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2 · infoValldoreix · Història viva

Institucions i urgències
EMD Valldoreix - Atenció Ciutadana ................... 93 674 27 19
EMD Valldoreix - Urbanisme .................................. 93 674 28 12
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès... .......................93 565 70 00
Emergències (bombers, ambulàncies)….............................................112
Informació Ajuntament de Sant Cugat........................................... 010
Informació Generalitat de Catalunya…… .........................................012
CAP de Valldoreix .................................................................93 583 74 00
CAP de Valldoreix Urgències ............................................93 589 44 45
Consorci Parc de Collserola ..............................................93 280 35 52
Correus Valldoreix .................................................................93 589 72 48
Deixalleria Municipal............................................................93 597 04 95
Farmàcia Pinto ..........................................................................93 674 28 71
Funerària ......................................................................................93 589 55 52
Hisenda ......................................................................................... 93 589 11 55
Hospital General de Catalunya ......................................93 565 60 00
Jutjats ..........................................................................................93 674 66 96 
CITELUM (MOSECA) Enllumenat públic VDX............900 724 365
Mossos d'Esquadra.......................................... ......................................... 088
OMIC............................................................................................93 565 70 00
Policia Local...................................................................................................112
Policia Nacional .......................................................................93 674 78 58
Protecció civil ..........................................................................93 674 50 52
Ràdio Taxi...................................................................................93 589 44 22
Recollida Voluminosos i Esporga .....................................902 547 010
Registre de la propietat .......................................................93 583 01 56
Urgències Sanitàries...................................................................................112

Serveis 
UNNIM Ofic. 12. .......................................................................93 674 28 24
“La Caixa” Ofic. VDX............................................................. 93 405 66 50
ENHER..........................................................................................900 707 070
Ferrocarrils Generalitat de Catalunya ........................... 93 205 15 15
FECSA-ENDESA
Atenció públic ........................................................................ 902 507 7 50
Avaries .........................................................................................900 770 077
GAS NATURAL
Atenció públic ........................................................................... 93 675 31 10
Urgències .................................................................................. 900 750 750
REPSOL Butà .............................................................................. 93 674 15 80
SOREA
Atenció clients ..........................................................................93 544 16 10
Avaries ......................................................................................... 93 589 00 21

Cultura i Associacionisme a Valldoreix
EMD Àrea Cultura de Valldoreix .......................... 93 589 82 69
EMD Escola Musical ....................................................93 576 74 50
EMD Bar Restaurant El Casalet ............................... 936 751 055
EMD Bar Restaurant Montt ...................................... 936756882
Adolf Taller d’Art ...................................................................93 674 60 28
Agrupació Astronómica Valldoreix-Sant Cugat...................93 674 58 22
Amics de la UNESCO VDX - SCV..................................... 93 674 42 10
Arxiu Gavín.................................................................................93 674 25 70
ASDI ...............................................................................................93 675 66 10
Associació Cultural Pentagrama .....................................93 589 54 71
Ass. d’Amics i Veïns ACTUEM .............................................93 675 19 39
Ass. Comerciants i Empresaris VDX .............................. 93 583 06 00
Ass. Propietaris i Veïns Valldoreix ...................................93 674 21 97
Ass. Propietaris i Veïns Ca N’Enric-La Miranda.................93 589 49 21
Ass. Propietaris i Veïns Can Majó ....................................93 675 13 63
Ass. Propietaris i Veïns Col. Montserrat ....................... 93 674 21 05
Ass. Propietaris i Veïns La Serreta.....................................93 213 55 20
ATAM..............................................................................................93 675 00 11
Casal d’Avis de Valldoreix .................................................93 589 86 89
CAU Amic - Protectora Animals ..................................... 637 508 428
C. Restauració Béns Mobles Generalitat. ...................93 590 29 70
Cooperativa Estel .................................................................... 93 674 50 11
Artesans de Valldoreix.................. info@artesansdevalldoreix.cat
Coral l’Harmonia de Valldoreix .......................................93 674 85 47
Creu Roja Valldoreix .............................................................93 674 24 59
Grup de Teatre Espiral .........................................................93 675 47 97
Marxosos del Vallès .............................................................93 589 86 89
Minyons escoltes i guies Sant Jordi ............................. 93 590 27 00
Taller Jeroni de Moragas .................................................... 93 674 50 48
Valldaurex - Centre d’Estudis VDX ...................................93 674 38 11
Veïns i Veïnes Progressistes ...............................................93 674 77 87

Serveis Educatius
EMD Escola Bressol de Valldoreix .......................93 589 24 86
Escola Jaume Ferran Clua ..................................................93 589 66 62 
Col·legi El Pinar.........................................................................93 674 14 00
Institut Arnau Cadell .............................................................93 674 72 66
Escola de Música de Valldoreix .....................................93 589 69 67

Serveis Esportius
Complex Esportiu EMD Valldoreix .......................93 675 40 55
Club Arquers Vent Oreig ........................................................ 639 331 174
Club Esportiu Valldoreix.........................................................93 674 11 17
Club Handbol Valldoreix ........................................................ 696 612 511
Pavelló Voleibol Valldoreix................................................93 589 46 46

Serveis Religiosos
Convent Missioneres Sagrats Cors ................................93 589 86 70 
Església Protestant..................................................................93 674 58 73
Parròquia de Sant Cebrià ................................................... 93 674 05 69
Santuari Ntra. Sra. Schonstatt ..........................................93 674 89 62
Seminari diocesà..................................................................... 93 674 49 99

EDITA:
Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185
Tel. 93 674 27 19 - Fax. 93 589 18 23
a/e: comunicacio@valldoreix.cat

El mes d’agost de 1962 un grup de valldoreixencs, encapça-
lats pel Sr. Josep Maria Martí Gras, van iniciar els tràmits 
amb l’Assemblea Provincial de Creu Roja a Barcelona de-

manant la creació d’una assemblea a Valldoreix. El 12 de gener de 
1963,  l’Assemblea de Creu Roja Espanyola autoritzava la creació 
de Creu Roja Valldoreix i nomenava com a president a. Sr. Martí 
Gras. Amb una carta adreçada a tots els valldoreixencs, Martí Gras 
va demanar la col·laboració de tots, amb una important resposta, 
tant de la població resident com dels estiuejants. 

El 10 de maig del 1963,  a la seu de l’Associació de Propietaris 
de Valldoreix del carrer Ausiàs March  de Barcelona es celebrava 
la primera Junta de Govern de l’Assemblea Local de Creu Roja 
Valldoreix. Entre les primeres actuacions de la nova junta va estar 
la de contractar des del 29 de juliol els serveis del Dr. Emili de 
Atauri Viguri, el primer metge que s’establia de forma permanent 
les 24 hores del dia a Valldoreix, amb l’obligació de pernoctar a la 
seu de Creu Roja Valldoreix. La seu es va instal·lar al número 122 
de la Rambla del Jardí (actual 156) i va ser inaugurada de manera 
oficial el 15 d’agost, dia de la festa major d’estiu.

El mateix any i fruit de la crida popular, la Brigada de Creu Roja 
Valldoreix comptava amb quaranta joves, comandats pel Sr. Víctor 
Clemente Mellado. Entre els voluntaris caldria recordar: Paco Vidosa, 
Lluís Casat, Salvador Medina, Pedro Polo, Francisco Cardona, Rafael 
Cardona, José Belman, Ramón Grasa, Pascual Ortega, Antonio 
Zapata, Domingo Belman, Juan Egea, José Gómez, Antonio Sáez, 
Antonio Polo, Joaquín Ferrando, Antonio Salvador, Pedro Conesa, 

Javier Calatayud, Andrés Campos, Santiago Martínez, Encarnación 
Vicente, Rosa Castellet, Consuelo Cardona, Encarnación Martínez, 
María Jesús Tejada, Carolina Núñez o María Dolores Medina.

L’any 1964 es va decidir comprar una ambulància, un dels membres 
de la junta va aportar el 40% del cost, mentre que la resta es va cobrir 
amb aportacions voluntàries de tots els valldoreixencs. El 15 d’agost, 
Mn. Joan Gustems, rector de Valldoreix beneïa la primera ambulància 
de Valldoreix, una DKW, matrícula B-370656 amb la Sra. Dolors Bergé 
de Monzó i el Sr. Joan Cahué Franquet com a padrins. Per indicació 
del Dr. Anglés, nou metge de Creu Roja Valldoreix es comprà un 
aparell de raig X, tot i les dificultats econòmiques de l’assemblea 
local aparegué una donació anònima de 50.000 pessetes que ajudà a 
pagar una bona part del seu cost. Aquest mateix any es compraren els 
uniformes dels sanitaris que el van estrenar el 8 de desembre, festivitat 
de la Inmaculada Concepció, patrona de l’entitat. Gairebé la totalitat 
de les famílies de Valldoreix es feren socis de Creu Roja.

El 6 de gener de 1965, Creu Roja Valldoreix organitzà la primera 
cavalcada dels Reis d’Orient a Valldoreix. Ampliant els serveis de 
l’assemblea s’instal·laren tres farmacioles repartides pel territori, 
una a la Colònia Montserrat, una a l’Ermita de la Salut i l’altra a la 
Miranda. També s’adquirí un aparell de respiració assistida pel 
dispensari de Valldoreix. El 26 de juliol moria el president de l’entitat 
Sr. Martí, va ser substituït pel Sr. Josep Maria Coll i Médico. Com 
a reconeixement a la tasca del grup de voluntaris i especialment 
del Sr. Clemente, aquest va ser condecorat amb la medalla Henry 
Dunant. Creu Roja de Valldoreix s’havia convertit en pocs anys en 
l’entitat més important de Valldoreix.

HISTÒRIA VIVA

Els primers anys de Creu Roja Valldoreix

El teu anunci aquí tel. 936 742 719
www valldoreix.cat
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Amb aquest InfoValldoreix 
que tens a les mans donem el 
tret de sortida de l’any 2014, 
un any que esperem i desit-
gem que sigui substancial-
ment millor que el complicat 
2013 que tot just acabem de 
deixar enrere i que serveixi 
per confirmar els tímids in-
dicis que pronostiquen una 
millora en l’economia de cara 
al curs que encetem.

En aquestes pàgines troba-
ràs una extensa entrevista a 
la meva persona en què faig 
una valoració dels temes més 
rellevants succeïts al llarg 
del passat any i que a l’ho-
ra serveix per repassar les 
qüestions que han de marcar 
l’agenda de treball del nostre 

govern local en els propers mesos. La revista també inclou un reportatge on po-
dreu conèixer el pressupost de l’EMD-Valldoreix per al 2014.

Un dels temes que capitalitza l’entrevista és el conveni econòmic-financer que 
l’EMD va signar amb l’Ajuntament de Sant Cugat el passat mes de novembre i 
que ha d’esdevenir una de les eines fonamentals –juntament amb el pressupost- 
per assentar els fonaments d’un Valldoreix econòmicament més fort en l’any que 
tot just comença. Amb el nou conveni a la mà els valldoreixencs disposen de més 
recursos, fet que comporta uns millors serveis i la garantia que aquests es podran 
seguir mantenint en el temps. 

El nou acord també propicia uns mecanismes de revisió i control dels increments 
que es generin a totes i cada una de les partides, amb què es garanteix un estricte 
i acurat control de la despesa. La signatura del conveni econòmic-financer es 
complementa amb l’aprovació del pressupost, uns comptes que es fonamenten 
en els criteris de prudència, transparència i control del deute que permeten com-
plir amb les estrictes exigències del govern central i que asseguren el futur del 
govern local de Valldoreix.

Rep una cordial salutació.

Josep Puig i Belman

SALUTACIÓ
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El so eixordador d’una caravana de motocicletes i quads 
va obrir la Cavalcada de Reis 2014 de Valldoreix, quan 
a tres quarts de sis de la tarda es va posar en marxa el 

passeig dels reis Melcior, Gaspar i Baltasar pels carrers de la 
vila, pujats als seus carruatges. La comitiva reial va iniciar el 
seu periple per Valldoreix des del carrer Sant Albert, al costat 
del Casal de Cultura, des d’on van agafar la Rbla. Mn. Jacint 
Verdaguer, passant per l’Av. Joan Borràs, l’Av. Alcalde Ramon 
Escayola, la plaça dels ocells, l’Av. Mn. Jacint Verdaguer i la 
Pl. Mas Roig. El darrer tram de la cavalcada el van fer pujant 
de nou per la Rbla. Verdaguer fins a arribar a l’església de l’As-
sumpció, on van fer la tradicional ofrena al nen Jesús.

Enllestida la visita a l’església, els Reis Mags van baixar a la 
plaça Maria Sabater, on ja els esperaven centenars d’infants 
valldoreixencs desitjosos de poder entregar, com més aviat millor, 
les seves cartes als tres Reis Mags. Abans de començar la tradicional 
rebuda dels nens i nenes de Valldoreix per part de Ses Majestats, 
es van fer els acostumats parlaments. El primer a adreçar unes 
paraules va ser el president de l’EMD de Valldoreix, Josep Puig, 
que va demanar als Reis Mags un any 2014 menys complicat des 
del punt de vista econòmic i feina per a tots els veïns de Valldoreix. 
Per part dels Reis Mags va prendre la paraula el rei Gaspar que, 
després de saludar efusivament a tots els presents a la plaça, va 
tenir un record pels nens i nenes més desfavorits del món.

Mentre no arribaven els Reis Mags a la plaça Maria Sabater els nens 
i nenes que no van seguir el recorregut complet de la Cavalcada 
van poder gaudir d’una oferta lúdica d’activitats infantils, que 
van fer les delícies dels més petits. Mentre esperaven l’arribada 

de Ses Majestats els més petits es van entretenir amb un taller de 
pintura de cares, de confecció de fanalets de Reis, de terrissaire i de 
diferents jocs amb els titelles com a protagonistes. Tampoc va faltar 
a la cita la ja tradicional xocolatada popular.

La cavalcada va estar formada per un total de 12 vehicles engalanats, 
que es van disputar el premi Concurs de Carrosses de la Cavalcada 
de Valldoreix. El primer premi el van compartir les carrosses del 
Club Esportiu Valldoreix i de la família Carreras, mentre que el 
segon i tercer premi van ser per les carrosses de l’escola Ferran i 
Clua i de la família Cardoner, respectivament. El lliurament dels 
premis del Concurs de Carrosses es farà amb la celebració de la 
Festa de Carnestoltes, durant el mes de febrer.

NADAL I REIS A VALLDOREIX

Valldoreix viu una de les Cavalcades 
més multitudinàries de la seva història

Cavalcada de Reis a Valldoreix



La 3a Cavalcada per a Tothom de Valldoreix acosta la màgia dels 
Reis Mags als col·lectius amb discapacitat

La iniciativa la va posar en marxa l’EMD de Valldoreix fa tres anys 
i com ja és costum es va encarregar de portar la Cavalcada de Reis 
a totes aquelles persones i col·lectius per als qui resulta impossible 
sortir al carrer a trobar la comitiva de Melcior, Gaspar i Baltasar.

Durant les visites a residències i domicilis el Rei Melcior, 
acompanyat de dos patges, va portar obsequis en forma de joguines, 
llibres, pel·lícules, etc. als residents de la Cooperativa Estel de la 
Fundació Jeroni de Moragues, així com a alguns usuaris d’ASDI 
i dos infants que, per estar malalts, no podien anar a portar la seva 
carta a la Cavalcada popular. Com en les dues anteriors edicions la 
iniciativa va obtenir una gran resposta dels beneficiaris, que van 
omplir de petons i abraçades el rei Melcior i els seus patges, com a 
agraïment per tan inesperada visita.

La gran rebuda experimentada pels membres de la comitiva reial 
i els organitzadors confirma l’èxit d’aquesta 3a Cavalcada per a 
Tothom, que confirma la consolidació de la iniciativa i confirma 
la seva permanència entre les activitats de lligades a pròximes 
edicions de la cavalcada.

El patge de Ses Majestats els Reis d’Orient rep centenars d’infants 
valldoreixencs a l’APVV

El jardí de la seu de l’Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix 
(APVV) es va omplir, les tardes del 3 i el 4 de gener, d’infants 
emocionats amb la visita de l’enviat reial de Melcior, Gaspar i 
Baltasar.

Al llarg dels dos dies en què l’enviat reial va fer estada a Valldoreix, 
va rebre la visita de centenars d’infants de la vila, que també van 
poder gaudir d’una xocolata calenta amb xurros.

L’Escola de Música de Valldoreix celebra una nova edició del 
multitudinari Concert de Nadal a l’església de l’Assumpció

Pares, mares, germans, tiets i avis dels alumnes de l’Escola de 
Música de Valldoreix van omplir a vessar l’església de l’Assumpció, 
el dijous 19 de desembre, per seguir amb atenció el tradicional 
concert, amb què l’escola musical valldoreixenca celebra el cada 
any les festes de Nadal.

El concert va estar dividit en dues parts, la primera va 
estar protagonitzada pel grup de sensibilització i pels grups 
instrumentals. El recital va començar amb la interpretació de ‘La 
pastora ‘ i ‘A la llum del fanalet’, a càrrec del grup de sensibilització. 
El relleu el va prendre el grup de corda amb el primer moviment 
de la Simfonia nº8, D. 759 ‘La incompleta’, de Schubert, seguit 
del grup instrumental de vent que va interpretar la peça ‘Music 
for the Royal fireworks’. Va tancar aquesta primera part el grup 
instrumental de piano que va tocar ‘La Polka de l’Edat d’Or de 
D. Shostakovich.

Els grups de llenguatge musical van ser els altres grans 
protagonistes del concert, protagonitzant la segona part 
del recital amb les interpretacions de ‘Caga tió’ de Manel 
Camp, el tema popular anglès ‘Santa Claus is coming to 
town’ de Coots i Gillespie, de la mà del grup d’Iniciació i 1er 
Llenguatge. Els alumnes de 2n, 3er i 4rt de Llenguatge van 
cantar les peces ‘Non non’ de Mozart i ‘Aquí és Nadal’ de 
La Pegatina. La cloenda del concert va ser conjunta de tots 
els grups de Llenguatge Musical que van cantar plegats ‘Un 
camell d’orient’ de Manel i ‘T’estimo molt’ de Lax ‘n’ Busto.

Josep Puig desitja un bon Nadal als membres del Casal d’Avis de 
Valldoreix.

El president de l’EMD de Valldoreix es va desplaçar el 16 de desembre 
a la tarda a la seu del Casal d’Avis de Valldoreix per felicitar personalment 
les festes nadalenques a la gent gran de la vila.

El president de l’EMD-Valldoreix va compartir la visita amb 
l’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, que també va voler 
felicitar les festes de Nadal als avis de Valldoreix. Durant la 
trobada Josep Puig va adreçar unes paraules als membres 
del Casal d’Avis per destacar l’entitat com una de ‘les més 

importants de Valldoreix, per no dir la més important’. 

Cavalcada de Reis per a tothom

Nadal i Reis a Valldoreix ·  infoValldoreix · 5  
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NADAL I REIS A VALLDOREIX

Josep Puig també va aprofitar la trobada amb la gent gran, i la 
presència de l’alcaldessa Mercè Conesa, per posar en valor la 
importància de l’acord a què havien arribat pocs dies abans l’EMD 
de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat pel nou conveni 
econòmic entre les dues administracions. Les paraules de Josep 
Puig van servir per agrair la ‘sensibilitat de l’alcaldessa vers els temes 
de Valldoreix i el gran treball fet pel tinent d’alcalde d’Economia, 
Carles Brugaroles, i els tècnics de les àrees econòmiques, tant de 
l’EMD com de l’Ajuntament’. 

De la seva banda, els membres del casal van voler felicitar el Nadals 
a les autoritats amb un recital de cançons nadalenques i amb un 
berenar que van compartir plegats, autoritats i avis del casal. A banda 
de la ja esmentada presència del president Puig i de l’alcaldessa 
Conesa, la representació institucional de l’EMD i de l’Ajuntament 
es va completar amb la concurrència dels vocals valldoreixencs 
Susana Herrada i Jordi Ortolà, de la tinenta d’alcalde de Sant Cugat 
Susanna Pellicer i de la regidora santcugatenca Sílvia Cazorla.

La Coral l’Harmonia i Music’ Al Cor de Valldoreix feliciten el Nadal 
als valldoreixencs amb un recital a l’església de l’Assumpció.

La coral i la seva branca jove van compartir escenari amb la 
Coral Sant Sadurní per oferir, el dissabte 21 de desembre, el 
tradicional Concert de Nadal a l’església de l’Assumpció, on 
més d’una seixantena de persones es van aplegar per gaudir del 
recital. Les corals de Valldoreix, sota la batuta del seu director 
Albert Santiago, van cantar un total de vuit cançons -en el cas de 
la Coral l’Harmonia- i tres la coral Music’ Al Cor. El repertori de 
l’Harmonia va alternar nadales més populars com ‘Joia al món’ i 
‘El desembre congelat’ amb peces internacionals com ‘Els àngels 

de la glòria’ (França) i ‘Niño lindo’ (Veneçuela), entre d’altres. 
D’altra banda, la formació jove de la Coral l’Harmonia va oferir 
un programa menys tradicional que va començar amb l’’I have a 
dream’ d’ABBA, passant per la ‘Cançó de bres per a una princesa 
negra’ i que va acabar amb ‘Go, tell it on the mountain’. 

La segona part del concert, al qual es van afegir el baríton 
Jaume Soler i el piano de Jordi de la Torre, va estar 
protagonitzat per la Coral Sant Sadurní que va interpretar 
diferents temes nadalencs com ‘La llum de l’estrella’, ‘El 
rústec villancet’, ‘Dorm, fill meu’ o ‘Coventry carol’, entre 
d’altres. El concert va comptar amb la presència del president 
de l’EMD de Valldoreix, Josep Puig, acompanyat pel vocal de 
Cultura, Joaquim Castelló.

La coral Esclat de Germanor dóna la benvinguda al Nadal amb un 
concert a l’església de Sant Cebrià

El concert de la coral del Casal d’Avis de Valldoreix, celebrat 
el 14 de desembre, va delectar la quarantena d’assistents amb 
un repertori de peces nadalenques catalanes i internacionals.
El programa de la vetllada musical es va distribuir en dues 
parts, la primera de les quals va estar protagonitzada per la coral 
convidada, la coral Edat Daurada de l’Ateneu de Cerdanyola del 
Vallès. Entre les peces escollides per la formació cerdanyolenca 
van destacar les nadales ‘L’avet de Nadal’, ‘Navidad de color’, ‘El 
trineo’ i ‘Un galego en belen’, entre d’altres.

Un cop finalitzat el repertori de la coral convidada va ser el torn 
de la coral amfitriona del concert, la Coral Esclat de Germanor. 
La coral del Casal d’Avis va oferir un programa basat en cançons 
populars catalanes com ‘El noi de la mare’, ‘Pasturets de la 
muntanya’, ‘Quan la nit ja torna’, etc. El recital va començar 
amb el cant de ‘Signore delle cime’ en homenatge a Josep Maria 
Falcón, recentment desaparegut. Les dues corals també van 
compartir l’absis del temple valldoreixenc per entonar les notes 
de les nadales populars ‘Santa nit’ i ‘Joia en el món’.

Casal d’Avis de Valldoreix

Coral “L’Harmonia i Music’al Cor”

Coral Esclat de Germanor
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El nou Cor Infantil de la Coral l’Harmonia s’estrena durant les 
Escenes del Pessebre Vivent de Valldoreix

Els assistents a les sis representacions del pessebre vivent, que el 
Grup de Teatre l’Espiral de Valldoreix va dur a terme els dies 28 
i 29 de desembre, van poder gaudir de les nadales cantades per la 
nova coral infantil de l’Harmonia.

Al marge de les novetats, el pessebre vivent de Valldoreix va 
mantenir els seus trets característics, com és la interacció entre 
els actors i el públic, que pren la paraula durant la representació 
i esdevé un personatge més del repartiment. Un d’aquests 
moments és quan Josep i Maria deambulen entre les cadires 
del públic, representant l’arribada del matrimoni a Betlem, a la 
recerca d’una posada per dormir. És en aquest instant quan el 
públic entra en acció foragitant a crits els dos viatgers i els obliga 
a refugiar-se en un pessebre. L’altre moment en què el públic 
assistent pren protagonisme és quan acompanya els càntics que 
el cor fa al llarg de tota la representació.

L’altre fet diferencial del pessebre vivent valldoreixenc és la 
recollida de donatius, en forma d’aliments, que els mateixos 
assistents fan durant les representacions. Com si dels mateixos 
reis mags i pastors de l’obra es tractessin, els nens i les famílies 
de Valldoreix es van apropar a l’escenari per deixar davant del 
nen Jesús les bosses amb les donacions de menjar. També al final 
de cada representació els assistents van poder fer un donatiu 
monetari, en una urna habilitada pel Grup de Teatre Espiral per 
a tal efecte. Els donatius recollits durant les sis representacions 
ascendeixen a prop de 200 kg d’aliments i uns 200 euros, que 
L’Espiral entregarà a Càrites, per tal que l’entitat caritativa els 
pugui distribuir entre les persones necessitades de Valldoreix.

Per a la posada en escena del pessebre vivent el Grup de Teatre 
l’Espiral va comptar un any més amb la col·laboració del membre 
de Pentagrama Eduard Araujo, que va ser l’encarregat de recitar el 
cant final de la ‘Poema de Nadal’ de Josep M. de Sagarra durant 
l’obra, així com el grup de cantaires de les corals de Valldoreix, en 
els cors.

El ‘El poema de Nadal’ de Pentagrama tanca els actes Nadalencs 
a Valldoreix

Anna Miquel i Eduard Araujo van ser els encarregats, el diumenge 
19 de gener, de portar a l’escenari del Casal de 
Cultura ‘El poema de Nadal’ de Josep Maria de 
Sagarra, acompanyats a l’escenari per la Coral 
Rosa d’Abril de la Llar d’Avis de Sant Cugat. 
La coral santcugatenca va oferir un repertori de 
peces de tradicionals nadalenques catalanes.

Cor Infantil de la Coral Harmonia
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ECONOMIA

El pressupost del 2014 és de 8.607.240,80 €, dels quals 
prop de 585.000 estan destinats a inversió. La major 
part de l’esforç inversor es finança a través de recursos 

propis de l’EMD (350.213,24 €), mentre que la resta es cobreix 
a través de 2 crèdits sense interès (crèdits amb els interessos 
subvencionats) de 175.000 i 60.000 euros, respectivament.

Algunes de les inversions previstes per l’any el 2014 
són la construcció del parc infantil a la zona del CAP de 
Valldoreix (30.000€), la instal·lació de noves marquesines 
d’autobús (40.000€), millores en el clavegueram i millores 
pedagògiques de l’escola Ferra i Clua (38.720 i 30.000€, 
respectivament), i renovació d’equips informàtics (13.000€), 
entre d’altres.

El pressupost d’enguany està també marcat per la finalització 
del pagament dels treballs de soterrament de les línies d’alta 
tensió, una actuació que capitalitzava l’esforç inversor de l’EMD 
durant l’anterior exercici. El darrer pagament de l’obra es farà 
durant aquest 2014, però és una despesa que està transferida 
del pressupost 2013, a causa de l’endarreriment de la data de 
finalització dels treballs.

La voluntat del govern és que aquest pressupost mantingui 
les subvencions a les entitats i fer un esforç per augmentar la 
subvenció al Casal d’Avis de Valldoreix, en reconeixement a la 
tasca primordial que l’entitat desenvolupa en favor de la gent 
gran de la nostra vila.

El conveni econòmic-financer amb Sant Cugat, 
peça clau

El nou marc econòmic entre l’EMD de Valldoreix i 
l’Ajuntament de Sant Cugat redefineix la relació entre les 
dues administracions, ja que, tot i que la xifra global que 
l’EMD ha d’abonar a l’Ajuntament es manté propera als 
2,3 milions d’euros anuals, amb el nou acord es posa nom 
a totes i cada una de les despeses a què es fa front amb 
aquest pagament i es trenca amb la dinàmica d’increment de 
despesa que es repetia els darrers anys, amb l’actualització 
automàtica de l’antic conveni. El nou acord significa també 
una regularització molt més clara i tècnica de les despeses de 
les quals participa l’EMD, respecte de Sant Cugat. 

El nou conveni també contempla un increment de les bestretes 
mensuals (transferències econòmiques interanuals) en detriment 
d’una liquidació anual més baixa, així com la participació de 
l’EMD en les recaptacions per part de l’Ajuntament de les multes 
de trànsit, un concepte que reportarà a les arques de Valldoreix 
una xifra propera als 110.000 euros. 

El pressupost de l’EMD-Valldoreix pel 2014 
es manté en 8,6 milions d’euros
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Pressupost prudent

Els comptes del 2014 estan basats en un criteri de prudència, 
ja que 296.000 euros destinats a despesa estan supeditats 
al compliment dels ingressos, en una partida anomenada 
despeses imprevistes. Aquesta partida no està vinculada a 
cap altra partida i, per tant, quan es vulgui utilitzar s’haurà de 
fer a través d’una modificació pressupostaria. Aquest tràmit 
d’aprovació plenària està motivat per la voluntat del govern 
de tenir un pressupost transparent i adaptat a la realitat.

Amb l’aprovació d’aquests comptes les ràtios de l’EMD estan 
clarament dins de la llei, amb una ràtio endeutament del 23% sobre 
pressupost (el màxim fixat per la llei és de 75%) i una ràtio de pagament 
a proveïdors de 20 dies (el mínim legal és de 30 dies). Amb aquests 
pressupostos l’EMD segueix amb la dinàmica de racionalització 
de despesa, per complir amb les exhaustives exigències que des 
del govern central s’estan fent per controlar el funcionament de les 
entitats locals. Arribar a aquest punt ha estat un treball de 2 anys, però 
ara podem dir que l’EMD segueix i compleix la llei de pressupostos i 
que, per tant, té el seu futur assegurat.



ENTREVISTA

President de l’EMD de Valldoreix

Un cop hem posat el punt final al 2013, quina 
valoració en fa? Ha estat un any de treball 

intens en què hem anat assumint les nos-
tres responsabilitats com a equip de go-
vern. Ha estat un any de projectes estra-
tègics molt necessaris per a Valldoreix 
com el de les obres de soterrament de 
les línies d’alta tensió, que ja ha entrat 
en el tram final dels treballs; i la inau-
guració de la Zona Esportiva Muni-
cipal del C/ Castellot, un dels nostres 
compromisos electorals; entre altres 

actuacions que feien molta falta.

Quin ha estat el moment més important 
que ha hagut de viure com a president 
durant l’any passat? Si hi ha algun fet que 
pot marcar la diferència aquest és, sense 

dubte, l’inici de les obres de soter-
rament de les línies d’alta 

tensió. L’obra es va 
iniciar el 2012 

en el tram 
que pas-

sa per 
S a n t 
C u -
gat, 

però ha estat al llarg de l’any 2013 que s’han dut a terme tots els tre-
balls dins de l’àmbit de Valldoreix. No és un moment concret, però 
és de justícia destacar-lo com el més important per les implicacions 
que comporta per al conjunt de la ciutadania. També des del punt de 
vista personal. 

Quin el més difícil? No recordo cap moment especialment di-
fícil. Hi ha moments més complicats, però cap especialment 
remarcable. Prefereixo recordar els bons moments i oblidar 
els menys agradables.
 
I el que més satisfacció li ha donat? Sento satisfacció cada ve-
gada que aconseguim solucionar un problema o donar respos-
ta a alguna necessitat que pugui tenir qualsevol veí.

De ben segur que una de les qüestions que més maldecaps li 
ha ocasionat ha estat la negociació del conveni econòmic-fi-
nancer amb Sant Cugat. És cert que ha estat entretingut. Però 
per ser just he de dir que qui més feina ha tingut amb aquest 
tema ha estat el vocal d’Economia, Xavier Gavaldà que ha 
estat al capdavant de la negociació.

Ha estat una negociació massa llarga? Per què ha costat tant 
temps arribar a una entesa? Potser sí. Penso que s’hagués 
pogut escurçar una mica en el temps, però també cal remar-
car que s’ha fet un treball de revisió molt en profunditat de 
pràcticament la totalitat de partides del pressupost i això ha 
implicat que l’acord s’hagi demorat més del que ens hagués 
agradat.

Quin és el benefici més destacable per al conjunt dels ciuta-
dans de Valldoreix? Tot allò que signifiqui disposar de més 
mitjans per poder dotar de més i millors serveis els veïns i 
veïnes de Valldoreix implica un benefici per a la ciutadania. 
No hi ha un benefici en concret. Crec que el conveni en el 
seu conjunt és beneficiós pel conjunt dels valldoreixencs.

On Valldoreix no ha pogut arribar tan lluny com hagués vol-
gut? Potser ens hauria agradat poder incidir una mica més en 
la qüestió de les instal·lacions esportives com la del pavelló 
de voleibol. Però érem conscients de la gran demanda que 
té Sant Cugat d’espais per a la pràctica esportiva i el dèficit 
d’instal·lacions.

Està satisfet amb el resultat de la negociació? Crec que és un 
conveni en què cap de les parts surt beneficiada per sobre de 
l’altra i per tant el considero just. Aquest era l’objectiu que 
perseguíem quan vàrem començar la negociació. Tenint en 
compte aquest aspecte penso que és un bon conveni per a 
Valldoreix i estic satisfet. 

Josep Puig, 
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“Sento satisfacció cada cop 
que aconseguim solucionar 

un problema a un veí”



Aquest és el darrer any sencer de mandat com a president de l’EMD. 
Quins reptes es marca? L’objectiu principal és seguir treballant i 
seguir estant al servei de la ciutadania donant continuïtat a tots els 
projectes i actuacions que s’estan desenvolupant com per exemple la 
Centralitat, que ha de seguir el seu procés; el camp de futbol, que està 
pendent de la desprogramació del vial d’enllaç, entre moltes d’altres. 
Hem de seguir donant impuls i lluitant per aconseguir un Valldoreix 
millor i amb millors serveis per als veïns.

La concreció del final de l’obra de soterrament de l’AT i la desapa-
rició de les torres elèctriques és una de les grans fites.  Serà la més 
significativa. És una fita molt demandada i esperada pels veïns i 
veïnes de Valldoreix i per tant, entenc que serà un dels moments 
àlgids del 2014.

Com ha rebut el contratemps del retard de en la finalització dels 
treballs? Aquest tipus d’obres tan grans i en què estan implicades 
diferents administracions i diferents empreses acostumen a compor-
tar contratemps d’aquest tipus. És difícil preveure des d’un inici la 
totalitat de factors que influiran en el correcte desenvolupament dels 
treballs i quan sorgeix un problema s’acaba resolent en el moment i 
això implica, lamentablement, un retard que no deixa satisfet a ningú. 

I un cop les torres siguin història, tocarà posar fil a l’agulla al projecte 
de la Nova Centralitat. La Centralitat és un gran projecte de futur i 
és molt il·lusionant i grandiloqüent que s’ha d’anar desenvolupant i 
treballant en els pròxims anys. Però el nostre dia a dia passa per posar 
l’èmfasi en actuacions més a curt termini com és el camp de futbol, 
les obres d’arranjament de les voreres, el manteniment i millora dels 
serveis que es presten a la ciutadania, entre d’altres.

Està satisfet de la resposta de la ciutadania al procés participatiu 
i l’exposició dels projectes? La mostra és que el dia de la inaugu-
ració va ser un èxit i que durant el temps que els projectes han 
estat exposats a la Casa de la Vila s’han recollit més de 500 vots de 
veïns. Això demostra la gran cultura participativa que tenen els 
veïns i veïnes de Valldoreix i el gran interès que desperta aquest 
projecte entre la ciutadania.

Quin ha de ser el pas següent? El següent pas es veure quines han 
estat les propostes més votades pels veïns i a partir d’aquí definir 
quina serà la línia d’actuació i definir quin projecte acabarà sent 
l’escollit per donar forma a la nova plaça de Centralitat. També 
haurem de parlar amb els possibles operadors comercials per sa-
ber cap on hem de caminar. En definitiva, hem d’anar donant 
forma al procés. 

S’atreveix a posar data a l’inici d’alguna actuació que comenci a 
donar forma a la nova Centralitat? No. Encara queden moltes 
coses a fer abans de posar la primera pedra. Resten molts tràmits 
administratius, saber quina és la prioritat d’instal·lació d’equipa-
ments, definir els possibles inversors privats, etc. Són moltes co-
ses les que hem de fer abans de pensar a posar la primera totxana.

Sabent que l’execució es farà per fases, què serà el primer que 
podran veure els valldoreixencs? Quin equipament és més priori-
tari? Cada col·lectiu veu com a prioritari l’equipament que més 
falta li fa, ja sigui el teatre, el centre cultural, el supermercat o els 
jardins. El que queda clar és que per poder dur a terme el projec-
te necessitarem la iniciativa privada i, per tant, aquest serà un dels 
primers aspectes a posar en marxa. 

I una data de finalització? És un projecte de llarg recorregut. No 
sé si seran 5, 10 o 15 anys. Creiem que és un projecte que estarà 
molt subjecte a la conjuntura econòmica del moment i per tant 
estarà determinat per moltes variables. 

Fent un exercici de futurologia, com espera estar d’aquí a un any? 
Com creu que anirà el 2014? Tenim l’esperança que vagi millor 
que el 2013. Sembla que la tendència general és que l’econo-
mia es belluga una mica més, però encara és massa d’hora per 
treure conclusions en el sentit d’un canvi de tendència. L’horitzó 
s’albira complicat també des del punt de vista institucional amb 
la nova Llei de Racionalització de les Administracions Locals, 
promoguda pel govern central, però confiem que amb fermesa 
i determinació aconseguirem tots junts, govern i ciutadania, tirar 
endavant.
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Fe d’errates: En l’anterior número de la revista InfoValldoreix dedicàvem la nostra entrevista periòdica al pregoner de la Festa Major 2013, en Fèlix Mestres i Puig de la 
Bellacasa. En ella el nostre entrevistat feia referència al seu avi Fèlix Mestres Borrell  a qui nosaltres, per error, vam posar el segon cognom de Borràs. Demanem disculpes al nostre 
pregoner i a tota la família i amics per la confusió. FÈLIX MESTRES BORRELL (1872-1933): Va ser un dels pintors més valorats i premiats de la seva generació i un dels més 
importants de la pintura catalana. Bona part de la seva obra consisteix en retrats per encàrrec de la Família Real, la noblesa catalana i acadèmics i polítics rellevants de l’època, com 
Prat de la Riba i el Dr. Robert. Les obres de Mestres Borrell les podem trobar a Sant Cugat a la Casa Aymat (1929), a l’escalinata d’honor del Ajuntament de Barcelona, al museu de 
Montserrat, de Mallorca i a museus d’arreu del món com els de Madrid, Paris i Nova York, entre d’altres.
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CULTURA

Sala d’exposicions de l’EMD-Valldoreix
Fins al 18 de març

A la Sala d’Exposicions de l’EMD de Valldoreix, ubicada a la Casa de la Vila de Valldoreix (Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185) 
podeu gaudir de l’exposició 

“Mercè Diogène, 90 anys de creativitat” 
La mostra acull una quinzena de pintures de recent creació per part de l’artista i que tenen com a factor 
comú la variada paleta cromàtica que caracteritza l’obra de Diogène.

Propera inauguració:
Dijous dia 27 de març a les 18:00 hores
Inauguració de l’Exposició “Sensacions personals” de Nacho Boti
Ha fet diverses exposicions i projectes en molts edificis, entre els quals es troba el mural de la façana de 
l’edifici Caja Madrid, el de l’Auditori de Música de Capellades, Oficina de Turisme de la Generalitat de 
Catalunya a París…
Fins al 27 de maig – Sala d’exposicions oberta de dilluns a divendres de 8 a 18 hores.
 

Festa de Carnestoltes 2 de març
• Concurs de disfresses
• Animació infantil:
 ‘Reggae per xics’ amb The Penguins

Et convidem a una actuació ben especial: un concert on es presenta un repertori de cançons populars 
i d’autor d’arreu de Catalunya passades pel sedàs dels ritmes i les músiques jamaicanes

• Lliurament de Premis a les millors Carrosses de la Cavalcada de Reis:
- 1er premi: Carrosses de la família Carreras i del Club de Tennis de Valldoreix
- 2on premi: Carrossa de l’Escola Ferran i Clua
- 3er premi: Carrossa de la família Cardoner
(en cas de pluja, la festa es traslladarà a la Nau de Cultura)

Actes de celebració del Dia de la Dona a Valldoreix
Dimecres dia 5. 18.00h – Casal d’Avis de Valldoreix
Celebració de la Dona al Casal d’Avis
Organitza: Casal d’Avis de Valldoreix 

Dijous dia 6. 19.00h – Biblioteca Vall d’Or
Presentació del llibre “Ignorades però desitjades. La dona política durant les eleccions de 
la Segona República a Catalunya” De Josep Lluís Martin  Berbois. Anàlisi històrica del llarg i 
dificultós procés d’obtenció del sufragi femení i l’assoliment dels drets de les dones durant la segona 
República a Catalunya.

Divendres dia 7. 20.00h – Nau de Cultura
Teatre “De quan somiava” amb la companyia Lady Lady
Autor i direcció: Jordi Prat i Coll
Comèdia interpretada per Màrcia Cisteró, Sara Espígul, Berta Giraut i Fiona Rycroft.
És la història d’una actriu soltera aturada que no la truquen ni per feina. Els espectadors compartiran 
amb ella una mena de diari que ens farà descobrir les seves vivències, pensaments i escrits. 
En finalitzar l’obra se servirà un refrigeri. 
Preu: 2 euros (aforament limitat)
Venda d’entrades anticipades a partir del 10 de febrer a l’Àrea de Cultura de l’EMD de Valldoreix, 
Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 185 – de dilluns a divendres de 9.30 a 14 hores i de 17 a 18 hores.
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El passat 23 de novembre els professors de l’Escola 
de Música de Valldoreix celebraven el seu tradi-
cional concert de professors a la Nau de Cultura 

de Valldoreix. Un concert obert a tota la vila i dedicat a 
Santa Cecília, patrona dels músics, que per a l’escola té 
un important component cohesionador i pels seus alum-
nes un alt valor encoratjador. A les peces de Txaikovski, 
Falla, Haydn i Williams, enguany calia afegir l’emotivitat 
d’una celebració molt especial: els quinze anys de l’Escola. 

El recorregut de l’Escola de Música de Valldoreix en aquests 
quinze anys ha portat al centre a consolidar-se com una de 
les entitats capdavanteres de la vila de Valldoreix, tant pel 
nombre de persones que vincula com per la quantitat d’ac-
tivitats que duu a terme. Des del seu naixement l’any 1998 
com un Taller Musical, fins a la seva designació com Escola 
de Música per part de la Generalitat de Catalunya el curs 
2008-2009, el projecte educatiu de l’Escola de Música de 
Valldoreix no ha parat de créixer.

Durant aquest temps, l’Escola de Música de Valldoreix ha 
realitzat un fort procés d’arrelament al territori, dinamit-
zant el seu entorn amb activitats obertes a tota la vila i 
col·laborant amb altres entitats. Algunes d’aquestes activi-
tats ja s’han convertit, de fet, en tradició i punts claus de 
l’agenda cultural de Valldoreix: el Concert de Nadal a l’Es-
glésia de l’Assumpció (19 de desembre), la Sessió de Nit al 

Bar Restaurant Montt (10 d’abril), el Concert d’Orquestra-
des a la nau de Cultura (21 de febrer) i les Tardes Musicals, 
concerts mensuals que apropen la música als habitants de 
Valldoreix de diferents maneres: a tots els públics durant 
la Festa Major, als veïns més grans a la Residència d’Avis i 
portant el nom de la vila a altres indrets com el Casino de 
la Floresta o la Casa de Cultura de Sant Cugat.

No hem d’oblidar, però, que al centre de tota aquesta acti-
vitat se situa la formació, tant musical com personal, dels 
alumnes. En aquest sentit, la variada i contínua activitat 
que l’Escola genera al seu voltant contribueix a mostrar-los 
i apropar-los la música des de les seves múltiples vessants, 
fet que enriqueix, de manera indubtable, tant la formació 
d’alumnes, pares i mares, com el seu imaginari respecte a 
què és la música i per a què ens pot servir a cadascun de 
nosaltres. 

Un exemple ben emotiu d’aquest fet es va donar, preci-
sament, durant la celebració dels quinze anys de l’Escola, 
quan a l’orquestra formada pels professors se li van afegir 
alumnes avançats i exalumnes que, cadascun a la seva ma-
nera, han continuat gaudint de la música pel seu compte. 

A tots ells, i també als que no hi eren, així com a les mares, 
pares i membres de l’EMD que han compartit el camí de 
l’Escola, moltes felicitats per haver fet aquests quinze anys 
possibles.

EDUCACIÓ

Escola de Música de Valldoreix:  
15 anys fent vila



LES NOTICIES DEL CASAL D’AVIS:
Donat el poc espai que disposem i les moltes i variades activitats que anem realitzant, ens trobem, com en aquest cas, que informem 
amb un cert retard d’actes, excursions o d’altres. Disculpeu! Un clar exemple és la sortida a la Vall Fosca, la visita al Museu de l’Elec-
tricitat, la pujada i passeig a l’estany Gento, els dies 4 i 5 de setembre.
  
El dia 10 de desembre vàrem seguir amb el cicle dedicat a les “Lectures Viscudes” aquest mes es va dedicar a Mossèn Cinto i la 
seva obra, es van llegir poemes i sobretot les amargues reflexions sobre la situació a què els seus “amics i protectors” el van abocar. 
Les lectures viscudes s’han guanyat un espai dins la programació d’actes i compten amb un públic assidu. En el marc de les visites 
culturals cal destacar, per la seva gran participació i interès, les visites guiades al Born, així com la visita  al Caixa Fòrum per conèixer 
l’exposició de Pissarro.

El dia 19 de desembre vàrem fer el tradicional berenar de Nadal, amb la destacada actuació del grup de ball sincronitzat del Casal. 
Aquesta és una activitat que es fa a la tarda i compta amb un gran nombre de participants, en especial femenines. Van fer 3 balls que 
van ser molt aplaudits. També van col·laborar els Marxosos del Vallès amb quatre números dedicats a la Trinca.

Dos dimarts de cada mes també es fan passejades per Collserola, Sant Cugat i els altres dos dimarts, sortides culturals. 

Més informació a: www.avisvalldoreix.santcugatentitats.net

Patis oberts  i zones esportives a Valldoreix
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Patis oberts a Valldoreix:  
Nous horaris pel 2014
Horari:
Tots els divendres de 17:00 a 20:30h
Tots els diumenges de 11:00 a 13:30 i de 17:00 a 20:30h

Horaris especials:

Juliol:
• De l’1 al 31: 17:00 a 20:30h
Agost:
• De l’1 al 23: Tancat
• Del 24 al 31: 17:00 a 20:30h
Setembre: 
• De l’1 al 10: 17:00 a 20:30h

Zona Esportiva de Valldoreix: Reserva Online 

Des del passat mes de setembre els veïns i veïnes de 
Valldoreix tenen a la seva disposició la Zona Esportiva, un 
espai públic per a la pràctica esportiva que està ubicada  
l’avinguda del Castellot. L’equipament disposa de tres 
camps de futbol (dos de futbol 7 i un de futbol 11). 

Des d’aquestes línies us volem recordar que per fer la 
reserva de qualsevol de les tres pistes que conformen la 
instal·lació, podeu fer-la a través d’una aplicació online a la 
qual podreu accedir des del web www.valldoreix.cat. Fer 
la reserva online us assegurarà la disponibilitat exclusiva 
de l’espai i permetrà a l’EMD-Valldoreix gestionar d’una 
manera més eficient les reserves.
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OPINIÓ

CiU-Actuem

Els governs tenen l’obligació de governar, és a dir, ges-
tionar el bé públic per afavorir el bé comú i prendre 
decisions amb convenciment per aportar solucions a les 

necessitats dels veïns encara que això representi entrar en conflicte amb criteris i interessos particulars o partidis-
tes. En aquest sentit  s’han portat a terme modificacions en la mobilitat de vies importants de Valldoreix,  arran de 
reiterades queixes veïnals respecte a la inseguretat viària i a partir d’un estudi de mobilitat engegat per l’anterior 
govern. Aquest estudi es va portar a Participació Ciutadana per part de l’actual govern, un procés que va donar com 
a resultat un document que recollia de les opinions i aportacions de tots els veïns que hi van voler participar, que 
es va consensuar a la Taula de Mobilitat i va ser presentat al Consell de la Vila.  Aquest document  defineix un full 
de ruta tècnic per assolir un model de mobilitat socialment més integradora que prioritzi l’eliminació de barreres 
arquitectòniques, que promogui els desplaçaments a peu, en bicicleta i transport públic, sense perjudicar, però, la 
mobilitat amb vehicle privat.  En definitiva, el  document aporta solucions útils per resoldre els problemes d’inse-
guretat manifestades per veïns i el govern de l’EMD assumeix el rept e, malgrat que representi patir friccions amb 
veïns que els costa assumir canvis d’hàbits o rebre ingerències de grups més  interessats a  treure rèdit polític que 
a implementar el  més beneficiós per al conjunt dels ciutadans.

Partit Popular de Catalunya

Calles con sentido único
Una de las competencias de la EMD es la regulación del tránsito. Meses atrás, la EMD, re-
alizó un estudio de movilidad. En dicho estudio se tuvo en cuenta la opinión de los vecinos 
que acudieron a las 8 reuniones organizadas por la EMD para tratar dicho tema. Participaron 
alrededor de 150 personas en las 8 reuniones, es decir poco más de 20 personas por reunión 
(y algunas de ellas asistían a  todas las reuniones).
El estudio  también fue tratado en el Consell de la Vila y fue aprobado con un margen míni-

mo de votos. Había muchas diferencias de opinión en cuanto al enfoque del futuro de la movilidad en Valldoreix. 
Queda pendiente que se incorpore al Plan de Mobilidad de Sant Cugat (siempre y cuando sea aprobado por el 
Ayuntamiento).
En el mes de diciembre se procedió a cambiar el sentido de 4 calles pasando a ser de sentido único lo que ha provo-
cado la indignación de los vecinos que han constituido una plataforma en contra de dicha modificación del tránsito.
Disponíamos de pocas vías de acceso en ambos sentidos que permitían atravesar el pueblo de un sitio a otro. La 
solución que se ha aplicado no aporta valor añadido: dar más vueltas, mayor consumo de gasolina, mayor polución, 
causar molestias a los vecinos que tenían un tránsito reducido por la calle en la que viven y que de repente ha 
aumentado de forma considerable.
Tengo la percepción de que el equipo de gobierno de la EMD sabrá escuchar el clamor de los vecinos y rectificará 
la decisión adoptada.

Opinió de grups

Al tancament d’aquesta edició la Candidatura de Progrés i Catalanista per Valldoreix (CPCV) no havia fet arribar 
el text de l’article d’opinió de grup. És per aquest motiu que l’espai destinat a tal efecte queda buit.



NOTÍCIES BREUS

16 · infoValldoreix · Notícies Breus

L’EMD de Valldoreix aprova les 
Ordenances Fiscals del 2014
La sessió plenària de la Junta de Veïns, celebrada el 6 de 
novembre en sessió extraordinària, va aprovar per unanimitat 
els preus públics dels serveis que presta l’EMD a la ciutadania.

El fet que marca l’aprovació de les Ordenances Fiscals per al 
2014 és la voluntat de l’equip de govern de l’EMD de Valldoreix 
de mantenir els preus públics i les taxes reguladores, ja que es 
considera que atesa la difícil situació econòmica que travessa el país 
no es pot incrementar més la càrrega impositiva sobre les famílies 
valldoreixenques. On sí es veuen modificades les Ordenances 
Fiscals pel 2014 és en l’arrodoniment a la baixa dels preus públics 
per a espectacles culturals, que queden fixats en 2€ per a espectacles 

familiars; 5€ per a espectacles de preu inferior als 6.000€; i 10€ per a 
espectacles de preu superior als 6.000€.

La Sessió Plenària també va servir per aprovar la nova taxa de 
les 5 Milles Femenines de Valldoreix que, donat l’increment de 
participació i el nivell de consolidació dels darrers anys, fa preceptiu 
el cobrament d’una quota que serveixi per sufragar els costos 
d’organització de l’activitat. La nova taxa fixa que la cursa infantil 
continuï sent gratuïta, mentre que les participants per a la cursa 
de les 2,5 milles pagaran 8€, el mateix preu que hauran d’abonar 
les participants de la cursa de les 5 milles que estiguin federades, 
tinguin assegurança mèdica i xip propi. Pel que fa a les participants 
que disposin de xip propi, però no d’assegurança mèdica pagaran 
10€ i les participants que no tinguin assegurança mèdica ni xip propi 
pagaran 12€.

La soprano Joana Vilaplana posa fi a 24 anys 
de recitals amb un concert multitudinari a 
l’Església Protestant de Valldoreix
L’acte, celebrat la primera quinzena de novembre, va 
estar presidit pel president de l’EMD de Valldoreix, Josep 
Puig i l’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, que 
van agrair plegats el treball fet per la solista en el camp 
de la promoció de la música a Valldoreix. 

Durant el recital la soprano va estar acompanyada a l’escenari per la 
Coral l’Harmonia de Valldoreix i per Music’al Cor -grup jove de la 
mateixa coral- que van ser els protagonistes de la primera part del 
concert.  El plat fort de l’acte va arribar quan Joana Vilaplana va pujar 
a l’escenari, acompanyada al piano per Carles V. Xirinachs i Isabel 
Castells, per donar veu a peces tantes vegades interpretades per 
l’artista com ‘La mare de Déu’ de M. G. Morante, ‘La son soneta’ 
d’Apel·les Mestres i ‘Non, non’ de Mozart, entre d’altres. Al final del 
recital tant Josep Puig com Mercè Conesa van coincidir en destacar la 
gran tasca feta per la soprano en el camp de la promoció de la música 
i del cant a Valldoreix.
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Els valldoreixencs assisteixen de 
forma massiva a la inauguració de 
l’exposició de projectes de la Nova 
Centralitat 
Més de 200 veïns i veïnes de la vila es van apropar el 19 de 
novembre a la Sala de Plens de l’EMD de Valldoreix per veure 
per primer cop els projectes finalistes del concurs de projectes 
per donar forma a la futura plaça de la Centralitat.

La mostra dels projectes arquitectònics va estar exposada dos 
mesos a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, on tots els veïns i 
veïnes de Valldoreix van poder observar amb deteniment els 
detalls de totes i cada una de les propostes seleccionades. Un cop 
finalitzat el període d’exposició es van recollir tots els vots emesos 
pels visitants. La proposta més votada rebrà fins a 15 punts, que se 
sumaran als punts que els membres del jurat adjudicaran a cada 
projecte, seguint criteris tècnics, de planificació i econòmics, fins a 
un màxim de 100 punts.

La ‘Taula rodona’ de Pere Calders i 
Víctor Alexandre tanca la 20a Mostra 
de Teatre del Grup Espiral
La representació de l’obra, el 17 de novembre, va comptar 
amb la presència de l’escriptor santcugatenc, Víctor Alexandre, 
encarregat de completar la peça teatral que Calders va deixar 
inacabada.

‘Taula rodona’ tracta, a partir de la discussió que mantenen 8 
personatges asseguts a una mateixa taula, la temàtica de la crisi 
de valors de l’anomenat primer món, que tanta vigència té en els 
nostres dies -tot i el temps transcorregut des que Calders va escriure 
les primeres línies de l’obra. Però ho fa des d’una òptica diferent, 
volent ser una sàtira de la manera de fer dels catalans, que es 
presenten com una societat incapaç d’arribar a cap acord.

Josep Puig lliura els premis del concurs 
de dibuix de postals de Nadal del 
Ferran Clua
El dibuix guanyador és obra de l’alumne de 2on A de primària 
Edgar Martín i va ser el motiu principal de la postal de Nadal 
amb què l’EMD de Valldoreix va felicitar les festes de nadal als 
veïns i veïnes de la vila.

El segon guardó se’l va endur el dibuix de l’alumne de P4 Pau 
Bernadó, mentre que el tercer premi va recaure en l’alumne de 2on 
B Martí Roca. Els alumnes guanyadors van rebre com a obsequi pel 
seu treball un lot de material didàctic i artístic amb el qual seguir 
millorant les seves capacitats artístiques.

Els escolars van agrair els obsequis entregats pel president de 
l’EMD de Valldoreix, Josep Puig i per la vocal d’Educació, Susana 
Herrada, amb un recital de Nadales. 



L’EMD de Valldoreix posa al dia les 
voreres dels barris de Can Casulleras, 
Rossinyol i Sant Jaume
Els carrers on s’ha actuat per arranjar voreres en mal estat són 
el Pg. Voltor, el C. Pla, el C. Eivissa, el C. Ocells, el Pg. Esparver 
i la confluència d’Esparver amb el C. Cogullada.

En total els treballs van actuar sobre una superfície de més de 300 
metres quadrats, on es van retirar les peces trencades o deteriorades i 
es van substituir per rajoles noves. Igualment es van posar a nivell totes 
aquelles zones que havien patit aixecaments per acció de les arrels 
dels arbres. Amb l’actuació duta a terme al barri de Can Casulleras 
no van finalitzar els treballs d’arranjament de voreres a Valldoreix, ja 
que un cop acabada l’obra als carrers esmentats va continuar el pla de 
millora de voreres, que va actuar en un total de 700 metres quadrats 
més als barris del Rossinyol i Sant Jaume. Aquestes actuacions han 
servit per arranjar un total de 1000 metres quadrats de voreres, amb 
un cost proper als 30.000 euros.
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Més d’un centenar de visitants aprofiten 
les visites guiades per conèixer la Nova 
Centralitat de Valldoreix
Més de cent persones, pertanyents a col·lectius com el 
Casal d’Avis, l’Associació de Comerciants i algunes de les 
associacions veïnals de la vila, així com veïns particulars 
han passat per la sala d’exposicions de la Casa de la 
Vila de Valldoreix en alguna de les  visites guiades a 

l’Exposició de la Nova Centralitat. L’objectiu d’aquestes 
visites ha estat fer més entenedores cada una de les 
propostes arquitectòniques, en relació als paràmetres i 
els usos, que es contemplen a cada un dels 10 projectes 
exposats.

En la majoria dels casos, i un cop acabades les explicacions per part 
dels tècnics de l’EMD, els assistents a les visites van dipositar la 
seva butlleta de vot a l’urna habilitada, amb les tres propostes més 
valorades.



L’esquiador Pol Carreras portarà el 
nom de Valldoreix als Jocs Olímpics 
d’Hivern de Sotxi
L’esportista valldoreixenc participa a les olimpíades d’hivern 
2014 que se celebren fins al 23 de febrer a la ciutat russa de 
Sotxi i ho fa lluint l’escut de Valldoreix al seu equip oficial.

Gràcies a l’acord entre Pol Carreras i l’EMD de Valldoreix, 
l’esquiador rep una aportació econòmica de 2.000 euros que 
serviran per costejar-se el viatge i l’allotjament a Rússia. La 
iniciativa s’emmarca dins la voluntat del govern de Valldoreix 
de promocionar l’esport i els esportistes de la vila. Durant la 
roda de premsa de presentació el president de Valldoreix, 
Josep Puig ha volgut posar de manifest ‘la gran i determinació 
mostrades per Pol Carreras per superar totes les adversitats i 
assolir el seu objectiu. És un exemple per a la joventut’.

 Notícies Breus ·  infoValldoreix · 19  

La bandera de Valldoreix llueix a 
la plaça d’entrada de la Casa de 
la Vila
La insígnia amb els símbols i colors de Valldoreix està 
situada al capdamunt d’un nou pal que s’ha instal·lat 
a la rotonda que dóna accés a la seu de l’EMD de 
Valldoreix.
La iniciativa forma part del conjunt d’accions que el 
govern de l’equip de govern de l’EMD de Valldoreix ha 
posat en marxa per dotar els equipaments municipals de 
la vila del reforç institucional i per tal de fer-los fàcilment 
identificables a ulls de la ciutadania. Aquesta iniciativa es 
complementa amb la instal·lació d’una senyera a l’edifici 
de la brigada d’Obres i Serveis.

L’exposició ’90 anys de creativitat’ de Mercè 
Diogène permet que Valldoreix homenatgi la 
seva artista més universal
En total l’exposició és un recull de quinze pintures que l’artista va 
començar a crear el mes de juliol i que es va presentar el dijous 23 
davant d’una cinquantena de veïns i amics de Mercè Diogène, que es 
van donar cita a la sala d’exposicions valldoreixenca per donar el seu 
suport i escalf.

El president de l’EMD-Valldoreix, Josep Puig, va voler 
posar de manifest el gran orgull que suposa per al poble de 
Valldoreix i tots els seus veïns poder comptar entre els seus 
ciutadans amb una artista tan il·lustre com Mercè Diogène.
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AGENDA 2014

Febrer Març

Fins al 18 de març
Sala d’Exposicions de l’EMD 
de Valldoreix
(Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 
185). Horari: de dilluns a divendres 
de 8 a 18 hores Exposició “Mercè 
Diogène, 90 anys de creativitat” 
Organitza: EMD de Valldoreix

Dijous dia 13
17.15h – Biblioteca Vall d’Or
Expliquem contes (es prega 
puntualitat) aforament limitat
Organitza EMD de Valldoreix

Divendres dia 14
21.30h – Sala del Casal de Cultura
Cine-fòrum “Tierra y Libertad”
Informació i reserves:
Àngels – tel. 662 236 591 
(angels_set@yahoo.es )
Organitza Valldaurex, Centre 
d’Estudis de Valldoreix 

Divendres dia 21
19.00h – Sala del Casal de Cultura
Fòrum visual del VEN. Cicle 
de Directors Mítics. ROMAN 
POLANSKI amb “Carnage” (Un 
déu salvatge) 
Organitza VEN (Valldoreix, Espais 
Naturals). Col·labora: EMD de 
Valldoreix

Inscripció oberta: 
Taller de Dibuix Urbà 
(de març a juny 2014). Informació i 
inscripcions  Àrea Cultura 
Tel. 93 589 82 69 / 93 674 27 19
Horari: dijous 18 a 20 hores
PLACES LIMITADES

Dissabte dia 1 
10.00 a 13.00h
Biblioteca Vall d’Or
Punt d’intercanvi de llibres
Organitza EMD de Valldoreix

Diumenge dia 2
11.00h – Nau de Cultura 
Festa de Carnestoltes 
a Valldoreix amb The 
Penguins interpretant 
REGGAE PER XICS
Concurs de disfresses
Organitza EMD de Valldoreix

19.00h – Sala del Casal de Cultura
Teatre – Programació 
Continuada: ‘Taula rodona’
Organitza Grup de Teatre Espiral
Col·labora: EMD de Valldoreix

Dimecres dia 5
18.00h – Casal d’Avis de Valldoreix
Celebració de la Dona al 
Casal d’Avis
Organitza
Casal d’Avis de Valldoreix 
Col·labora: EMD de Valldoreix 

Dijous dia 6 
19.00h – Biblioteca Vall d’Or
Actes de commemoració del 
Dia de la Dona a Valldoreix:
Presentació del llibre “Ignorades 
però desitjades. La dona 
política durant les eleccions de la 
Segona República a Catalunya”. 
De Josep Lluís Martin  Berbois.
Organitza EMD de Valldoreix

Divendres dia 7
19.00h – Sala del Casal de Cultura
Cicle de Conferències del VEN: 
“La Passió per la bellesa i la 
història” A càrrec de Frederic 
Cabanes Castells
Organitza
VEN (Valldoreix, Espais Naturals)
Col·labora: EMD de Valldoreix

Divendres dia 7
20.00h – Nau de Cultura
Actes de commemoració del 
Dia de la Dona a Valldoreix 
Teatre “De quan somiava” 
Cia. Lady Lady
En finalitzar l’obra se servirà un 
refrigeri. Preu: 2 euros (aforament 
limitat). Venda d’entrades 
anticipades a partir del 10 de 
febrer a l’Àrea de Cultura de 
l’EMD de Valldoreix
Organitza: EMD de Valldoreix

Dijous dia 13 
17.15h – Biblioteca Vall d’Or
Expliquem contes
(es prega puntualitat) 
aforament limitat
Organitza: EMD de Valldoreix

Divendres dia 14 
20.00h – Nau de Cultura
El millor de “Rococó 
Bananas” de la companyia 
Los Excéntricos 
Premi Nacional de Cultura 2011
Entrada lliure-Aforament limitat
Organitza EMD de Valldoreix 

Diumenge dia 16
18.30h – Sala del Casal de Cultura
Les Veus de la Paraula: 
“Dir poesia, estimat Miquel”
Organitza: Pentagrama
Col·labora: EMD de Valldoreix

Divendres dia 21
19.00h – Sala del Casal de Cultura
Fòrum visual del VEN: 
Cicle de Directors Mítics 
BILLY WILDER amb “
One, Two, Three” 
Organitza
VEN (Valldoreix, Espais 
Naturals)
Col·labora: EMD de Valldoreix 

Diumenge dia 23
9.30h – Trobada a la Plaça del 
Mas Roig
Celebració del dia de 
l’Arbre a Valldoreix
Plantada d’arbres en escocells 
buits d’un carrer de Valldoreix i 
també al bosc i rieres
Organitza: Associació Veïns 
Progressistes de Valldoreix 
Col·labora: EMD de Valldoreix

Dijous dia 27
18.00h - Sala d’Exposicions de 
l’EMD de Valldoreix
(Rambla Mossèn Jacint 
Verdaguer, 185)
Inauguració de l’Exposició 
“Sensacions personals”  
de Nacho Boti
Fins al 27 de maig
Sala d’exposicions oberta de 
dilluns a divendres de 8 a 18 
hores.
Organitza: EMD de Valldoreix

Divendres dia 28
19.30h – Sala del Casal de 
Cultura
Xerrada de Ghana a Catalunya
Més informació:
 info@avvcelm.cat 
Organitza: Associació Veïns Ca 
n’Enric-La Miranda
Col·labora: EMD de Valldoreix

Dissabte dia 29
Visita al Monestir de 
Montserrat i Coves del 
Salnitre de Collbató 
Informació i reserves: 
Àngels – tel. 662 236 591 
( angels_set@yahoo.es )
Organitza Valldaurex, Centre 
d’Estudis de Valldoreix


