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Aquest mas existia ja al s. XI quan és citat a l’acta 
de consagració de Sant Cebrià d’Aqualonga, l’any 
1047. Després serà conegut com el Mas Noguera 
i Can Canals al s. XIII. Al s. XIV tornarà a rebre el 
nom de Mas Roig. 

En Francesc Oliver  Monmany va fer 
col·locar una inscripció quan com-
prà la casa.  Aquesta llosa de pedra 
d’un metre de llarg per quaranta 
centímetres d’amplada. Amb el 
temps la làpida va perdre part de la 
inscripció original.

L’any 1910 Pere Aguilera, de Rubí 
recordava que el seu pare la recita-
va així:
“N’era i no n’es estrany
700 anys n’estava alçada
Aquesta casa anomenada
Mas Roig de Can Monmany,
Amenaçant ruina, l’any 1763
Un jove que son dueño es,
Reedificar-la va fer,
Que n’era i es en Francesc Oliver”

Juny de 1763

L’avi de Can Bort recitava una versió 
semblant:
“ I havia i no es estrany
Set-cents anys que estava alçada
Eixa casa anomenada
Mas Roig de casa Monmany.

Amenaçant ruïna en l’any
Mil set-cents quaranta tres
Un jove que se’n duenyà
Reedificar-la va fer
I aquest fou, Francesc Oliver”

A principis del s. XX vivia la família 
Ginesta, de Rubí, com a masovers. 
L’any 1949 s’enderrocà la masia i 
es construí un edifici destinat a co-
merços i habitatges. El 22 de juny 
de 1950 s’inauguraren els comerços 
del Mas Roig, es tractava de qua-
tre establiments, el Bar-Restaurant 
Minguet , el Colmado Mas Roig de 
J. Ribes, una carnisseria i una peixe-
teria. Durant els anys 50 i 60 s’utilit-
zà com a cinema d’estiu la pista del 
restaurant Minguet. 

A partir de l’any 1503 el monestir 
de Sant Cugat, propietari del mas, 
establia a Amadeu Busquets de 
Valldoreix, passant a dir-se Can Bus-
quets. Als segles XVI i XVII  era Can 
Canyadell i tenia cent quarteres de 
sembradura.  

El 14 de juny de 1686 Joan Pau Ca-
nyadell i el seu fill Silvestre la vénen 
a Francesc Oliver Monmany per 
1350 lliures. L’edifici antic tenia una 
planta baixa i un pis. La finca tenia 
un total de 512 quarteres i 10 quar-
tans (1/12 de la quartera). La finca 
tenia secà destinat a cereals, olivera 
i vinya i regadiu destinat a horta, 
repartits en 3 quarteres de regadiu, 
33 quarteres de secà, 5 quarteres 
d’olivera, 268 quarteres de vinya, 
127 quarteres de bosc i 64 quarte-
res ermes. La finca estava regada 
per 6 fonts, algunes de les quals 
encara brollen. Les fonts i un siste-
ma d’irrigació va generar dues zo-
nes de regadiu, una a l’actual camp 
de futbol i l’altre l’actual barri del 
regadiu. A la finca treballaven 44 
parcers. La casa pagava un porcell 
anual de carnalatge a la parròquia 
de Valldoreix i pertanyia al munici-
pi de Canals fins el 1845.  
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Benvolguts veïns i veïnes de Valldoreix,

Em dirigeixo a vosaltres de nou per tornar-vos a repetir el 
gran honor que suposa per a mi poder seguir representant a 
tot Valldoreix com a president i estar al capdavant de la nos-
tra administració més propera, l’EMD de Valldoreix.

Els resultats sorgits de les urnes ens reforcen com a equip per 
seguir afrontant amb totes les forces i la il·lusió els desafia-
ments que ens han de dur a poder desenvolupar el nostre 
programa de govern i seguir dotant Valldoreix dels millors 
serveis tal com ja hem estat fent els darrers 4 anys.

Amb aquesta renovada confiança us tornem a demanar la 
vostra complicitat i col·laboració per poder arribar a tots i 
cadascun dels vostres problemes, suggeriments, peticions i 
demandes, de manera que qualsevol incidència sigui resolta 
de la manera mes ràpida i efectiva possible. Volem que les 
passades eleccions siguin un punt i seguit en la relació esta-
blerta entre els veïns i l’EMD. Us volem escoltar i volem que 
seguiu dient, a través de la participació ciutadana tot allò que 
us agrada i les coses que us disgusten. Volem ser una organit-
zació transparent i propera al ciutadà.

Encarem de nou un mandat marcat per una situació econò-
mica que, tot i no ser tan complexa com la que vam trobar 
fa 4 anys, encara es fa difícil poder treballar amb els recursos 
necessaris per aconseguir tots els nostres objectius. Però és 
en aquest apartat que vull reivindicar la gran tasca que s’ha 
fet des de l’Àrea d’Economia de l’EMD per redreçar el rumb 
i sanejar l’economia, fins a aconseguir reduir el deute fins al 
30%. Aquest gran esforç fet per tots i totes ens ha permès 
poder afrontar un projecte tan costós i complex com el soter-
rament de les línies d’alta tensió.

Però no parem aquí, ja que aquest mandat ha de ser el de la 
concreció de projectes de tanta importància com són la nova 
plaça de la Centralitat de Valldoreix, la urbanització de l’avin-
guda del Baixador i la consolidació i creació de les estructures 
esportives que la ciutadania de Valldoreix mereix.

Com ha estat fins ara la nostra prioritat i els nostres esforços 
passen per seguir oferint als nostres veïns i veïnes un major 
nivell d’estat del benestar, una fita que passa per respectar 
el model de poble que tots estimem, dotar Valldoreix d’uns 
equipaments a l’alçada de la seva ciutadania i tot això sense 
perdre de vista el major dels valors de què gaudim els valldo-
reixencs: el nostre entorn natural.

Comptem amb tots i cadascun de vosaltres.
Visca Valldoreix i visca Catalunya.

Josep Puig Belman
President de l’EMD de Valldoreix
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EDITA: Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185 · Tel. 93 674 27 19  Fax 93 589 18 23
c/e: comunicacio@valldoreix.cat
DISSENY i MAQUETACIÓ: Azor Creatius Gràfics · www.azordisseny.com

INSTITUCIONS I URGÈNCIES
EMD Valldoreix - Atenció Ciutadana
EMD Valldoreix - Urbanisme
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Emergències (bombers, ambulàncies)
Informació Ajuntament de Sant Cugat
Informació Generalitat de Catalunya
CAP de Valldoreix
CAP de Valldoreix Urgències
Consorci Parc de Collserola
Correus Valldoreix
Deixalleria Municipal
Farmàcia Pinto
Funerària
Hisenda
Hospital General de Catalunya
Jutjats
CITELUM (MOSECA) Enllumenat públic VDX
Mossos d’Esquadra
OMIC
Policia local
Policia Nacional
Protecció civil
Ràdio Taxi
Recollida Voluminosos i Esporga
Registre de la propietat
Urgències Sanitàries

SERVEIS
UNNIM Ofic. 12
“La Caixa” Ofic. VDX
ENHER
Ferrocarrils Generalitat de Catalunya
FECSA-ENDESA

Atenció públic
Avaries

GAS NATURAL
Atenció públic
Urgències

REPSOL Butà
SOREA

Atenció clients
Avaries

CULTURA I ASSOCIACIONISME A VALLDOREIX
EMD Àrea Cultura de Valldoreix
EMD Escola Musical
EMD Bar Restaurant El Casalet
EMD Bar Restaurant Montt
Adolf Taller d’Art
Agrupació Astronómica Valldoreix-Sant Cugat
Amics de la UNESCO VDX - SCV
Arxiu Gavín
ASDI
Associació Cultural Pentagrama
Ass. d’Amics i Veïns ACTUEM
Ass. Comerciants i Empresaris VDX
Ass. Propietaris i Veïns Valldoreix
Ass. Propietaris i Veïns Ca N’Enric-La Miranda
Ass. Propietaris i Veïns Can Majó
Ass. Propietaris i Veïns Col. Montserrat
Ass. Propietaris i Veïns La Serreta
ATAM
Casal d’Avis de Valldoreix
CAU Amic - Protectora Animals
C. Restauració Béns Mobles Generalitat
Cooperativa Estel
Artesans de Valldoreix
Coral l’Harmonia de Valldoreix
Creu Roja Valldoreix
Grup de Teatre Espiral
Marxosos del Vallès
Minyons escoltes i guies Sant Jordi
Taller Jeroni de Moragas
Valldaurex - Centre d’Estudis VDX
Veïns i Veïnes Progressistes
Gent x Valldoreix 
Associació Mou-te

SERVEIS EDUCATIUS
EMD Escola Bressol de Valldoreix
Escola Jaume Ferran Clua
Col·legi El Pinar
Institut Arnau Cadell
Escola de Música de Valldoreix

SERVEIS ESPORTIUS
Complex Esportiu EMD Valldoreix
Club Arquers Vent Oreig
Club Esportiu Valldoreix
Club Handbol Valldoreix
Pavelló Voleibol Valldoreix

SERVEIS RELIGIOSOS
Convent Missioneres Sagrats Cors
Església Protestant
Parròquia de Sant Cebrià
Santuari Ntra. Sra. Schonstatt
Seminari diocesà

93 674 27 19
93 674 28 12
93 565 70 00

112
010
012

93 583 74 00
93 589 44 45
93 280 35 52
93 589 72 48
93 597 04 95
93 674 28 71
93 589 55 52
93 589 11 55
93 565 60 00
93 674 66 96
900 724 365

088
93 565 70 00

112
93 674 78 58
93 674 50 52
93 589 44 22
902 547 010
93 583 01 56

112

93 674 28 24
93 405 66 50
900 707 070
93 205 15 15

902 507 7 50
900 770 077

93 675 31 10
900 750 750
93 674 15 80

93 544 16 10
93 589 00 21

93 589 82 69
93 576 74 50
93 675 10 55
93 675 68 82
93 674 60 28
93 674 58 22
93 674 42 10
93 674 25 70
93 675 66 10
93 589 54 71
93 675 19 39
93 583 06 00
93 674 21 97
93 589 49 21
93 675 13 63
93 674 21 05
93 213 55 20
93 675 00 11
93 589 86 89
637 508 428
93 590 29 70
93 674 50 11

info@artesansdevalldoreix.cat
93 674 85 47
93 674 24 59
93 675 47 97
93 589 86 89
93 590 27 00
93 674 50 48
93 674 38 11
93 674 77 87

info@gentpervalldoreix.cat
607 414 444

93 589 24 86
93 589 66 62
93 674 14 00
93 674 72 66
93 589 69 67

93 675 40 55
639 331 174
93 674 11 17
696 612 511
93 589 46 46

93 589 86 70
93 674 58 73
93 674 05 69
93 674 89 62
93 674 49 99
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Josep Puig estén la mà a tots els grups 
de la Junta de Veïns de Valldoreix per 
pactar els temes estratègics de poble 
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En el discurs de presa de possessió 
el reelegit president de l’EMD de 
Valldoreix, Josep Puig, es va mos-
trar favorable,tot i tenir la majoria 
absoluta al plenari, a governar con-
sensuant amb l’oposició el desen-
volupament dels grans projectes 
de la vila.

L’acte d’investidura del reelegit 
president de l’EMD de Valldoreix 
i de constitució de la nova Junta 
de Veïns es va celebrar el dissabte 
13 de juny a la Sala de Plens de la 
Casa de la Vila, davant l’atenta mi-
rada de més de 180 persones que 
omplien a vessar la sala noble del 
consistori valldoreixenc.

Josep Puig va iniciar el seu discurs 
destacant la feina feta al llarg de 
l’anterior mandat “hem complert 
el 95% del nostre programa elec-
toral” va dir, i es va mostrar con-
vençut que ha estat aquest treball 
desenvolupat al llarg dels darrers 4 
anys el que ha servit per renovar la 
confiança de la ciutadania de Vall-
doreix. 

Amb aquest esperit el president 
va fer una clara aposta per seguir 
en la mateixa línia de “treballar 
per un Valldoreix cada dia millor 
amb esforç, il·lusió i comptant 
amb l’opinió de la ciutadania”. 
Per Puig aquest ha estat un dels 
eixos bàsics de l’anterior mandat i 

vol que la participació ciutadana i 
la transparència continuin sent un 
dels pilars fonamentals de relació 
entre la ciutadania i l’administra-
ció de Valldoreix. En el seu discurs 
Josep Puig va voler tenir un record 
pels vocals que han treballat per a 
Valldoreix durant el mandat 2011-
2015 i que, per diferents motius, no 
formen part de l’actual junta veï-
nal. El president es va recordar de 
Pablo Alonso, Laura Baldoví, José 
María Canals, Carme Babiloni, Jordi 
Ortolà i Joan Ribera a qui va voler 
agrair l’esforç i la dedicació esmer-
çades en favor de la millora de la 
qualitat de vida dels veïns i veïnes 
de Valldoreix.

El president no es va oblidar tam-

poc de la gent jove de Valldoreix de 
qui va dir que se’ls ha de donar su-
port i treballar per tal que el jovent 
de la vila es pugui quedar a viure a 
Valldoreix i que no hagin de marxar 
a viure fora. En aquesta mateixa lí-
nia Josep Puig s’ha referit a la gent 
gran de qui ha dit que cal esmerçar 
esforços per estar al costat dels avis 
i àvies de Valldoreix i tenir cura del 
seu benestar. 

Abans d’acabar Puig va destacar “el 
gran honor que suposa poder tre-
ballar per al teu poble i veure que 
aquest tira endavant. És una satisfac-
ció inigualable”, al mateix temps que 
va voler agrair el suport de la seva 
família que està al seu costat en els 
moments bons i en els no tan bons.
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LSEl perfil dels nous vocals

Em dic: Bernat Gisbert Riba
Edat: 28 anys
Anys que fa que visc a Valldoreix: 14 anys
La meva formació: Periodista i Màster en Comunica-
ció Política
La meva trajectòria professional: He treballat a diver-
sos mitjans de comunicació com Ràdio Sant Cugat, 
Catalunya Ràdio o el diari Sport. He estat al Grup Mu-
nicipal de CiU a l’Ajuntament de Sant Cugat que m’ha 
servit per veure de manera més directa com és treballa 
en el món de la política. Ara treballo com a COO de 
RunnerSquare, una empresa pensada per a gent que li 
agrada córrer i que busca facilitar-los les coses.
Estaré al capdavant de les àrees: Comunicació i No-
ves Tecnologies, Joventut, Esports, Gestió de Residus.

Em dic: Susana Herrada Cortés
Edat: 53 anys
Anys que fa que visc a Valldoreix: 12 anys
La meva formació: Estudis empresarials.
La meva trajectoria professional: Empresària en el 
ram del comerç minorista del sector turístic (1987-
1992). Secretària de l’AMPA del CEIP Jaume Ferran 
i Clua (2000-2006). Monitorització d’activitats de 
lleure per a l’empresa Doble Via (2004-2008). Vocal 
per Actuem a la Junta de Veïns de l’EMD-Valldoreix 
(2007-actualitat)
Estaré al capdavant de les àrees: Atenció a les Per-
sones, Serveis Socials, Educació, Recursos Humans, 
Mobilitat i Transport Públic.

Em dic: Joaquim Castelló López
Edat: 65
Anys que fa que visc a Valldoreix: 18
La meva formació: Entrenador superior de bàsquet. 
Professor de l’Escola Nacional d’Entrenadors de Bàs-
quet. Professor de literatura, poesia i interpretació.
La meva trajectòria professional: 40 anys en el ram 
tèxtil. Tècnic en vendes i estampació. Gerent de l’em-
presa Ocsi55. Serveis integrals per a la llar i edificis.
Estaré al capdavant de les àrees: Medi Ambient i 
Sostenibilitat, Cultura, Gent Gran, Salut, Comerç i 
Promoció Econòmica a les Empreses, Gestió de Can 
Monmany.

Em dic: Noël Climent
Edat: 40 anys
Anys que fa que visc a Valldoreix: 3 anys
La meva formació: Enginyer informàtic
La meva trajectòria professional: Vaig començar com 
a tècnic electrònic arreglant televisors a la fàbrica de 
SONY a Viladecavalls. Treballant allà vaig començar 
els meus estudis d’Enginyeria Informàtica. Vaig tenir 
la gran sort de comptar amb grans mestres en el camp 
dels sistemes informàtics, tant a Viladecavalls com a 
Brussel·les o Weybridge (Anglaterra), on cada any hi 
passava diverses estades curtes per feina.
Seré vocal a l’oposició per ERC

Em dic: Ferran Margineda
Edat: 49 anys
Anys que fa que visc a Valldoreix: 10 anys
La meva formació: Estudis mediambientals
La meva trajectòria professional: Treballo com a 
conductor dels busos urbans de la ciutat i sóc delegat 
sindical de les meves companyes i companys.
Seré vocal a l’oposició per CUP-PC

Em dic: Susana Casta
Edat: 50 anys
Anys que fa que visc a Valldoreix: 15 anys
La meva formació: Emprenedora 
La meva trajectòria professional: Actualment estic 
cursant formació de patronatge industrial
Seré vocal a l’oposició per C’s

Em dic: Xavier Gavaldà Carbonell
Edat: 30 anys
Anys que fa que visc a Valldoreix: 24 anys
La meva formació: Grau Universitari en Comerç Inter-
nacional ESCI-UPF. (Finalitzat 2007).
La meva trajectòria professional: Pràctiques a Nord-
son Corporation als Estats Units i a la Xina, a Xangai 
(2007-2008). Brand Developer - MYC roba per la llar 
(2008 - actualitat)
Estaré al capdavant de les àrees: Economia, Serveis 
Generals, Gestió i desenvolupament d’Equipaments 
Estratègics,  Participació Ciutadana i Pla d’Actuació 
Municipal.

Em dic: Xavier Humet
Edat: 61 anys
Anys que fa que visc a Valldoreix: 25 anys
La meva formació: Arquitecte tècnic
La meva trajectòria professional: Treballo com a pro-
fessional lliberal des de fa 38 anys, quasi sempre en la 
gestió d’obres per a organismes oficials (Incasòl, Gisa, 
Infraestructures, Regesa, Reursa).
Seré vocal a l’oposició per CUP-PC

Em dic: Josep Puig Belman
Edat: 56 anys
Anys que fa que visc a Valldoreix: 54 anys
La meva formació: Mestre industrial electricista
La meva trajectòria professional: Gerent a Instal·la-
cions Josep Puig, SL empresa creada l’any 1994 de-
dicada a instal·lacions generals d’electricitat, aigua, 
calefacció i aire acondicionat.
Seré: President de l’EMD-Valldoreix
Estaré al capdavant de les àrees: Infraestructures, 
Seguretat Ciutadana, Urbanisme i Planejament, Obres i 
Serveis Urbans, Vialitat.
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T L’EMD de Valldoreix neteja les zones
boscoses a tocar del teixit urbà per
minimitzar el risc d’incendi
En el marc de les tasques de preven-
ció passiva d’incendis a Valldoreix 
l’EMD de Valldoreix està realitzant, 
des del mes de maig i durant tot el 
mes de juny, la neteja de gairebé 30 
hectàrees de zones de bosc perime-
trals en contacte amb la trama ur-
bana i de les zones verdes urbanes, 
de cara a reduir les probabilitats 
d’incendi forestal durant els mesos 
d’estiu.

L’actuació duta a terme a Valldo-
reix l’està realitzant l’empresa TAL-
HER, SA i consisteix en desbrossar 
les 30 hectàrees per tal de reduir la 
quantitat de combustible llenyós i 
vegetal, retirant també la vegeta-
ció arbòria morta i podant les parts 
inferiors dels arbres de les zones 
esmentades, de manera que quedi 
trencada la continuïtat vertical de 
la vegetació i dificultar així la pro-
pagació del foc fins a la capçada.   

De tota manera, les actuacions de 
prevenció no serveixen de res si no 
evitem actituds negligents que po-
den produir un incendi. Per això cal 
que tots tinguem present les me-
sures imposades per la normativa 
i que des de l’EMD de Valldoreix 
s’han fet arribar a totes les cases.

ES RECORDA QUE EN EL PERÍODE ENTRE 
EL 15 DE MARÇ I EL 15 D’OCTUBRE:

· Està prohibit fer fosc al bosc i a la franja de 500 me-
tres que l’envolta. Per a la recollida de les restes de 
brossa vegetal de la vostra parcel·la utilitzeu les dei-
xalleries o el servei de recollida a domicili (902 547 
010)

· Està prohibit llençar objectes encesos en la zona fo-
restal i la franja de 500 metres.

· Està prohibit llençar deixalles, ja que, a més d’em-
brutar el bosc, poden ser l’origen d’un incendi.

· En cas d’incendi truqueu sempre al 112.

ESPECIALMENT PER A LES REVETLLES:

· Està prohibit llençar coets i encendre focs artificials 
a les zones forestals i a la franja de 500 metres que 
l’envolta.
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TConsells de seguretat a cases i domicilis
Per estar
més segurs a casa

· No obriu la porta a persones descone-
gudes.

· Demaneu  sempre  la  identificació  al  
personal  de l’aigua,  la  llum,  el gas o  el  
telèfon i comproveu el  servei,  trucant  a  
la  companyi. Desconnecteu  del  número 
de telèfon que us faciliti el possible ins-
tal·lador.

· Recolliu  diàriament  la  correspondència  
per  evitar que  persones  alienes  utilitzin  
les  vostres  dades 

· Tanqueu  sempre  amb  clau  les  portes  
d’accés  al carrer.

· Tanqueu  bé  la  porta  d’entrada  de  
l’edifici  i  comproveu que cap descone-
gut aprofita per entrar-hi.

· No  deixeu  les  claus  posades  al  pany  
exterior,  ni  sota  l’estora  de  l’entrada,  
ni  a  la  bústia,  ni  en  cap  altre amagatall extern al do-
micili.

· Si perdeu les claus, canvieu els panys.

Si viviu en cases aïllades

· Instal·leu  temporitzadors  automàtics  d’encesa  dels 
llums interiors o exteriors del domicili.

Accessos interiors

· Tanqueu  bé  tots  els  accessos  a  l’hora  d’anar  a  dormir 
i també quan sou fora de casa.

· Una balda interior a les portes d’accés és molt útil.

Accessos exteriors

· Protegiu-vos  per  mitjà  de  portes  blindades,  reixes  a 
les finestres, panys de seguretat, etc.

· Si  fan  obres  a  l’exterior  del  vostre  edifici,  assegureu-vos  
que  no  es  pot  entrar  al  vostre  pis  per  les  bastides.

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  ga-
ratge  queda  tancada a  l’entrada  i  la  
sortida  de  vehicles  i  que  cap  estrany 
aprofiti per entrar-hi.

· És  recomanable  i  útil  disposar  de  
sistemes  de  videovigilància.

· Si  sou  propietari  d’una  plaça  de  
pàrquing  i  la  teniu  llogada,  esti-
gueu  al  cas  de  possibles  pèrdues  o  
robatoris de claus i comandaments del 
vostre llogater. 

Alarma

· Connecteu-la  sempre,  mentre  dor-
miu  i  quan  sou  fora de casa: contri-
bueix 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  instruccions 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.

· Guardeu  els  documents  de  tots  els  electrodomès-
tics  per facilitar  la  identificació  dels  aparells  en cas 
de robatori.

 
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’objec-
tes amb  el  número  de  sèrie,  la  marca  i  el  model:  
facilita la identificació dels objectes en cas de robatori.

· Aviseu  a  persones  de  confiança  de  la  vostra ab-
sència.

· Eviteu  explicar  que  us  absenteu  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 sempre.

· Demaneu a algú que us reculli la correspondència.
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Durant l’activitat
comercial

· No acumuleu diners a les caixes 
enregistradores i buideu-les sovint.

· És convenient que al llarg del dia 
efectueu diversos ingressos a les en-
titats bancàries. Eviteu portar molts 
diners de cop i, quan calgui, feu-ho 
amb discreció i adoptant totes les 
mesures de seguretat possibles.

· Limiteu les vies d’accés a l’establi-
ment per facilitar el control i difi-
cultar la fugida en cas de robatori.

· Instal·leu xips de seguretat als pro-
ductes.

· Si disposeu de vigilant de segure-
tat, quan hi hagi motius de sospita, 
pot fer un escorcoll de les bosses i 
l’abric del client en un lloc habilitat.

· En determinats comerços pot ser 
convenient instal·lar un circuit tan-
cat de televisió.

· Un tècnic en seguretat us pot fer 
un projecte de millora adaptat a les necessitats del vos-
tre establiment.

En el vostre negoci

· Cal que els treballadors i treballadores siguin consci-
ents que les persones desconegudes no han de conèi-
xer les mesures de seguretat instal·lades.

· També han de conèixer aquell àmbit de la seguretat 
que els pertoca o els pot afectar (cal definir el conei-
xement de la seguretat de l’establiment en funció del 
grau de responsabilitat).

· Si no disposeu de vigilant de seguretat, designeu per-
sones de confiança que coneguin els sistemes de de-
tecció que hi ha instal·lats i que es responsabilitzin de 
connectar-los.
 
· Porteu un control del nombre de còpies de claus de 
l’establiment i de les persones que en disposen.

Amb les targetes de crèdit

· Recordeu que les targetes de crèdit són personals i 
intransferibles.

· A l’hora de comprovar les dades 
de la persona titular de la targeta 
amb el document d’identificació 
del client, sigueu rigorosos. No ac-
cepteu excuses de parentiu ni altres 
arguments, com haver-se deixat la 
identificació al vehicle.

· Comproveu sempre que les dades 
de la targeta, nom i numeració, 
que s’imprimeixen al rebut coinci-
deixen amb les dades de la targeta 
de la persona titular.

· Davant qualsevol irregularitat, 
aviseu la persona encarregada o el 
servei de seguretat. En cas que no 
en disposeu, aviseu amb discreció 
la policia.

· En cas de dubte sobre la legalitat 
de la targeta no efectueu l’opera-
ció comercial.

· No us deixeu intimidar per les 
presses del client o pel nombre de 
persones que esperen ser ateses.

· Eviteu qualsevol tipus de confron-
tació i actueu amb tota naturalitat. 

En aquesta situació és útil que us fixeu en aquells trets 
característics del client, com poden ser tatuatges, ca-
bell, ulls, roba... Podria marxar amb discreció sense es-
perar el servei de seguretat.

Amb els bitllets

· Comproveu sempre les mesures de seguretat i les par-
ticularitats que presenten els bitllets d’euro.

· Si creieu que un bitllet és fals, no l’accepteu.

· En cap cas inicieu una discussió, comuniqueu a la per-
sona que aparentment el bitllet és fals i que segura-
ment ha estat objecte d’un engany. Els bitllets falsos 
cal portar-los a la policia.

· Si veieu que la persona no vol esperar l’arribada dels 
serveis de seguretat, no us hi oposeu. Intenteu retenir 
mentalment les característiques físiques, la roba i, si 
es dóna el cas, la descripció del vehicle i/o els acompa-
nyants.
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TNova línia 4 de transport urbà: el bus
arriba a tots els barris de Valldoreix
Des del passat 1 de juliol l’EMD de Valldo-
reix ha implementat un seguit de canvis en 
els recorreguts de les línies del transport 
urbà de Valldoreix, que tenen per objecte 
fer més efectiu i eficient el servei de trans-
port públic de la vila.

Aquests canvis consistiran en:
- La línia V2 recupera el seu recorregut ha-
bitual, entre la plaça de l’Estació, la Colò-
nia Montserrat i la plaça del Mas Roig, amb 
una freqüència de 30 minuts, però amb va-
riacions en les hores de sortida.

- La línia V3, al seu pas pel Regadiu, on va-
riarà el seu recorregut per apropar-se més 
al barri amb una nova parada a la plaça del Colomar.

- Es crea una nova línia V4 que reforçarà el servei 
d’autobús en les hores punta de matí i tarda dels dies 
feiners. Aquesta línia se subdivideix en dues:

• La línia V4.1 donarà servei entre la plaça de l’Esta-
ció, la plaça del Mas Roig i la zona escolar i esportiva 
del carrer del Brollador, de forma que en el principal 

eix de Valldoreix, conjuntament amb les 
línies V1 i V3, es donarà servei d’autobús 
cada 15 minuts.

• La línia V4.2 donarà servei als barris de 
Sant Jaume i La Serreta, i s’afegeix una 
nova parada a tocar del Col·legi El Pinar.

Aquests canvis s’afegeixen al recent canvi 
de companyia operadora que presta el ser-
vei, que ara és MARFINA BUS, S.A.–SOLER I 
SAURET, S.A., U.T.E.

Fa pocs dies us hem fet arribar a casa la 
nova guia de transport públic de Valldo-

reix, on podreu trobar i consultar els canvis esmentats 
i visualitzar sobre el plànol els nous itineraris i horaris. 
Podeu ampliar tota la informació relativa al transport 
urbà de Valldoreix a:

· www.solerisauret.com   Tel. 936 325 133
· twitter: @solerisauret
· www.facebook.com/solerisauret
· www.plus.google.com/+solerisauret

• Pl. Estació
• Pl. Can Cadena
• Rbla. M. J. Verdaguer. Casal de Cultura
• Rbla. M. J. Verdaguer - C. Sarrià
• Rbla. M.J. Verdaguer - Av. Joan Borràs
• Rbla. M. J. Verdaguer. Casa de la Vila
• Pça. Mas Roig
• Pça. Oliveres
• Pça. Joan Gassó
• Pg. Guineu-Pg. Font
• Pg. Guineu-C. Brollador. Complex Esportiu
• Pça. Mas Roig
• Av. M. J. Verdaguer-Pg. Oreneta
• Pça. Ocells
• Av. Ramon Escayola-Pg. Merla
• Av. Ramon Escayola-Pg. Nard
• Av. Ramon Escayola-Av. Joan Borràs
• Av. Ramon Escayola-Av. Baixador
• Pg. Rubí-Pg. Mariscota
• Pg. Rubí-C. El Salvador
• Pg. Rubí-C. Sant Albert
• Pça. Can Cadena
• Pl. Estació

Línia V 1
Estació – Mas Roig - Monmany
Escola Ferran i Clua - Rossinyol

Pl. Estació

6:45 10:15 13:45 17:15 20:45
7:15 10:45 14:15 17:45 21:15
7:45 11:15 14:45 18:15 21:45
8:15 11:45 15:15 18:45 22:15
8:45 12:15 15:45 19:15
9:15 12:45 16:15 19:45
9:45 13:15 16:45 20:15

Pas Plaça Mas Roig

7:00   10:30 14:00 17:30 21:00
7:30   11:00 14:30 18:00 21:30
8:00   11:30 15:00 18:30 22:00
8:30   12:00 15:30 19:00 22:30
9:00   12:30 16:00 19:30
9:30   13:00 16:30 20:00
10:00 13:30 17:00 20:30

Sortides: Feiners de dilluns a divendres, excepte agost

Pl. Estació

7:00    13:00   19:00
8:00    14:00   20:00
9:00    15:00   21:00
10:00  16:00   22:00
11:00  17:00
12:00  18:00

Pas Plaça Mas Roig

7:15    13:15   19:15
8:15    14:15   20:15
9:15    15:15   21:15
10:15  16:15   22:15
11:15  17:15
12:15  18:15

Sortides: Dissabte, diumenge, festius i tot el mes d’agost

Els dies 1 de gener i 25 de desembre no hi ha servei

Escola Ferran i Clua
Parada C/ Guineu   Arribada 8:58   Sortida 16:58
IES Arnau Cadell
Parada Pça. Estació   Arribada 7:40   Sortida 14:45

• Pl. Estació
• Pça. Can Cadena
• Rbla. M. J. Verdaguer. Casal de Cultura
• Rbla. M. J. Verdaguer - C. Sarrià
• Rbla. M.J. Verdaguer - Av. Joan Borràs
• Rbla. M. J. Verdaguer. Casa de la Vila
• Pça. Mas Roig 
• C. Brollador-Pg. Eucaliptus
• Rbla. M. J. Verdaguer-Pça. Mas Roig
• Rbla. M. J. Verdaguer. Casa de la Vila
• Rbla. M. J. Verdaguer-Av. Joan Borràs
• Rbla. M. J. Verdaguer-C. Sarrià
• Rbla. M.J.Verdaguer. Casal de Cultura
• Pça. Can Cadena 
• Pl. Estació

Línia V 4.1
Estació – Mas Roig
Escola Ferran i Clua

Sortides: Feiners de dilluns a divendres, excepte agost

Pl. Estació

08:09 15:09 17:09
08:39 15:39 17:39
09:09 16:09 18:09
09:39 16:39

Els dies 1 de gener i 25 de desembre no hi ha servei

Escola Ferran i Clua
Parada C/ Brollador   Arribada 8:43   Sortida 16:37

Pas Plaça Mas Roig

08:00 15:00 17:00
08:30 15:30 17:30
09:00 16:00 18:00
09:30 16:30

Línia V 4.2
Estació – La Serreta

• Pl. Estació
• C. Sant Jaume – C. Menta
• Pça. Estrets
• C. Canal de la Mànega. Col·legi el Pinar
• C. Arnau Cadell. Institut Arnau Cadell
• Pl. Estació

Sortides: Feiners de dilluns a divendres, excepte agost

Pl. Estació

08:15 15:15 17:15
08:45 15:45 17:45
09:15 16:15 18:15
09:45 16:45

• Pl. Estació
• Pl. Can Cadena
• Av. Ca n’Enric-Ctra. La Floresta
• Av. Ca n’Enric-Pg. Pintor Romero
• Pg. Pintor Romero-C. Cardenal Cisneros
• Pg. Pintor Romero-C. Pintor Goya
• Pg. Pintor Romero-C. Mercè Capsir
• C. Mercè Capsir. Club Esportiu Valldoreix
• Colònia Montserrat
• Camí Mas Roig a Mas Fuster-C. Font i Ferrer
• Camí Mas Roig a Mas Fuster-C. Pont
• Camí Mas Roig a Mas Fuster-Av. Vall d’Or
• C. Brollador - Pg. Eucaliptus
• Pg. Mas Roig – Pg. Alzina
• Pça. Mas Roig – Pg. Mas Roig
• Av. Vall d’Or - Pg. Ametller
• Av. Vall d’Or-C. Fuster Serracant
• Av. Mas Fuster. Centre Guru
• Av. Mas Fuster - Pg. Munera
• Av. Mas Fuster - C. Pau
• Pça. Can Cadena
• Pl. Estació

Línia V2
Estació – Mas Fuster
Colònia Montserrat - Mas Roig

Pl. Estació

07:07 09:37 12:07 14:37 17:07 19:37 22:07
07:37 10:07 12:37 15:07 17:37 20:07
08:07 10:37 13:07 15:37 18:07 20:37
08:37 11:07 13:37 16:07 18:37 21:07
09:07 11:37 14:07 16:37 19:07 21:37

Sortides: Feiners i festius, tot l’any

Pas Colònia Montserrat

07:15 09:45 12:15 14:45 17:15 19:45 22:15
07:45 10:15 12:45 15:15 17:45 20:15
08:15 10:45 13:15 15:45 18:15 20:45
08:45 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15
09:15 11:45 14:15 16:45 19:15 21:45

Els dies 1 de gener i 25 de desembre no hi ha servei

Escola Ferran i Clua
Parada C/ Brollador   Arribada 8:50   Sortida 16:50
IES Arnau Cadell
Parada Pça. Estació   Arribada 8:00   Sortida 14:37

Pas Plaça Mas Roig

07:22 09:52 12:22 14:52 17:22 19:52 22:22
07:52 10:22 12:52 15:22 17:52 20:22
08:22 10:52 13:22 15:52 18:22 20:52
08:52 11:22 13:52 16:22 18:52 21:22
09:22 11:52 14:22 16:52 19:22 21:52

• Pl. Estació
• Pça. Can Cadena
• Pg. Rubí-C. Sant Albert
• Pg. Rubí-C. El Salvador
• Pg. Rubí-C. Àvila
• Rambla Jardí-Av. Baixador
• Rambla Jardí-Pg. Nard
• Pg. Nard-Av. Madrid
• Pg. Nard-C. Menorca
• C. Ocells-Av. Baixador
• Pg. Esparver–Pg. Voltor
• Pça. Ocells
• Pça. Colomar
• Av. M. J. Verdaguer-C. Faisà
• Pça. Mas Roig
• C. Brollador-Pg. Eucaliptus
   (Entrada/Sortida escola)
• Rbla. M. J. Verdaguer-Pça. Mas Roig
• Rbla. M. J. Verdaguer. Casa de la Vila
• Rbla. M. J. Verdaguer-Av. Joan Borràs
• Rbla. M. J. Verdaguer-C. Sarrià
• Rbla. M.J.Verdaguer. Casal de Cultura
• Pça. Can Cadena
• Pl. Estació

Línia V 3
Estació – Rossinyol – Can Casulleras 
Regadiu – Mas Roig

Pl. Estació

7:00   10:30 14:00 17:30 21:00
7:30   11:00 14:30 18:00 21:30
8:00   11:30 15:00 18:30 22:00
8:30   12:00 15:30 19:00 22:30
9:00   12:30 16:00 19:30
9:30   13:00 16:30 20:00
10:00 13:30 17:00 20:30

Pas Pl. Mas Roig -
Rbla. M.J. Verdaguer
7:15   10:45 14:15 17:45 21:15
7:45   11:15 14:45 18:15 21:45
8:15   11:45 15:15 18:45 22:15
8:45   12:15 15:45 19:15 22:45
9:15   12:45 16:15 19:45
9:45   13:15 16:45 20:15
10:15 13:45 17:15 20:45

Sortides: Feiners de dilluns a divendres, excepte agost

Pl. Estació

7:30    13:30   19:30
8:30    14:30   20:30
9:30    15:30   21:30
10:30  16:30   22:30
11:30  17:30
12:30  18:30

Pas Pl. Mas Roig -
Rbla. M.J. Verdaguer
7:45    13:45   19:45
8:45    14:45   20:45
9:45    15:45   21:45
10:45  16:45   22:45
11:45  17:45
12:45  18:45

Sortides: Dissabte, diumenge, festius i tot el mes d’agost

Els dies 1 de gener i 25 de desembre no hi ha servei

Escola Ferran i Clua
Parada C/ Brollador   Arribada 8:47   Sortida 16:47
IES Arnau Cadell
Parada Pça. Estació   Arribada 7:55   Sortida 14:35

14:35 en període escolar
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Josep Puig,
“L’única manera
de conèixer i entendre 
els neguits i problemes 
dels teus conciutadans 
és sent el més proper 
possible i deixant que 
et coneguin”

EN
TR

EV
IS

TA

En aquesta sessió plenària de presa 
de possessió no eres novell. Van 
ser molt molt diferents les sensaci-
ons respecte al primer cop?
Va ser una sensació diferent perquè 
la situació actual és un punt i seguit 
respecte a la tasca duta a terme els 
darrers quatre anys. Però tot i que 
ja havíem viscut aquesta situació fa 
quatre anys, van ser uns moments 
especials i entranyables perquè tor-
nes a renovar la confiança que el 
poble t’ha donat per seguir duent 
a terme aquesta tasca.
Es viu potser amb un punt menys 
de nerviosisme, però sí amb la ma-
teixa il·lusió i responsabilitat que el 
primer cop.
Aquest cop som més conscients de 
la responsabilitat que hem d’afron-
tar i ja coneixes una mica més 
quines són les situacions que hau-
ràs de gestionar.

Consideres que tant tu com a presi-
dent com l’equip de govern que 
lideres vau arribar a les eleccions 
amb els deures fets?
Sí. Totalment. La mostra és que vam 
executar el 95% del programa elec-
toral que dúiem a les darreres elec-
cions del 2011. Per tant estem molt 
satisfets de la feina feta, tot i que 
algunes coses es podrien haver fet 
d’una manera diferent i es podria 
haver prioritzat alguns temes per 
davant d’altres, però per això tam-
bé es va aprenent de l’experiència 
que es va adquirint a mesura que 
vas treballant i aprens dels errors 
que esperem no tornar a cometre 
de cara a l’actual mandat. 

de l’EMD de Valldoreix, quin és el 
sentiment que destacaries per so-
bre dels altres?
Tots tenen la seva importància. 
Primer nervis en el moment de les 
eleccions per la incertesa de no sa-
ber els resultats, després l’alegria en 
saber que has estat el guanyador, 
alhora responsabilitat per saber 
que tornes a renovar aquesta confi-
ança, il·lusió en saber que seguiràs 
treballant per Valldoreix i represen-
tant el teu poble. Per tant, jo diria 
que tots els sentiments tenen el seu 
valor just en els moments que els 
estàs experimentant i que els estàs 
gaudint. Però si n’he de destacar un 
diria que la il·lusió de poder seguir 
treballant pel teu poble preval per 
sobre dels altres.  

Sempre has dit que un dels teus 
trets diferencials com a persona és 
la proximitat amb els amics i els ve-
ïns i que com a repte et marcaves 
seguir mantenint aquest tarannà 
des de la presidència de l’EMD. Se-
gueixes mantenint aquest esperit 
de ser molt proper i d’estar molt 
pendent de les necessitats dels 
teus veïns i veïnes?
Sí. Jo diria que és l’única manera 
de conèixer i entendre els neguits 
i problemes dels teus conciuta-
dans i quant més proper ets i més 
et coneixen més pots saber quins 
són els problemes que pateixen i 
quines són les solucions que els hi 
pots aportar. Per tant, la meva idea 
és mantenir aquest tret diferencial 
d’estar sempre molt proper a amics, 
veïns i per extensió a totes les per-

Parlant de l’experiència adquirida, 
com creus que aquest bagatge de 
quatre anys influirà en la manera 
de fer les coses en l’actual mandat?
Hi ha coses que crec que hem fet 
bé, d’altres no tan bé i d’altres que 
directament ens hem equivocat. 
Hem pres nota d’aquelles coses que 
no hem fet bé i posarem els mitjans 
per tal de fer-les d’una manera més 
eficient i aquelles coses que hem 
fet bé farem per millorar-les i do-
nar un millor servei a la ciutadania. 
De tot s’aprèn i tot es pot millorar 
i segurament per manca d’experi-
ència en alguns temes ens podem 
tornar a equivocar i sempre hi ha 
alguna qüestió que queda per re-
soldre, però intentarem que siguin 
les menys.

Fa quatre anys vas definir les teves 
sensacions per ser escollit pels teus 
conciutadans com a president del 
poble de la teva vida com de molt 
d’orgull. Amb la reelecció la sensa-
ció és la mateixa o significa alguna 
cosa més?
Segueix sent un orgull representar 
i treballar pel teu poble, però tam-
bé estic molt agraït de la renovada 
confiança que han mostrat els ve-
ïns i veïnes perquè això vol dir que 
la feina que hem fet ha anat en la 
línia de donar solucions als proble-
mes de la gent. Crec que això s’ha 
vist reflectit amb aquesta renovació 
de la confiança de la ciutadania.

De totes les sensacions que puguis 
haver experimentat després de sa-
ber que tornaries a ser el president 
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sones de Valldoreix. És en aquesta 
línia que he posat en marxa el ‘blog 
del president’ on vaig penjant arti-
cles d’opinió i tinc fil directe amb la 
ciutadania.

Tu has nascut i viscut a Valldoreix 
tota la teva vida. Des d’aquesta po-
sició de privilegi d’haver viscut el 
creixement del poble, cap on creus 
que ha d’anar el Valldoreix del fu-
tur, després de l’assoliment d’una 
fita tan esperada com el soterra-
ment de les línies d’alta tensió?
A banda de les tasques d’ordre dia-
ri com són l’arranjament de carrers 
i dels manteniment de les estructu-
res i els equipaments públics, entre 
d’altres. El projecte de futur de Vall-
doreix és la Centralitat. És el pro-
jecte que posarà Valldoreix al lloc 
que li correspon. En cap cas aquesta 
obra modificarà el model urbanístic 
de Valldoreix, ni molt menys, però 
necessitem una Centralitat, un lloc 
on la gent pugui tenir serveis al seu 
abast, cosa que ara no tenim. Alho-
ra amb la Centralitat també assoli-
rem la fita de dotar Valldoreix d’un 
espai de trobada social i cultural, 
que esdevingui un espai generador 
d’activitats, però que alhora també 
ha d’anar acompanyat d’un comerç 
que Valldoreix entenem que no té 
i que el que hi ha no arriba a do-
nar servei a una població de 8.200 
habitants. A nivell cultural i social 
ens trobem en la mateixa situació. 
El soterrament de les línies d’alta 
tensió ens ha donat llum verda per 
tirar endavant aquest projecte.

Un altre dels grans projectes és 
la urbanització de l’avinguda del 
Baixador. Serà possible assolir en 
aquest mandat?
La idea és que sí. És un projecte im-
portant que també quedava supe-
ditat a l’eliminació de l’alta tensió 
i la gent que viu a l’avinguda del 
Baixador fa molts anys patint el fet 
de les incomoditats que represen-
tava el pas de les línies i l’existència 
de les torres davant de casa seva i 
entenem que hem de donar un pas 
important per, d’una manera o una 
altra, solucionar el més aviat possi-
ble la urbanització d’aquesta zona. 
Ja hem dit que és una urbanització 
que intentarem que els veïns no ha-
gin d’assumir càrregues més altes 

que les que han hagut de pagar al-
tres veïns de carrers convencionals 
i per això buscarem subvencions i 
l’EMD aportarà el màxim possible 
per fer-ho el més viable possible. 
Estem per fer-ho dins d’aquesta le-
gislatura, però no només això sinó 
també consolidar la zona esportiva 
fent el camp de futbol i també te-
nim altres projectes que els volem 
posar dins del nostre calendari per 
treballar-los.

Com canvia la visió de Valldoreix 
que pot tenir un veí normal a l’en-
foc que es té com a president de 
l’EMD de Valldoreix?
Com a veí tens una visió particular 
molt subjectiva i des de la presidèn-
cia, i havent nascut i crescut aquí, 
fa que tinguis un coneixement molt 
profund del poble amb les seves vir-
tuts i els seus defectes. Hi ha alguns 
veïns i veïnes que per qüestions la-
borals passen tot el dia fora de Vall-
doreix i només hi vénen a dormir. 
Jo el que demanaria és que la gent 
sortís més al carrer i visqués i gaudís 
més de Valldoreix, ja que d’aques-
ta manera ens ajuden, amb el seu 
punt de vista, a millorar el poble.

Després de les eleccions, tot i con-
servar la majoria absoluta, el ple 
ha canviat de fesomia i passa de 
dos a tres partits a l’oposició amb 
l’entrada d’ERC, la CUP i Ciutadans, 
Com creus que serà la relació amb 
els partits a l’oposició?
Crec que serà una relació de tre-
ball per defensar els interessos de 
Valldoreix, que és pel que estem 
aquí estiguem al govern o a l’opo-
sició, i penso que arribarem a molts 
acords. Sempre he dit que no vull 
governar des de la majoria i gover-
nar per decret sinó que vull gover-
nar des del consens. En la mesura 
del possible intentarem consensuar 
cada un dels acords i projectes que 
vagin en la direcció de donar ser-
veis a Valldoreix. Crec que és el que 
hem de fer i per això demanaria 
que es deixessin de banda les línies 
de partit i que es pensés més en 
Valldoreix com a poble i com a ciu-
tadans de Valldoreix que som tots 
plegats.

Fa quatre anys quan vas accedir 
a la presidència et vas trobar una 

EMD amb moltes estretors econò-
miques i un país amb molta manca 
de recursos. Com ha evolucionat la 
situació en els darrers quatre anys? 
Ha millorat la situació?
La situació fa quatre anys era difí-
cil no només al país sinó també a 
l’EMD perquè ens havíem de fer 
càrrec d’una sèrie de despeses i as-
sumir uns projectes que eren vitals 
i bàsics per al desenvolupament de 
la vila, com ha estat el de les línies 
d’alta tensió i vam haver de buscar 
els recursos per tirar-ho endavant i 
la veritat és que considero que des 
de l’àrea d’economia s’ha treballat 
molt bé i ens hem posat molt al dia 
en el tema dels pagaments, ja que 
paguem a 18 dies de mitjana, hem 
reduït el deute fins al 30%. Social-
ment també s’ha vist un canvi a ni-
vell nacional amb tot el que es refe-
reix al moviment independentista i 
crec que des de l’EMD també ens 
hem sumat totes les iniciatives que 
s’han dut a terme per donar suport 
a aquesta demanda històrica de la 
ciutadania que defensem també 
des de l’EMD. I seguirem treballant 
en la mateixa línia.

L’equip de govern, tot i els canvis 
provocats per la pèrdua de dues 
vocalies, és un govern continuista?
Sí. Seguirem treballant en la ma-
teixa línia. Potenciarem maneres 
de fer ja iniciades al passat man-
dat com és la participació ciutada-
na, que ara sembla que està molt 
en boca de tothom, i que nosaltres 
ja vam crear la passada legislatura 
una vocalia de Participació Ciuta-
dana i vam fer tots els processos de 
participació ciutadana en tots els 
projectes importants i seguirem en 
aquesta línia. La potenciarem per-
què ens ho creiem. El govern obert 
és l’altre gran aposta del passat 
mandat, quan vam crear el portal 
de transparència, que tindrà conti-
nuïtat al llarg dels propers quatre 
anys.

Tocarà fer més feina amb la pèrdua 
de dos vocals...
Ja hem previst que aquest augment 
de responsabilitats implicarà que 
dos vocals passaran a tenir més de-
dicació per tal de poder assumir les 
tasques dels vocals que ara ja no hi 
són.
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La 2a edició del Cicle de Concerts al Castell de 
Canals es consolida amb la complicitat de les
formacions musicals i del públic assistent
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Camera Musicae presentava a Vall-
doreix la seva novena producció de 
la temporada, ‘Les quatre estacions’, 
amb el concertino de la formació 
Joel Bardolet com a solista i director. 
Aquest nou programa va estar pro-
tagonitzat per les composicions de 
Vivaldi i es va completar amb la Suite 
Holberg, Op. 40, del compositor no-
ruec Eduard Grieg.

Els assistents al concert de Castell de 
Canals van poder gaudir dels quatre 
moviments (primavera, estiu, tardor 
i hivern) de ‘Le quattro stagioni’, pu-
blicada l’any 1725 i estava dedicada 
al comte de Bohèmia Morzin. Les 
quatre estacions és encara avui un 
autèntic reclam per al públic que vol 
introduir-se en el repertori barroc 
més canònic. Una obra ‘apta’ per al 
gran públic per la seva espectacula-
ritat, recursos i ‘to’. A Valldoreix la 
versió que ofereix l’Orquestra Came-
ra Musicae compta amb el segell del 
vigatà Joel Bardolet, un dels violinis-
tes catalans de major projecció, con-
certino de la formació tarragonina i 

Els darrers en pujar a l’escenari del castell van ser la formació tarrago-
nina Orquestra Camera Musicae, que s’estrenava al cicle de concerts 
valldoreixenc i  ho va fer posant el punt final al festival musical del 
Castell de Canals. 

que completarà el programa amb ‘La 
Suite Holberg, Op. 40’ del composi-
tor noruec Eduard Grieg.

En l’edició d’enguany han desfilat 
per l’escenari del Castell de Canals 
artistes de la talla de l’Orquestra de 
Cambra de Terrassa 48 amb el seu es-
pectacle ‘Música al teu gust’ i la can-
tant Judith Neddermann presentant 
a Valldoreix ‘Tot el que he vist’. Qui 
enguany repetia actuació respec-
te a la 1a edició del cicle musical va 

ser Eduard Iniesta que, aquest cop 
acompanyat per la veu de Celeste 
Alías, juntament amb la seva orques-
tra Eduard Iniesta-Ensemble va do-
nar un nou recital de sons mediterra-
nis executats amb virtuosisme. 

Tots i cada un dels concerts oferts 
en aquesta 2a entrega del Cicle de 
Concerts al Castell de Canals han re-
but una calorosa resposta per part 
del públics assistent que ha omplert 
l’aforament de l’espai en cada ocasió 
i han recompensat les interpretaci-
ons dels artistes convidats amb sono-
res ovacions durant els recitals i amb 
sinceres felicitacions un cop acabats 
els concerts.

Inscripcions online a:
www.valldoreix.cat
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TSLa 3a edició del torneig de pàdel

#forçamiquel al CE Valldoreix se supera i
gairebé duplica la participació

El torneig organitzat pel Club Esportiu Valldoreix va 
tenir una durada de 10 dies i va passar de les 250 
parelles participants en la passada edició a les 413 
inscrites enguany, gràcies a les quals s’ha recaptat 

una xifra propera als 30.000 euros, que es destina-
ran íntegrament a l’àrea de recerca hematològica de 
l’Hospital Sant Joan de Déu.

El torneig de pàdel #forçamiquel 
va néixer fa tres anys de la col·la-
boració de la sòcia del club Raquel 
Martínez i de Marc Carballeira tiet 
del Miquel Aydogan, un noi que no 
va poder superar una greu leucè-
mia que va patir dels 3 als 10 anys. 
Aquest fet els va impulsar, junta-
ment amb la família i la direcció del 
club valldoreixenc, a organitzar un 
torneig de pàdel benèfic.

Els 30.000 euros recaptats amb les 
inscripcions dels participants, les 
diferents donacions personals i, la 
col·laboració solidària de 4.000 eu-
ros de l’EMD-Valldoreix i de 3.000 
euros de l’Obra Social “la Caixa” i 
que anirà íntegrament destinada al 
departament d’investigació hema-
tològica de l’Hospital Sant Joan de 
Déu.

El torneig s’ha disputat en 4 cate-
gories masculines, 4 femenines i 
4 mixtes. En el quadre masculí els 
vencedors han estat Darek Riba i 
Ricky Martínez en primera catego-
ria, Matías Brazzoli i Carles Escriu 
en segona, Txema Salabert i Toni 

Calvis en tercera, i José L. González 
i Chema Chaques en quarta.
 
Patricia González i Alicia Ortuño 
s’han imposat en la primera cate-
goria del quadre femení, mentre 
que Noelia Gómez i Mercedes Buxó 
han guanyat en segona. Silvia Fal-
cón i Pilar Alonso s’han imposat en 
tercera, i en quarta ho han fet Car-
lota Hernández i Inés Schaefer.
 
En el quadre mixt, la victòria ha 

estat per a Jordi Solano i Alma Hi-
dalgo en primera categoria, Laura 
Sánchez i Adrián Vázquez en sego-
na, Osvaldo Gómez i Micaela Gó-
mez en tercera, i Carmen López i 
Diego Sánchez en quarta.

El repartiment de trofeus va comp-
tar amb la presència de la Meri i 
l’Ugur, pares del Miquel; el presi-
dent del CE Valldoreix, Joan Carles 
Pradell; i el president de l’EMD-Vall-
doreix, Josep Puig.
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TS Club Natació Sincro Sant Cugat:
Les sirenes de Valldoreix

Permetre que les noies amb il·lusió 
per la pràctica de la natació sincro-
nitzada tenir l’oportunitat d’adqui-
rir un nivell competitiu per poder 
participar als diferents campionats 
organitzats per la Federació Cata-
lana de Natació i, en un futur, as-
pirar a prendre part a les compe-
ticions que s’organitzen a  nivell 
estatal. Amb aquest esperit va 
néixer el Club Natació Sincro Sant 
Cugat el mes de Juliol de 2010, 
fruit de la iniciativa d’un grup de 
pares que, amb la perspectiva de 
dissolució del Club Natació Valldo-
reix, decideixen posar fil a l’agulla 
per tirar endavant el projecte del 
Club Natació Sincro Sant Cugat. 
Amb aquesta empenta inicial la 
redacció i l’aprovació dels estatuts 
es fa efectiva el mes de Setembre 
de 2010.

Les sirenes
En l’actualitat el Club Natació Sincro Sant Cugat el for-
men un total de 12 nedadores, nombre que es veu in-
crementat amb les 3 noves incorporacions per a la pre-
sent temporada 2015-2016. Les 15 noies que formen 
els equips del Club Natació Sincro Sant Cugat preparen 
les competicions i les exhibicions amb entrenaments 
que es desenvolupen principalment a la piscina del 
Complex Esportiu de Valldoreix tres dies per setmana 
en sessions d’entre 2 i 3 hores per cada un dels dies. El 
club té també programat un entrenament mensual de 
3 hores a la piscina municipal de Sant Cugat.

La disciplina de la de natació sincronitzada consisteix 
en la combinació harmònica i rítmica d’especialitats es-
portives tan diverses com la natació, la gimnàstica i la 
dansa i durant la posada en escena les nadadores –tan 
de manera individual, com per parelles o en equip– re-
alitzen, dins i fora de l’aigua, sèries de moviments ela-
borats, al ritme de la música, on s’alternen la natació i 
el ball amb salts i piruetes fora de l’aigua.

En aquests moments l’activitat competitiva de les noies 
del Club Natació Sincro Sant Cugat està centrat en el 

Campionat Interclubs de Catalunya, on la temporada 
passada ja van destacar amb dues medalles, de plata i 
bronze, aconseguides per dues parelles en la categoria 
de duets.

Present i futur
En l’actualitat els principals objectius del Club Natació 
Sincro Sant Cugat passen pel foment i la difusió de la 
pràctica de la natació sincronitzada en tots els nivells for-
matius –iniciació, competició, lleure i formació– així com 
l’especialització i la progressió tècnica de les practicants. 
Des del club s’entén la pràctica de la natació sincronitza-
da de manera integral, com una especialitat formativa, 
saludable i social i que serveix per consolidar la partici-
pació qualificada de la dona en l’àmbit de l’esport.

En els propers anys la vocació del club és la d’acon-
seguir, en col·laboració amb el Complex Esportiu de 
l’EMD de Valldoreix, crear una escola de natació sin-
cronitzada que pugui encabir practicants de tots els 
nivells, des de nenes que vulguin aprendre i gaudir de 
l’esport des de la base fins a equips que puguin assolir 
el nivell suficient per a poder competir en els diferents 
campionats nacionals i estatals.
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Després de les eleccions mu-
nicipals i de la constitució del 
nou govern de l’EMD de Vall-
doreix, primer de tot us hem 
d’agrair la nova confiança 
dipositada en el nostre equip 
de govern. 

D’acord amb l’exposat du-
rant la campanya treballarem 
pels següents objectius:

1. Desenvoluparem els pro-
jectes estratègics per a la 
Vila: urbanització Av. Baixa-
dor, Centralitat, Parc del CAP, 
rotonda del Pg. Rubí amb Pg. 
Olabarria, Projecte de Mon-
many, sempre des de la par-
ticipació ciutadana.

2. Adequarem el camp de 
futbol i enllaçarem les zones 
esportives.

3. Destinarem l’1% del pres-
supost obert a participació, 
sempre seguint criteris d’efi-
ciència i racionalització.

4. Seguirem augmentant els 
efectius policials i impulsa-
rem un nou pla de civisme 
ciutadà.

5. Elaborarem un projecte en 
comú amb el col·lectiu jove 
per trobar solucions als seus 
reptes i les seves inquietuds.

6. Continuarem amb la re-
cuperació i la promoció dels 
camins verds.

7. Seguirem invertint en cul-
tura de qualitat i proximitat, 
donant suport a totes les en-
titats culturals i associacions 
veïnals, així com als veïns i 
veïnes de Valldoreix no asso-
ciats.

8. Potenciarem la col·labora-
ció, el treball i el suport a tot 
el sector educatiu i inverti-
rem en més i millors instal·la-
cions educatives.

9. Mantindrem la col·labora-
ció amb els horts solidaris per 
tal de seguir ajudant a com-
pletar els ajuts alimentaris 
solidaris a Càritas.

10. Treballarem per una vila 
sostenible, eficient energèti-
cament i respectuosa amb el 
nostre entorn.

Per descomptat, tots aquests 
projectes els desenvoluparem 
explicant-los a la ciutadania 
perquè hi pugui participar 
per tal que l’EMD continuï 
sent oberta i transparent. 

Benvolgudes veïnes i veïns de 
Valldoreix, em dic Noël Cli-
ment i m’estreno en aquest 
racó per posar-me al vostre 
servei. Sempre he pensat 
que la política municipal és 
l’art d’atendre les necessi-
tats col·lectives de la ciuta-
dania d’una vila, els vocals 
de l’EMD, indiferentment de 
si som al govern o com és el 
meu cas en l’oposició,  haurí-
em de ser aquelles persones a 
qui poguéssiu aturar pel car-
rer i explicar-nos això o allò 
que us amoïna, us molesta, 
us agradaria fer, o trobeu a 
faltar a Valldoreix... també és 
d’agrair, si alguna gestió o ac-
ció política creieu que s’ha fet 
bé, que ens ho feu saber, més 
que res perquè sovint els po-
lítics (quan intentem conciliar 
la vida familiar amb la pràc-
tica política) ens preguntem 
si paga la pena gastar tantes 
hores als altres que van, nor-
malment, en detriment de les 
que dediquem a casa.

És per això que em poso a la 
vostra disposició per tal de 
vehicular aquelles queixes, 
dubtes, idees, angoixes, o 
transmetre les felicitacions a 
alguna treballadora o treba-
llador de l’EMD que hagi fet 
molt bé la seva feina, però 
que no sapigueu ben bé a qui 
felicitar.

La política, i encara més la 
municipal, ha de ser molt 
més propera i humana. Es-
tem aquí durant quatre anys 
per servir-vos, no només per 
gestionar un pressupost i pre-
sentar mocions. Entre  totes i 
tots podem fer de Valldoreix 
el millor lloc per viure-hi però 
per això ens hi hem d’impli-
car, haurem d’aprofitar cada 
oportunitat que se’ns brindi 
per a dir-hi la nostra, per tal 
que realment sigui el Valldo-
reix de totes i tots i no només 
el d’uns quants.

La CUP-Procés Constituent 
entrem a l’EMD. I arribem 
amb l’embranzida d’aquests 
temps apassionants que ens 
toca viure, amb l’empenta de 
les veïnes i veïns que enteneu 
que les institucions han de 
ser més properes i sense com-
plexos i que els seus repre-
sentants no els ha de tremo-
lar la veu o el pols en lluitar 
per la justícia social. Som al 
Ple on ens trobem amb una 
majoria absoluta que funci-
ona amb tics de pujolisme, i 
malgrat això tenim clar que 
la voluntat popular l’hem de 
trobar al carrer, fent un ver-
mut al Casalet, passejant pels 
boscos de Can Montmany, 
reunint anhels, contrastant 
maneres d’entendre les co-
ses, enriquint-nos creant de 
mica en mica mecanismes de 
participació i de decisió a tots 
nivells que donin fruits tant 
a l’Audiència Publica, on se-
rem vehements perquè sigui 
registrada i vinculant, com al 
mateix Ple. 

Participant de fa temps amb 
l’associació de Veïns Progres-
sistes, des de l’acabada de 
crear assemblea cupera de 
Valldoreix, i des d’on calgui, 
fomentarem l’associacionis-
me i el debat veïnal perquè 
aquest arribi al màxim de 
consens possible. I perme-
teu-nos la redundància, el 
que pretenem és despertar 
la capacitat, potser adormida 
després d’anys de desafecció 
de Participar. 

La ciutadania no pot seguir 
abandonant els espais de de-
cisió davant de polítics que 
no se senten observats. 

La participació és una de 
les eines més poderoses de 
transformació social que te-
nim i no ho hem d’oblidar. 
Que cada cop més la voluntat 
de les persones marqui el rit-
me polític de Valldoreix. 

Som-hi!

Hay dos temas que estarán 
con nosotros durante estos 
cuatro años, La Centralitat 
y la Mobilitat. Serán recur-
rentes y para solucionarlos 
Ciudadanos cree que tiene 
que haber más consenso que 
nunca si no se enquistarán y 
lo único que conseguiremos 
entre todos será una fractura 
que no conllevará nada bue-
no. Pero hay más vida fuera 
de estos dos temas y mis prin-
cipales preocupaciones ahora 
mismo son estas: Escuchar, 
Ciudadanos quiere escuchar, 
quiere oír lo que piensan nu-
estros vecinos, y es nuestro 
deseo ser garantes de esas 
voces e introducirlas en la ad-
ministración de la EMD. Por 
que entre todos haremos un 
gobierno más útil, activo y 
común. Y cuando digo todos 
abarco desde los partidos po-
líticos, las Juntas, las asociaci-
ones y sobre y ante todo los 
vecinos.

Una altra debilitat que jo 
tinc, són les persones grans: 
Tal vez porque tuve la des-
gracia de perder a los míos 
muy jovencita y porque mi 
hija solo tuvo una abuela de 
la que disfrutar. Prácticamen-
te  los venero porqué pienso 
que si tengo, si tenemos lo 
que tenemos hoy en día es 
gracias a la fuerza de su tra-
bajo, de su lucha y de su fe. 

Por eso y por el amor que nos 
han profesado durante toda 
nuestra vida, por los cuida-
dos y por la educación que 
nos han dado es tiempo de 
que se lo retribuyamos desde 
nuestra posición de fuerza, 
desde los partidos, desde las 
instituciones y desde los go-
biernos. 
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En aquesta fase s’ha intervingut als 
carrers Salze, Clavell, Camèlies, Co-
lom, Faisà, Becada, Oreneta, Pigot, 
Griva i Castellot, que han rebut una 
capa d’asfalt que estalviarà als ve-
ïns les molèsties provocades per la 
pols, els sotracs i els bassals.

Els treballs van consistir en l’estesa de 
12.900m2 d’asfalt en els citats carrers, 
que en aquells moments tenien la 
calçada de terra. A banda d’evitar als 
veïns els acostumats inconvenients 
en forma de pols, sotracs i basals, 
l’EMD també s’aconseguirà reduir la 
despesa en manteniment de carrers, 
atès que la vida útil de la capa de ro-
dament s’estima en més de deu anys. 
Els càlculs de l’EMD xifren en 3,11 eu-
ros/m2 el cost de manteniment anu-
al dels carrers amb calçada de terra, 
mentre que el cost de la instal·lació 
de les capes de rodament és de poc 
més de 15 euros/m2. Amb la pers-
pectiva de deu anys de vida útil, la 

inversió per metre quadrat de capa 
de rodament quedaria amortitzada 
en poc més de 5 anys, mentre que la 
resta d’anys l’EMD s’estalviarà la des-
pesa en el manteniment dels carrers 
de terra.

Els treballs realitzats van consistir en 
la neteja i desbrossa dels carrers es-
mentats i el rebaix i anivellament 
del ferm actual per poder adaptar la 
nova capa de rodament d’asfalt. Du-
rant el procés va fer també la detec-
ció de les tapes dels serveis actuals i 

es van posar a nivell de la nova cota 
de paviment. Els treballs han servit 
igualment per anivellar els carrers, 
a fi d’orientar els pendents per tal 
d’evitar l’entrada d’aigües de pluja a 
les finques.

En última instància es va procedir al 
pintat de la senyalització viària horit-
zontal amb els corresponents passos 
de vianants, senyals de stop, cediu el 
pas, línies de separació de carrils i pla-
ces d’aparcament. El termini d’execu-
ció de l’obra va acabar a finals d’abril.

L’EMD-Valldoreix executa els treballs
de la segona fase del projecte de capes
de rodament d’asfalt

L’EMD de Valldoreix renova el seu web 
institucional per millorar el servei i
la interacció amb la ciutadania

El web de 
l’EMD-Valldoreix és 
des d’avui dime-
cres una eina més 
potent i més útil 
per als veïns i veï-
nes de Valldoreix. 
Les millores imple-
mentades en el nou 
portal permeten els 
usuaris trobar la in-
formació que utilit-

de caire institucional i de serveis que són competència de 
l’EMD-Valldoreix. Amb l’objectiu d’aproximar la informa-
ció a l’usuari i facilitar l’experiència de navegació, s’han 
reordenat tots aquests continguts en 3 grans blocs temà-
tics (Serveis a les persones, Serveis territorials i Presidèn-
cia) que engloben les diferents àrees de govern de l’EMD. 

Igualment, el disseny del web és adaptatiu, de forma que 
els continguts s’adapten a la mida de la pantalla dels di-
ferents dispositius des dels quals es pot tenir accés al web 
institucional de l’EMD-Valldoreix.  

La idea de la renovació i millora del portal de Valldoreix 
persegueix l’objectiu de visualitzar d’una forma més inte-
gradora i global quina és l’actuació que es duu a terme 
des de l’EMD de Valldoreix i apropar l’administració vall-
doreixenca a tots i cada un dels veïns i veïnes de la vila. 
En aquesta mateixa línia s’han creat els espais del Bloc del 
President i el Portal de Transparència.

zen en les seves gestions diàries d’una manera més fàcil 
i directa.

Actualment, el web www.valldoreix.cat integra un ampli 
ventall d’informació que va des de la informació d’actu-
alitat de la vila, la integració a les xarxes socials, els but-
lletins municipals, i la connexió amb altres portals web 
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SEl Jaume Ferran i Clua i l’Escola Bressol celebren 

el fi del curs amb activitats familiars i musicals

Pares, mares, familiars i infants es van aplegar el dis-
sabte 13 de juny i el divendres 10 de juliol, respecti-
vament, per gaudir de les activitats programades per 
celebrar els comiats dels cursos escolars dels centres. 

Ferran i Clua
Va ser la primera a celebrar-se el 13 de juny i es va ini-
ciar a les sis de la tarda amb una activitat per a tota la 
família, molt en sintonia amb el programa preparat per 
a tota la jornada festiva, que consistia en una projecció 
de fotos de cada curs i cada classe amb instantànies dels 
nens fent les activitats de l’escola durant el curs. 

Les activitats van continuar a les 19 hores amb la ce-
lebració les exhibicions dels alumnes de tots els cursos 
que van demostrar les seves habilitats de ball i gimnàs-
tica i que va estar precedida pel ball de gegants i dels 
caps grossos de l’escola.

Acte seguit va començar els sopar dels infants, que quan 
van acabar es van poder entretenir amb una proposta 
de diferents tallers i activitats, com els inflables. Un cop 
els alumnes van acabar de sopar va ser el torn de seure 
a taula dels pares, familiars i mestres que van gaudir del 
sopar popular també a l’aire lliure. La jornada va acabar 
ben passada la mitjanit amb el ball amenitzat per una 
orquestra, on petits i grans van posar el punt i final a 
una festa marcada per la diversió en família.

Escola Bressol
De la seva banda els més petits van celebrar el final de 
curs aplegats, al costat dels pares i els familiars, al pati 
del centre, on l’espectacle d’animació infantil de Jaume 
Barri va posar a cantar i a ballar el nombrós públic. La 
proposta va consistir en espectacle participatiu adreçat 
a les famílies amb una primera part de cançons popu-
lars i una segona dedicada a ballar danses adaptades als 
nens i nenes, juntament amb els seus pares i familiars.

La residència Aspasur del Grup Catalònia a 
Valldoreix tindrà 12 places concertades per 
la Generalitat
L’anunci es va fer durant la visi-
ta que la Consellera de Benestar 
Social i Família del Govern català, 
Neus Munté, va fer el 13 de maig 
per conèixer les instal·lacions del 
centre per a persones amb disca-
pacitat intel·lectual.

Durant la visita pel centre la Con-
sellera va estar acompanyada 
pel president de l’EMD de Vall-
doreix, Josep Puig, l’alcaldesa 
de Sant Cugat, Mercè Conesa i 
la secretària d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia 
Personal, Carmela Fortuny i va poder conèixer de prop les 
instal·lacions i les diferents tasques que desenvolupen els 
usuaris dels tallers ocupacionals.

En total el centre comptarà amb una residència que està 

previst que aculli 24 places per a 
persones amb discapacitat intel-
lectual.

En un primer moment entrarà 
en funcionament la primera de 
les dues llars que tindrà el com-
plex amb un total de 12 places, 
la totalitat de les quals estaran 
concertades per la Generalitat de 
Catalunya.

En una segona fase s’habilitarà 
una segona llar que donarà servei a 12 usuaris més.

Al final de la visita al centre la Consellera de Benestar So-
cial i Família va voler posar de manifest el gran entorn na-
tural de Valldoreix i el privilegi que suposa pels usuaris de 
la residència poder viure envoltats de natura.



18

in
fo

Va
lld

or
ei

x
N

O
TÍ

C
IE

S 
B

R
EU

S

L’administració valldoreixenca ha volgut mostrar el seu 
reconeixement a la tasca duta a terme al llarg dels darrers 
tres anys per Diego Fernández al capdavant de l’explota-
ció agrícola solidària.

El president en funcions de l’EMD de Valldoreix, Josep 
Puig, es va desplaçar el dijous 11 de juny a l’espai dels horts 
solidaris de Valldoreix per retre un merescut homenatge a 
Diego Fernández, que ha encapçalat i dirigit del projecte 
des de l’inici de la iniciativa. Durant l’acte Josep Puig va fer 
entrega a Diego Fernandez d’una placa commemorativa 
en agraïment a la feina feta de forma solidària i totalment 
desinteressada. Des de fa tres anys la producció resultant 
de l’hort solidari s’ha anat recollint un cop per setmana 

–generalment els dimarts- de manera que els productes 
agrícoles produïts a l’hort social valldoreixenc han ajudat 
a completar amb verdures i hortalisses els ajuts alimentaris 
que Càritas ofereix a totes aquelles famílies necessitades 
de Valldoreix i Sant Cugat que ho han sol·licitat. Al llarg 
dels 3 anys de funcionament de l’explotació agrícola soli-
dària s’han conreat i recollit prop de 10.000 kg de produc-
te per a un total de 15.300 unitats de tomàquets, patates, 
albergínies, cogombres, carbassons, enciams, bledes i al-
tres productes d’horta. 

El mateix projecte ha tingut al llarg del temps una vessant 
d’inclusió social, ja que Càritas, a través d’una beca remu-
nerada, ha assignat fins a una vintena de voluntaris que 
han pogut aprendre les tasques de conreu i collita, parti-
cipant directament del procés de producció. La concessió 
d’aquest ajut, en forma de beca, ha tingut una assignació 
d’uns 150 euros, i s’ha adjudicat de forma rotativa a totes 
aquelles persones sense feina que han sol·licitat ajuts ali-
mentaris a Càritas. 

Sorgit de la iniciativa ciutadana, el projecte dels horts soli-
daris amb Càritas de Sant Cugat ha comptat amb el suport 
de l’EMD Valldoreix i ha funcionat com una explotació 
agrícola solidària ubicada a l’espai dels horts urbans de 
Valldoreix.

L’EMD de Valldoreix mostra el seu
agraïment a Diego Fernández, promotor i 
impulsor dels horts solidaris de Valldoreix 

La valldoreixenca Alba Escolà guanya el Concurs 
de Cartells de la Festa Major de Valldoreix 2015

En modalitat B, de 14 a 17 anys 
l’obra premiada va ser ‘Als núvols’ 
de Sonia Martínez Flores, mentre 
que en modalitat C, reservada a 
participants de 6 a 13 anys la gua-
nyadora va ser Maria Ripol Rey, de 
8 anys. 

El jurat, aplegat el 25 de juliol a la 
Sala de Plens de la Casa de la Vila, 
estava format pel vocal de Cultu-
ra, Joaquim Castelló, exercint com 
a president i els representants del 
món associatiu i cultural de Valldo-
reix Carles Castro, Agustín Nomde-
deu, Alfons Romero i Ramon Rium-
bau. La tria es va fer entre les 17 

L’obra que porta per títol ‘Pit-roig preciós, vine a la festa i al repòs’ va ser 
escollida pel jurat com a cartell anunciador de la Festa Major de Valldoreix 
2015 després de proclamar-la guanyadora en la categoria adults. 

obres presentades al concurs. Alba 
Escolà rep com a guanyadora del 
concurs un premi en metàl·lic de 
750 euros, mentre que per la gua-
nyadora de la categoria juvenil, 
Sònia Martinez, el premi és de 450 
euros. El premi per a Maria Ripol, 
guanyadora de la categoria infantil 
és un lot de material de belles arts 
valorat en 450 euros. A banda del 
premi econòmic i de ser el cartell 
anunciador de la Festa Major de 
Valldoreix 2015, l’obra ‘Pit-roig pre-
ciós, vine a la festa i al repòs’ serà 
la portada del programa d’actes de 
la festa grossa valldoreixenca, que 
s’editarà properament.
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SL’Institut Arnau Cadell lliura el seus

“2ons reconeixements acadèmics”
per destacar els mèrits del seu alumnat
El lliurament dels guardons del centre educatiu valldo-
reixenc s’ha fet coincidint amb el l’acte de final de curs 
i té per objectiu el reconeixement públic els alumnes 
que hagin destacat en alguna faceta de la vida acadè-
mica i en aspectes tan diferents com poden ser:
- Solidaritat amb els companys, 
- Predisposició a col·laborar en tasques comunitàries
- Aportacions per millorar el clima del grup
- Esforç per superar condicions adverses
- Haver representat al centre a l’exterior de forma exi-
tosa en qualsevol àmbit 
- Bon humor i capacitat per fer la tasca diària més fàcil 
i alegre.

Amb tot, es pretén donar visualització a tots aquells 
alumnes que en massa ocasions poden passar desaper-
cebuts fora del seu entorn més proper i fer veure a tota 
la comunitat l’agraïment que des del centre volem do-
nar a actituds i activitats d’aquest tipus que són poc 
valorades des del vessant acadèmic. Aquesta iniciativa 
ha de contribuir a un dels objectius principals del cen-
tre com és el foment del bon clima global de l’institut, 

a través d’una millor convivència de tots els estaments.
Aquest curs a banda dels reconeixements als alumnes, 
també s’ha volgut fer un agraïment a la col·laboració 
de diferents entitats socials del municipi, que han par-
ticipat en el projecte de Servei Comunitari realitzat 
per l’alumnat de 4t d’ESO. Aquestes entitats han estat: 
ASDI, AFA, AVAN, El Cau Amic, Institució Guru, Residèn-
cia d’Avis Jardins de Valldoreix, Residència d’Avis Sant 
Salvador i el Taller Jeroni de Moragas.

Una bicicleta elèctrica, 
nou vehicle municipal 
de l’EMD de Valldoreix

Els tècnics de l’admi-
nistració valldorei-
xenca tenen des del 
passat mes de maig 
una bicicleta elèctri-
ca a la seva disposi-
ció per als desplaça-
ments curts dins de 
l’àmbit territorial de 
l’EMD-Valldoreix. El 
nou vehicle, que per-
metrà al personal de 
l’EMD una mobilitat 
sostenible i 100% 

ecològica a l’hora de fer tràmits i inspeccions, arriba 
gràcies al Pla de Mobilitat Sostenible de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB) 2014-2015, que va donar 
la bicicleta a l’EMD en el marc d’una de les accions del 
pla que consistia a oferir un centenar de bicicletes als 
37 ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades 
membres de l’AMB.

“El metge” tanca el Cicle 
de Cinema a la Fresca de 
Valldoreix 2015
L’edició 2014 del Cicle 
de Cinema a la Fresca 
de Valldoreix es tanca-
rà el proper divendres 
24 a la plaça del Casal 
de Cultura amb la pro-
jecció de ‘El metge’. El 
film és l’adaptació de 
la novel·la històrica de 
Noah Gordon que es 
va convertir en un best-seller l’any 1986. Ambientada en 
l’Anglaterra del segle XI, narra la història de Rob Cole, un 
jove que es queda orfe en morir la seva mare. Aquesta 
circumstància l’anima a anar-se’n a Persia a estudiar me-
dicina sota la tutela del doctor Ibn Sina.
Al llarg del cicle de cinema d’estiu els cinèfils de Vall-
doreix han pogut gaudir de títols tan diferents com 
‘La caixa daurada’, ‘The Lego movie’ i ‘Divergent’, una 
proposta cinematogràfica que ha comptat amb l’accep-
tació del públic de la vila que ha omplert tres de les 
quatre sessions de què constava el cicle.
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