dies que heu de treure cada fracció per ser recollida l’endemà a primera hora.

Dia de treure la fracció per a la seva recollida

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Diumenge

REBUIG ORGÀNICA REBUIG ORGÀNICA REBUIG ORGÀNICA

ENVASOS VIDRE ENVASOS PAPER-CARTRÓ PAPER-CARTRÓ

Massa sovint trobem que una de les circumstàncies que més 
enlletgeix els carrers i places de la nostra vila i els hi dóna un 
aspecte descuidat són les males herbes que creixen a les esquerdes 
i petits forats de les voreres. I les males herbes no són només un 

inconvenient estètic, ja que per culpa d’aquesta plaga vegetal es 
malmeten les voreres, provocant l’aixecament de les rajoles i la 
posterior reparació o substitució de les mateixes, amb l’elevat 
cost econòmic que això suposa per a les arques municipals.

Cal tenir present també la importància de dipositar correctament 
la brossa per tal d’evitar que els animals trenquin les bosses. A 
aquest efecte es recomana l’ús d’armaris situats a la façana de les 
finques. En absència d’aquests cal deixar les bosses en recipients 
tancats i ben assegurats, per tal d’evitar que els animals puguin 
abocar-los i tinguin accés al contingut. En cap cas es pot deixar 
les bosses penjades de la façana, fanals o pals de llum, ja que 
fàcilment els animals les trenquen i n’escampen el contingut 
causant molèsties a tots els veïns. 

Pel que fa a les restes vegetals llenyoses, l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès posa a disposició dels ciutadans un 
servei de recollida setmanal mitjançant sacs adaptats que es 
poden obtenir a la seu de la Fundació Engrunes (Crta. de 
Cerdanyola a Sant Cugat, Km 4,8 davant benzinera BP). El 
cost de la saca és de 20 € i el servei és gratuït. 

En relació a la recollida de mobles i voluminosos, s’ha de telefonar 
al 902.547.010 i deixar un missatge al contestador especificant el 
telèfon de contacte. En 24-48 hores el servei es posa en contacte 
amb el veí per tal d’acordar dia i hora de recollida. 

La recollida selectiva permet recuperar els materials valuosos 
de les nostres deixalles; el paper, el vidre, els envasos i la 
fracció orgànica. Només participant i fent una bona separació 
podrem evitar malbaratar recursos, reduir impactes ambientals 
i contribuir a minimitzar el canvi climàtic. 

Recordem també que per a qualsevol problema, 
dubte o queixa sobre el servei de recollida de residus 
sòlids municipals, l’Ajuntament de Sant Cugat posa 
al servei de tots els veïns el número d’atenció gratuït 
INFONET: 900.103.146.

Vinagre: Un aliat eficaç i molt casolà Un dels motius que propicia la proliferació de les males herbes 
en voreres és la reticència de molts veïns d’utilitzar herbicides i plaguicides químics, per la toxicitat 
que aquests suposen per a persones i animals un cop aplicats. Però el que molts cops no sabem és 
que tenim al nostre abast remeis naturals que ens permetran mantenir a ratlla les plantes indesitja-
des. La millor manera d’aplicar el vinagre per al control de males herbes és amb un polvoritzador. 
Aquestes eines són més eficaces si es vol eliminar les males herbes de les voreres, calçades o altres 
zones on no hi ha altres plantes en perill immediat. L’aplicació del vinagre s’ha de fer en un dia as-
solellat i sense vent, per evitar que penetri en altres plantes i perquè el procés d’eradicació de males 
herbes amb vinagre requereix de llum solar per activar el seu efecte.



Serveis Socials i Gent Gran·  infoValldoreix · 9  

L’hort solidari de Càritas a Valldoreix 
dóna els primers fruïts
El Rebost de Càritas de Sant Cugat ja disposa, des del 2 

de juliol, de la primera remesa sortida de l’hort solidari 
de Valldoreix. En total van ser 10 caixes de bledes en-

ciams i carbassons les que des de l’espai de l’hort solidari cedit 
per l’EMD-Valldoreix van sortir amb destinació a les neveres 
de l’entitat social i de Sant Cugat. 

Sorgit de la iniciativa ciutadana, el projecte d’hort social implica 
l’EMD Valldoreix, Càritas de Sant Cugat i l’Obra Social “la Caixa”, 
i consisteix en la creació d’una petita explotació agrícola solidària 
ubicada a l’espai dels horts urbans de Valldoreix. Fa pocs dies tam-
bé s’ha afegit al projecte la cooperativa l’Ortiga, que explota els 
horts de can Monmany i que  destinarà el seu excedent de produc-
ció a completar els lots de producte de l’hort solidari. 

A partir d’ara la producció resultant de l’explotació de l’hort 
solidari es recollirà un cop per setmana –generalment els di-
marts- de manera que els productes agrícoles produïts a l’hort 
social valldoreixenc ajudin a completar, amb les vitamines i els 
nutrients de les verdures i les hortalisses, els ajuts alimentaris 

que Càritas ofereix a totes aquelles famílies necessitades de 
Valldoreix i Sant Cugat que ho sol·liciten. El mateix projecte 
té una vessant d’inclusió social, ja que Càritas a través d’una 
beca remunerada ha assignat dues persones beneficiàries del 
servei per tal que puguin intervenir directament del procés 
de producció. La concessió d’aquest ajut, en forma de beca, té 
una assignació d’uns 150€, és de participació rotativa i s’ofereix 
a tots els beneficiaris de la iniciativa.

SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN

LES 
NOTICIES DEL CASAL:

Començarem aquesta sèrie d’articles informatius sobre el Casal 
d’Avis de Valldoreix, amb finalitat  de apropar-nos més a tota la gent 

de Valldoreix, sense distincions d’edat. Pensem que conèixer l’activitat del nostre casal ens aproparà més 
a tots i dissiparà possibles dubtes sobre les funcions de tot tipus que un casal d’avis com el nostre fa i té.
El Casal com molts ja sabeu té una vida pròpia molt activa, hi trobareu tallers de labors, ja siguin de labor 
de retalls, puntes de coixí, macramé. Altres com català, ceràmica, informàtica, memòria, ball de coordinació 
etc, pels que els agrada caminar sortides per l’entorn, sortides culturals de mig dia, o d’un dia amb autocar, 
viatges ja sigui per Espanya o l’estranger, mentre que els amants del cant amb la Coral Esclat de Germanor 
podran gaudir d’una coral molt agermanada. També es fan actes intergeneracionals com un concert d’avis 
i néts. El billar, el ping-pong i la petanca són activitats que també compten amb molts entusiastes, així 
com el dominó, escacs, cartes, sense oblidar les exposicions de quadres que els socis artistes ens fan, en 
successius articles anirem informant de les activitats que anem realitzant.
Esperem que aquestes línees us hagin servit per entendre una mica millor que el Casal no és un lloc on la 
gent gran refugia les seves mancances, tot al contrari, és el lloc ideal per fer una vida social i activa així com 
a la vegada gaudir d’aquets anys tan meravellosos que pot tenir una vellesa ben entesa. 

Casal d’Avis de Valldoreix
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Alfons Romero, 
ENTREVISTA

nous aires pel VEN
 
Quan parlem del VEN ens referim a les sigles de l’associació Valldoreix Espais Naturals, que sota 

el seu paraigües agrupa una cinquantena de socis entusiastes de Valldoreix i del seu entorn natural. 
Però no només de natura viu el soci i simpatitzant del VEN, ja que, juntament amb el medi ambient, 
els pals de paller de l’associació són el foment de la cultura i la promoció dels beneficis de l’exercici 

físic. Mens sana in corpore sano. Ara obren una nova etapa amb Alfons Romero com a president. Parlem 
amb ell del present i del futur del VEN.

Comencem pel principi. De què parlem quan parlem del VEN?
Quan es va crear Valldoreix Espais Naturals la primera preocupació dels fundadors era intentar 

preservar el model de ciutat jardí de Valldoreix i conèixer la flora i la fauna local, però ben aviat 
es va afegir la vessant cultural, tot i que aquest aspecte no es va contemplar a les sigles per 

no complicar més el nom de l’associació. Si ens hem de definir ho fem dient que som una 
associació amb unes finalitats ambientals, amb inquietuds de foment de les activitats 

esportives i saludables, sense oblidar la vessant de promoció cultural.

Fa pocs dies que ha estat escollit com a nou president del VEN. Com 
ha rebut la notícia?

Amb molta il·lusió de poder ser útil a l’associació. Jo tinc un 
caràcter molt inquiet amb un gran respecte per 

la cultura, en totes les seves vessants, fet que 
em porta a desenvolupar altres activitats que 

comprometen molt del meu temps lliure. En 
un principi jo em resistia bastant a acceptar el càrrec, ja que quan em comprometo amb un projecte m’agrada involucrar-m’hi 
al màxim i en aquest cas tenia la percepció que no donaria l’abast i que no podria atendre les meves responsabilitats tal com es 
mereixen. Per una sèrie de circumstàncies he anat madurant l’oferiment, he vist que hi havia molta insistència i bona acceptació 
per part del col·lectiu i al final m’he decidit. Sé que és un repte i una responsabilitat.

Cap a on s’encamina l’activitat del VEN sota la seva presidència?
El meu principal objectiu és mantenir allò que avui en dia està conso-
lidat. Hem d’anar molt en compte amb modificar tot allò que ja funci-
ona i el VEN ha demostrat que funciona. Això no vol dir que haguem 
de conformar-nos a només fer les activitats que fem actualment. Si no 
ens plantegem noves possibilitats sempre estaríem en una posició es-
tàtica i mai evolucionaríem. Valldoreix ha de lluitar per la seva pròpia 
identitat i en aquest sentit el VEN ha de jugar el seu paper. Volem, 
des d’una posició de respecte i consideració, poder figurar davant de 
l’EMD i altres estaments com una entitat col·laboradora, propositiva 
i que se’ns puguin consultar com a experts que som en diferents te-
màtiques.

Alguna nova activitat en concret?
En aquests moments fer molta més cosa de la que fem és arriscat, 
tenint en compte els recursos de què disposem. El que si que volem 
fer és posar en marxa tota una sèrie de visites culturals, que s’emmar-
caran dins de l’activitat de les conferències i xerrades i que serviran 
de complement a aquestes.
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Us dieu Valldoreix Espais Na-
turals, però mireu més enllà 
dels seus límits territorials
És evident que hi ha molts 
temes que transcendeixen 
els límits territorials de Va-
lldoreix. Sempre diem que 
la cultura és universal i en 
l’àmbit del medi ambient 
no podem obviar que la salut 
mediambiental del nostre 
poble no està només subjec-
te a factors locals i que en 
molts casos pot dependre 
d’actuacions que es produ-
eixin en poblacions veïnes. 
Per tant la nostra activitat 
s’ha de desenvolupar també 
en aquests escenaris. També 
mirem més enllà de les fron-
teres del nostre poble per fer 
la tasca de difusió, en aquest 
cas sí exclusivament entre 
els valldoreixencs, de temes 
de rellevància que no tenen 
a veure amb Valldoreix, però 
que poden ser interessants 
pels veïns.

Quines són les iniciatives 
que desenvolupeu sempre 
dins del territori de Valldo-
reix?
Un dels temes cabdals és el 
de vetllar per la preservació 
de les rieres. Volem trobar 
un model d’espais naturals i 
anar de la mà de l’EMD, ja 
que sabem que estan inte-
ressats en mantenir aquests 
espais. Cerquem un model 
exportable i que sigui exem-
ple de respecte amb la natu-
ra. Una altra de les nostres 
prioritats són els camins de 
passejada per Valldoreix. Hi 
ha hagut trobades i hem fet 
algunes propostes. En aquest 
tema també hem de poder 
trobar una fórmula comú per 
fer accessibles a la gent els 
espais naturals de la nostra 
vila. Nosaltres ens oferim a 
ser part activa de l’adequació 
i manteniment d’aquestes 
vies.

El pantà de Sau, Gualba, el Matarranya, 
el Montseny, el Puigsacalm, la Roca Fo-
radada, el Salt de Sallent... I fins arribar 
a 72 han estat els cops que els socis i 
simpatitzants del VEN han agafat les 
motxilles i s’han posat el seu calçat més 
còmode per descobrir el territori català a 
través de les seves passejades, les Passe-
jades del VEN. Del prepirineu a la Terra 
Alta, passant per la Catalunya Central i la 
serralada prelitoral, però sempre amb re-
correguts adaptats a tots els nivells i amb 
diferents alternatives per fer-les assequi-
bles i agradables a tots els participants.
 
Les passejades són l’activitat del VEN 
que més socis i simpatitzants de l’enti-
tat congrega, no només els associats en 
prenen part. La bona tasca d’organització 
ha fet que la iniciativa transcendeixi de 
la massa social de l’entitat i ja s’hagin 
apuntat a vàries edicions de les passe-
jades persones alienes al VEN i foranes 
de Valldoreix, però empeses per la seva 
curiositat i interessades en conèixer els 
racons del territori català s’han sumat a 
l’activitat.

Però les Passejades del VEN no són no-
més caminar. La voluntat és endinsar-se 
en el territori per poder conèixer amb 
més profunditat la geografia del país i 
descobrir la gran varietat paisatgística 
que atresora Catalunya, tot això comple-
mentat amb comentaris de caràcter his-
tòric i amb explicacions dels costums i les 
tradicions locals. I com que l’exercici fa 
venir gana, un dels altres grans reclams 
de les Passejades del VEN és la vessant 
gastronòmica, ja que cada sortida esdevé 
una oportunitat de descobrir la riquesa 
de la tradició culinària de Catalunya i de 
seure al voltant d’una taula ben parada 
per compartir les anècdotes i experiènci-
es del dia amb la resta de companys de 
passejada.

Les passejades del VEN: 
Descobrint Catalunya des de Valldoreix
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Enfoca, escaneja i apunta’t al 
Facebook dels joves de Valldoreix 

CULTURA I JOVENTUT

Amb motiu de l’estrena dels Concerts Joves a Valldoreix, 
un cicle de concerts que s’allargarà durant tot l’any 
2013, l’EMD de Valldoreix ha posat en marxa una 

pàgina a la xarxa social facebook per donar difusió a totes les 
iniciatives destinades als joves de Valldoreix. 

Amb aquesta iniciativa l’EMD aposta per habilitar un espai vir-
tual d’informació de les activitats per a joves que durant l’any 
s’aniran fent a Valldoreix. L’espai vol ser també un lloc de tro-
bada i de relació entre els diferents col·lectius de gent jove de la 
vila.

Dijous 12, divendres 13 i dissabte 14
• 5è Aniversari de la Biblioteca Vall d’Or:  

Expliquem contes amb ‘I si un dia ve la Bruixa’. Punt d’intercanvi de llibres 

Divendres 13
• Orquestra de Festa Major amb Talking Rabbits

Dissabte 14
• Espectacle familiar: Música i clowns amb La Banda Forània
• Teatre de Festa Major: ‘Taula rodona’ amb el Grup de Teatre Espiral
• Festa Jove: Nit de concerts amb Land of Coconuts, Ebri Knight i DJ Txarnego

Diumenge 15
• Espectacles infantils: ‘L’embolic’ del pallasso Marcel Gros
• Trobada castellera: Amb els Castellers de Sant Cugat, Moixiganguers  

 d’Igualada i Castellers del Poble Sec
• Trobada gegantera: Celebració del 25è aniversari dels gegants de Valldoreix

• Fi de festa: Música amb la Cobla 2.0

Avanç d’activitats de Cultura de la Festa Major 2013
Activitats del Programa de Festa Major que no us podeu perdre

Accedeix directament 
a la pàgina de facebook 
de Joventut de l’EMD-

Valldoreix: 
ESCANEJA EL  

SEGÜENT CODI 
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Avanç d’activitats Festa Major de l’esport 2013
Enguany la Festa Major de l’Esport de Valldoreix, se celebrarà el cap de setmana del 14 i 15 de 

setembre i concentrarà la seva activitat en tres zones... 

Zona del 
Complex Esportiu:

Dissabte 14: 
• Cursa Popular: 09:30 a 12:30. Categories: 

Benjamí-Aleví/Infantil-Cadet/Sènior. Distància: 
8 km (categoria Sènior) i 2,5 km (categories aleví, 

infantil i cadet) i 0,5 km (categoria Benjamí)

• Jornada de Portes Obertes al Complex Esportiu: 
Vine a conèixer les instal·lacions i els serveis que s’hi ofereixen.

Diumenge 15: 
• MASTERCLASS:
10-11h: SPINNING 
11-12h: BODY COMBAT 

12-13h: AERODANCE

Zona del Casal de Cultura i Rbla 
Mn. J. Verdaguer: 

• Esport al Carrer (mini tenis, cavalls..)
• Jocs tradicionals (curses de sacs, joc 
del mocador...)
 
Club Esportiu Valldoreix: 
•Tornejos de Pàdel i Tennis, Vòlei 
Platja i Futbol 7

La gran acceptació i l’alta valoració mostrada per 
part dels usuaris del servei han mogut a l’EMD de 
Valldoreix a mantenir oberta l’activitat durant els 

mesos d’estiu.

Un total de 429 persones han fet ús dels ‘Patis Oberts’ al llarg 
dels mesos d’abril i maig, segons les dades recavades per l’em-
presa SAEC, gestora del servei. Els informes de SAEC també 
revelen la gran satisfacció que mostren els usuaris a l’hora de va-
lorar la iniciativa. És per aquests motius -i per donar sortida a la 
gran resposta mostrada per la ciutadania- que l’Àrea d’Esports 
de l’EMD-Valldoreix ha decidit mantenir el servei actiu durant 
els mesos de juliol, agost i setembre. L’horari d’estiu dels ‘Patis 
Oberts’ al Ferran i Clua s’iniciarà el dia 1 de juliol i s’allargarà 

fins el 10 de setembre. L’horari del servei serà de 18:00 a 21:00 
hores de dilluns a diumenge. A partir del 10 de setembre els 
‘Patis Oberts’ recuperaran el seu horari habitual i oferirà els 
seus serveis tots els divendres de 17:00 a 20:30 hores i tots els 
diumenges d’11:30 a 14:00 i de 17:00 a 20:30 hores.

El programa ‘Patis Oberts’ a l’escola Jaume Ferran i Clua de Valldo-
reix es va iniciar el 12 d’octubre de 2012 per donar resposta a la 
creixent demanda ciutadana de comptar amb espais per a la pràcti-
ca esportiva i amb l’objectiu de fomentar els hàbits saludables en-
tre el veïnat de Valldoreix. Considerant aquests aspectes, l’EMD-
Valldoreix posa les instal·lacions esportives de l’escola a disposició 
del veïns, sota la supervisió de personal del món de l’activitat física 
i el lleure que garanteixen que se’n faci un bon ús.

Els ‘Patis Oberts’ a l’Escola Ferran 
i Clua no tanquen per vacances
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CiU-Actuem

En els darrers anys força municipis de Catalunya s’han esforçat en 
construir  infraestructures que en moltes ocasions han quedat in-
frautilitzades per la seva desproporció amb el nombre d’habitants 

o bé perquè els pobles propers ja disposaven de piscines, biblioteques, teatres, centres cívics... Però aquest no ha estat el cas de Valldoreix. 
Si bé la nostra vil·la té una vida social i cultural molt activa -que compta amb un ampli teixit d’entitats culturals i associacions veïnals entre 
les que trobem grups de teatre, corals, casals, grups musicals, etc- els equipaments i instal·lacions destinades al desenvolupament d’aquestes 
activitats són força limitades. Aquest fet, juntament amb la manca d’un centre del poble definit i la conseqüent dispersió de la població, fa 
més necessari que mai plantejar-nos la creació d’una zona de trobada. Aquest nou espai de centralitat ha de ser una àrea integradora que di-
namitzi el teixit social i permeti crear llaços i establir sinergies entre els ciutadans. Ha de ser també un lloc on els petits puguin jugar, els grans 
puguin comprar, els joves puguin desenvolupar els seus projectes i on el comerç tradicional hi tingui cabuda. Des de Ciu-Actuem pensem 
que cal posar-se a treballar per crear els fonament que estableixin ara quines són les estructures que en un futur proper generin i acompanyin 
una base social sòlida que enforteixi la identitat  de la nostra vil·la.

Candidatura de Progrés i Catalanista per Valldoreix (CPCV)

Bé ja hem passat el Sant Joan i sembla ser que no hem hagut de lamentar cap desgràcia important. Des de 
Veïns Progressistes de Valldoreix vam organitzar un sopar popular que va arreplegar 160 veïns. Tots plegats 
ens vam portar el sopar, vam escoltar música, vam xerrar i es va compartir les coques. Des de la nostra opció 
política insistim en la necessitat de fer poble. Els veïns s’han de conèixer, han de xerrar i han de compartir. 
Perquè un poble no el fan les autoritats, el fem la gent que hi vivim. I no val dir que pagant els impostos ja 
està tot fet; hem de viure i sentir Valldoreix, sentir els seus problemes i intentar solucionar-los.
I les fogueres i els focs d’artifici per Sant Joan són un problema al nostre poble. Hi ha una normativa de la 
Generalitat que prohibeix fer foc i llençar coets en zones habitades i de vegetació. Demanen que es facin 

en descampats a 500 metres de la vegetació. I a Valldoreix no existeix aquesta zona. La nostra EMD recomana precaució i recorda aquesta 
prohibició. Inclús, no n’accepten cartells per a la Festa Major on es pugui veure coets o altra mena d’agents incendiaris.
És per això que sobta veure que s’ha donat permís per a instal·lar dos punts de venda al Municipi on es dispensa aquesta mena de coets. S’ha 
de conscienciar la ciutadania que ha de ser prudent –és una manera de fer poble- i l’Administració Local hauria de ser la primera que hauria 
de vetllar i donar exemple per a conservar l’entorn.
 

Partit Popular de Catalunya

Lo leí. Me gustó y os lo traslado. No es nada nuevo, pero conviene recordar que no sólo es misión de los padres:
“Querido Profesor, mi hijo tiene que aprender que no todos los hombres son justos ni todos son veraces, enséñele 
que por cada villano hay un héroe, y que por cada político egoísta hay un líder dedicado. También enséñele que 
por cada enemigo hay un amigo y que más vale moneda ganada que moneda encontrada. Quiero que aprenda a 
perder y también a gozar correctamente de las victorias. Aléjelo de la envidia y que conozca la alegría profunda del 
contentamiento. Haga que aprecie la lectura de buenos libros, sin que deje de entretenerse con los pájaros, las 
flores del campo y las maravillosas vistas de lagos y montañas. Que aprenda a jugar sin violencia con sus amigos. 
Explíquele que vale mas una derrota honrosa que una victoria vergonzosa. Que crea en si mismo y sus capacidades 

aunque quede solito, y tenga que lidiar contra todos. Enséñele a ser bueno y gentil con los buenos y duro con los perversos .Instrúyalo a 
que no haga las cosas porque simplemente otros lo hacen, que sea amante de los valores. Que aprenda a oír a todos, pero que a la hora de la 
verdad, decida por si mismo. Enséñele a sonreír y mantener el humor cuando esté triste y explíquele que a veces los hombres también lloran.
Enséñele a ignorar los gritos de las multitudes que solo reclaman derechos sin pagar el costo de sus obligaciones. Trátelo bien pero no lo 
mime ni lo adule, déjelo que se haga fuerte solito. Incúlquele valor y coraje pero también paciencia, constancia y sobriedad. Transmítale una 
fe firme y sólida en el Creador. Teniendo fe en Dios también la tendrá en los hombres. Entiendo que le estoy pidiendo mucho pero haga 
todo aquello que pueda.

Abraham Lincoln, 1830

Opinió de grups

 L’EMD de Valldoreix no es fa responsable de les opinions expressades en aquests articles ni de la seva correcció ortogràfica.
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‘Intocable’ i ‘Lo imposible’, 
grans propostes pel Cicle 
de Cinema a la Fresca de 
#Valldoreix

‘El bitllet de la festa’ 
del martorellenc Robert 
García, cartell de la Festa 
Major 2013 de #Valldoreix

El torneig #forçamiquel 
del C.E. #Valldoreix 
recapta 21.000€ per a 
investigació hematològica

#Valldoreix fa un 
homenatge pòstum al pintor 
Jordi Marsal estrenant 
l’expo ‘Petjades vitals’

El Casal Avis de 
#Valldoreix celebra 29 anys 
amb un dinar multitudinari 
a la Nau de Cultura

Biglieri-Sanmartí i les germanes 
Sánchez Ayeto guanyen el 
Grand Slam Salerm Cosmètics 
de Pàdel #Valldoreix

Els Marxosos del Vallès 
celebren l’arribada 
primavera omplint la Nau 
de Cultura #valldoreix

Els nens amb pluridiscapacitat 
de @nexefundacio rebran un 
ajut de 4.000€ de l’EMD de 
#Valldoreix

La rumba d’’Aimarai’ posa 
ritme al segona entrega 
del cicle de Concerts 
Joves de #Valldoreix

Taro Daniel s’imposa 
(6-36-2) a Steven Díez i 
s’adjudica el 7è Futures 
de #Valldoreix
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La Comunitat Israelita de Barcelona 
celebra a Valldoreix el 65è aniversari de 
la proclamació de l’estat d’Israel

L’acte de commemoració es va celebrar a l’escola Hatikva 
de Valldoreix, i va comptar amb la presència del president 
de l’EMD-Valldoreix, Josep Puig, i del Conseller de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, Germà Gordó. 

Durant l’acte, organitzat per la fundació internacional de suport 
al desenvolupament de l’estat d’Israel Keren Hayesod, el 
Conseller de Justícia va adreçar unes paraules als assistents en 
les que va destacar que ‘ni el poble d’Israel té l’origen el 1948, 
ni Catalunya amb la Constitució de 1978’. El conseller Gordó va 
prosseguir el seu discurs afirmant que Catalunya ‘som més que 
el que diuen les lleis. Som un poble amb ànima i amb territori, 
perfectament identificable entre els pobles del món’.

Germà Gordó també va posar de manifest el gran mèrit de 
l’estat d’Israel d’haver aconseguit vincular al seu model 
econòmic conceptes com innovació, creativitat, rendibilitat, alt 
valor tecnològic i emprenedoria, entre d’altres, motiu pel qual 
s’ha guanyat el qualificatiu d’‘start-up nation’. En aquest sentit, 
Gordó ha explicat que la voluntat de Catalunya és també la de 
convertir-se en una ‘start-up nation’, per d’aquesta manera servir 
de reclam d’empreses de sectors econòmics molt dinàmics com 
les telecomunicacions, la tecnologia, la informàtica, la industria 

farmacèutica i la biotecnologia, per tal d’esdevenir ‘un país on 
invertir si es busca progrés, innovació, tecnologia i excel·lència’.

Un cop finalitzats els parlaments, el president Josep Puig i el 
Conseller Germà Gordó van fer una volta pels estands de la fira 
organitzada per a l’ocasió i van poder fer un tast de productes 
típics de la cuina jueva, així com conèixer diferents serveis 
que ofereix la comunitat. Durant la visita Puig i Gordó van 
estar acompanyats pel regidor de l’Ajuntament de Sant Cugat 
Francesc Carol i els vocals de l’EMD Laura Baldoví, Susana 
Herrada i Joan Ribera. Tots plegats van seguir amb atenció les 
explicacions sobre la tasca que Keren Hayesod desenvolupa a 
Israel i arreu del món, que els anava donant Uriel Benguigui, 
president a Barcelona de la fundació organitzadora de l’acte.

L’EMD fa una donació solidària 
de 6.000€ per a la investigació 
hematològica amb motiu del torneig 
de pàdel #forçamiquel
El torneig, organitzat pel Club Esportiu Valldoreix, va 
aplegar 250 parelles participants i va recaptar 21.000€ que 
es destinaran íntegrament a l’àrea de recerca hematològica 
de l’Hospital Sant Joan de Déu.

El torneig de pàdel #forçamiquel neix de la iniciativa d’una de les 
membres de la junta del Club Esportiu Valldoreix. L’amistat que 
l’uneix amb els pares d’en Miquel, un noi que no va poder superar una 
greu leucèmia que va patir dels 3 als 10 anys, la va portar a plantejar a la 
junta del club la possibilitat d’organitzar el torneig benèfic.

Els 21.000€ recaptats amb les inscripcions dels participants, les 
donacions personals i l’aportació de l’EMD-Valldoreix suposen igualar 
el pressupost de 2 anys del departament d’investigació hematològica 
de l’Hospital Sant Joan de Déu. Els guanyadors del torneig han estat 
Max Vidal i Sergi del Moral (1a categoria masculina), Queralt Puig i 
Txell Torrecilla (1a categoria femenina) i de nou Txell Torrecilla i Àlex 
Laza (1a categoria mixta).

El repartiment de trofeus, que a més dels guardons de la 1a categoria 
va reconèixer l’esforç dels participants de 8 categories més, va comptar 
amb la presència de la Meri i l’Ugur, pares del Miquel; les doctores 
de Sant Joan de Déu, Susanna Ribes i Mireia Camis; i el president 
de l’EMD-Valldoreix, Josep Puig, acompanyat dels vocals Jordi Ortolà 
i Xavi Gavaldà. 

L’acte va estar presidit per Joan Carles Pradell, màxim dirigent del 
Club Esportiu Valldoreix, qui va assegurar que el torneig #forçamiquel 
tindrà continuïtat els propers anys, sempre per seguir ajudant en la 
recerca per a l’eradicació de les malalties de la sang.
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L’EMD-Valldoreix ret un homenatge 
pòstum a l’artista Jordi Marsal en la 
inauguració de la seva darrera exposició 
‘Petjades vitals’

La desaparició, fa poques dates, de la figura del pintor va 
convertir la inauguració de la mostra dels seus treballs a 
la Sala d’Exposicions de l’EMD-Valldoreix en un acte de 
commemoració.

La inauguració de ‘Petjades vitals’ va aplegar a la Sala 
d’Exposicions de l’EMD una quarantena de familiars, amics, 
veïns i seguidors del treball de Jordi Marsal que, a més de 
contemplar els seus darrers treballs, van poder recordar plegats 
la figura del retratista. La presentació de l’exposició va anar a 
càrrec del president de l’EMD-Valldoreix, Josep Puig, que, a 
banda d’exercir d’amfitrió de l’acte, va dedicar unes paraules 
a la memòria de Jordi Marsal. Durant el seu parlament Josep 
Puig va voler destacar la figura de Marsal, més enllà de la seva 
faceta com a pintor, i ho va fer posant de relleu la seva vàlua com 

a persona i la gran estima que va despertar entre els seus amics 
al llarg de la seva vida.

La mostra és un recull de 30 retrats de diferent format i temàtica, 
que per sobre de tot destaquen per seu realisme, una constant en 
la trajectòria de Jordi Marsal i que es combina amb l’eclecticisme 
com a tret diferencial de la seva identitat. Un altre dels seus trets 
identificatius és l’ús de la tècnica del clarobscur que confereix a les 
seves obres un sentiment profund i tràgic.

El Casal d’Avis de Valldoreix celebra la 
diada de Sant Jordi sumant-se als actes 
de commemoració de l’‘Any Espriu’
Un recital de versos de Salvador Espriu i una cantada 
de la Coral Esclat de Germanor van servir al col·lectiu 
d’avis per celebrar la diada de Sant Jordi, un acte que 
va comptar amb la presència del president del l’EMD-
Valldoreix, Josep Puig i l’Alcaldessa Mercè Conesa.

La vetllada literària i musical va començar amb el recital de 
poemes de Salvador Espriu –emmarcat en la celebració de l’‘Any 
Espriu- a càrrec d’una desena de socis del Casal d’Avis i que van 
fer les delícies del nodrit grup de membres del col·lectiu, que es 
van donar cita a la seu de l’entitat valldoreixenca.

Durant la celebració també va haver-hi temps per a la música 
de la coral del Casal d’Avis ‘Esclat de Germanor’ que, sota la 
direcció de Joana Vilaplana i acompanyada al piano per Isabel 
Castells, va cantar les peces ‘Invocació de Sant Jordi’, ‘Maig 
benvingut’ i ‘Rosa de bardissa’, entre d’altres. La cantada va 
acabar amb els cantaires interpretant ‘Els Segadors’.

A més de la destacada presència del president de l’EMD i de 
l’alcaldessa de Sant Cugat, la celebració va comptar amb la 
presència dels vocals valldoreixencs Laura Baldoví, Susana 
Herrada, Jordi Ortolà i Joan Ribera. També va prendre part a 
l’acte el regidor Pere Casajoana.

Un cop acabats els parlaments Josep Puig i Mercè Conesa van 
fer el tradicional repartiment de roses entre tots els membres 
de l’entitat.

El Casal d’Avis de Valldoreix celebra 
29 anys compartint una paella 
multitudinària a la Nau de Cultura

Més de 170 persones, entre socis del casal de Valldoreix, 
membres de la resta de casals d’avis de la ciutat i 
personalitats convidades es van seure plegats a taula per 
celebrar els 29 anys de l’entitat.

La tradicional paella popular va ser un any més l’excusa perfecta per 
celebrar el dinar de germanor a la Nau de Cultura, amb què el Casal 
d’Avis de Valldoreix celebra cada any l’aniversari de la seva entitat.  
Durant la festa es va aprofitar també per fer entrega dels guardons 
dels campionats de primavera als guanyadors de les categories de billar, 
dominó, cartes, escacs i petanca. L’aniversari del Casal d’Avis va tenir 
l’acostumada representació institucional dels membres de l’equip de 
govern de l’EMD-Valldoreix, encapçalada pel seu president, Josep 
Puig, acompanyat del vocal Jordi Ortolà. Per part de l’Ajuntament de 
Sant Cugat van assistir la tinenta d’alcalde Susanna Pellicer.
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El Grup de Teatre Espiral abaixa el teló 
de la Programació Continuada 2013 amb 
les ‘QuatrE ActRius’

La cloenda de la programació estable d’enguany d’Espiral 
es va fer amb la complicitat del fidel públic del grup de 
teatre, que un cop més va omplir la Sala del Casal de 
Cultura de Valldoreix.

‘QuatrE actRius’ és l’adaptació que el Grup de Teatre Espiral ha fet 
del text ‘E.R.’, amb la qual el dramaturg Josep Maria Benet i Jornet va 
guanyar el Premio Nacional de Teatro l’any 1995 i que Ventura Pons va 
portar a la gran pantalla sota el títol d’‘Actrius’. Durant els mesos que ha 
durat la Programació Continuada s’han representat un total de quatre 
obres a la Sala del Casal de Cultura, que han estat ‘Les dones sàvies’, de 
la companyia Cul-i-Seu; ‘El despertar’ i ‘La dona sola’ de Teatre Breu; 
i ‘Les dones m’han segrestat’ de dXOC Teatre. L’argument de l’obra 
explica la història d’una jove estudiant de teatre, que en el seu afany per 

preparar-se el més acuradament 
possible el seu paper en una 
representació, s’entrevista 
amb tres grans actrius: una 
gran diva internacional, una 
actriu estrella de la televisió 
i una directora de doblatge. 
El fil argumental de l’obra es 
construeix a través del record 
de les misèries i les grandeses del món del teatre, viscudes per aquestes 
grans actrius.

Amb la finalització de la Programació Continuada 2013 el Grup 
de Teatre Espiral posa el punt de mira en la preparació de l’obra 
que presentaran per la Festa Major de Valldoreix el proper mes de 
setembre. El text que la companyia valldoreixenca està treballant 
per portar a escena és ‘Taula rodona’, una obra que el seu autor Pere 
Calders va deixar inacabada i que, en aquesta ocasió, rep el final de 
la mà de l’escriptor local Víctor Alexandre.

‘Los Malabeiros’ i ‘Aimarai’, protagonistes 
dels primers concerts del cicle musical 
Festa Jove 2013 a Valldoreix
La formació local de rumba amb tocs de reggae 
i batucada i el grup barceloní s’han encarregat 
d’estrenar el cicle de concerts que l’EMD-Valldoreix 
ha programat per dinamitzar l’oferta d’oci juvenil de 
Valldoreix.

El cicle Festa Jove 2013 tindrà continuïtat, amb 4 concerts 
més programats al llarg de tot el 2013 a Valldoreix. El propers 
en tocar la seva música al cicle musical valldoreixenc Seran, 
el 5 d’octubre a la Zona del Casal de Cultura, els ‘DamnKiwi’ 

que oferiran un repertori de música indie-electro-pop. Pel 9 de 
novembre la proposta, a falta de confirmació definitiva, anirà a 
càrrec del grup de rock local ‘Rekop’, una jove formació integrada 
per Nil Ortin a la bateria, Guillem Bardavio a la guitarra, Ariadna 
Nicolas a la veu, Dario Vives a la guitarra i Adrià Carrasco al baix.

El punt i final al cicle de concerts Festa Jove 2013 es posarà 
el 14 de desembre amb el desembarcament a Valldoreix de 
‘The Free Fall Band’, banda revelació del pop català, que 
amb un sol disc ja ha aconseguit l’aplaudiment unànime 
de la crítica. La seva proposta té l’aval d’haver conquerit 
concursos de talents com el Villa de Bilbao i assolit el 
número u a iTunes España a la categoria de pop. El grup del 
Maresme ha format part del cartell d’enguany del festival 
de música Primavera Sound.

L’EMD de Valldoreix celebra Sant Jordi 
hissant una senyera a la plaça de can Cadena
La plaça de can Cadena llueix una senyera, que es va 
encarregar d’hissar el president de l’EMD, Josep Puig, 
amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi a 
Valldoreix. 

L’acte d’hissada de la senyera va anar a càrrec del president de l’EMD-
Valldoreix, Josep Puig i va comptar amb la participació de la totalitat dels 
vocals de l’equip de Govern de l’EMD de Valldoreix: Laura Baldoví, Susana 
Herrada, Joan Ribera, Joaquim Castelló, Jordi Ortolà i Xavier Gavaldà. 
També va prendre part de l’acte la vocal de la Candidatura de Progrés i 
Catalanista de Valldoreix (CPCV) a l’oposició, Carme Babiloni. Un cop 
finalitzada la celebració de la Diada de Sant Jordi la senyera ha quedat 
hissada de forma permanent al centre de la rotonda de can Cadena.
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L’EMD de Valldoreix fa un donatiu a 
Nexe Fundació en favor dels infants amb 
pluridiscapacitat

L’ajut atorgat per l’administració valldoreixenca ascendeix a 
4.000 euros i servirà per finançar part del cost de les beques 
destinades a infants amb pocs recursos, per tal que puguin 
assistir al Centre d’Atenció Especialitzada-Escola Infantil.
L’acte de lliurament del donatiu es va fer a la Sala de Plens 
de la Casa de la Vila davant els mitjans de comunicació locals, 
on el president de l’EMD-Valldoreix, Josep Puig va entregar 
a la directora general de Nexe Fundació, Sònia Corpas, un 
taló a nom de la fundació pel total dels 4.000 euros de l’ajut. 
El vincle entre l’EMD-Valldoreix i Nexe Fundació neix de 
la mà de la presidenta de l’entitat, Cecile de Visscher, veïna 
de Valldoreix i que, juntament amb Nexe, ha desenvolupat 
diferents iniciatives tant a Valldoreix com a Sant Cugat.

Nexe Fundació és una entitat sense ànim de lucre fundada 
el 1991 a Barcelona i es dedica a la plena atenció dels nens menors 
de sis anys amb pluridiscapacitat. L’entitat té l’objectiu d’oferir 
una atenció global i interdisciplinària als nens que presenten algun 
trastorn de desenvolupament, així com a les seves famílies. Nexe 
Fundació compta amb l’única escola bressol de Catalunya per a 
nens amb pluridiscapacitat entre els 0 i els 6 anys

L’Escola de Música de Valldoreix celebra 
15 anys d’història mostrant el seu talent
Els grups instrumentals de guitarres, pianos, adults, corda 
i vent van ser els protagonistes d’una vetllada en què també 
es va commemorar el Dia Internacional de la Música.

Els primers en posar-se davant el nombrós públic, que omplia 
la Sala de Plens de la Casa de la Vila de Valldoreix, va ser el 
Grup Instrumental de Guitarres que va delectar els assistents 
amb la interpretació de l’’Echo booggie’ de M. Lineman i de 
la peça ‘Estrella’. El repertori més nodrit va ser el dels Grups 
Instrumentals de Pianos que va tocar fins a 7 peces d’estils tan 
variats com el rock i els valsos, passant pel pop/rock de ‘Els 
Pets’, la cançó de bressol ‘Summertime’ de George Gershwing o 
‘I feel the time’ de The Beatles, entre d’altres. La cloenda de la 
primera part del concert va correspondre al Grup Instrumental 

d’Adults amb un repertori que va incloure el ‘Piano quartet nº1-
Andante’ de W.A. Mozart i ‘The diamond state rag’ de Bruce A. 
Evans. El segon acte del recital es va celebrar íntegrament als 
Jardins 11 de Setembre, a tocar de la Casa de la Vila de Valldoreix, 
on els Grups Instrumentals de Corda van interpretar ‘La marxa 
dels soldats’ de R. Schumann, ‘Married life’ de la banda sonora 
original de la pel·lícula ‘Up’ i la ‘Suite Holberg-Presto’ de E. 
Grieg. Els darrers en pujar a l’escenari van ser els integrants dels 
Grups Instrumentals de Corda que es van encarregar d’animar 
el final de festa amb el ‘21th Century schizoid man’ de King 
Crimson i el ‘Country house’ de Blur.

La celebració va tenir un to festiu amb la participació d’un gran 
nombre de mares, pares i familiars dels alumnes de l’Escola 
de Música, que van poder gaudir d’una agradable vetllada de 
música a l’aire lliure tot gaudint d’un refresc als jardins de la 
Casa de la Vila.

‘El bitllet de la festa’ de Robert García 
és el cartell de la Festa Major de 
Valldoreix 2013
L’obra del martorellenc ha estat escollida pel jurat com 
la guanyadora del Concurs de Cartells de Festa Major 
2013 en la categoria adults. En categoria juvenil, l’obra 
premiada ha estat ‘Tot un món’ de Max Azemar i en 
categoria infantil s’ha produït un empat entre Ricard Mala 
i el valldoreixenc Luís Lima. 

El jurat, aplegat a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, estava 
format pel vocal de Cultura, Joaquim Castelló, exercint com a 
president i les personalitats del món de les arts plàstiques Carolina 
Camañes, Dani Berenguer, Ariane Patout i Xavier Grau. La tria es 
va fer entre les 46 obres presentades al concurs. Del total de cartells 
participants 33 participaven a la categoria d’adults, 6 a la juvenil i 
7 a la infantil. Robert García rebrà com a guanyador del concurs un 

premi en metàl·lic de 750 euros, mentre que pel guanyador de la 
categoria juvenil, el mirasolenc Max Azemar, el premi és de 450 
euros. Enguany el premi en la categoria infantil es dividirà entre 
els dos premiats, que es repartiran material de belles arts per valor 
de 450 euros, assignació del premi.  A banda del premi econòmic, 
l’obra ‘El bitllet de la festa’ serà el cartell anunciador de la Festa 
Major de Valldoreix 2013 i la portada del programa d’actes de la 
festa grossa valldoreixenca, que s’editarà properament



Treu ja el teu bitllet per gaudir de la 

Festa Major de Valldoreix 2013

Descarrega’t

 i consulta el 

programa

 de la Festa Major al web 

www.valldoreix.cat 

(a partir de setembre)


