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Anteriorment va rebre 
altres noms: Can Clotes 
(s. XV),  Can Majó del 
Padró (s. XV) i Can 
Majó de Dalt
(ss. XVI-XX). La masia 
està documentada des 
de l’any 1469 quan 
Bartomeu Clotes era 
el propietari, tot i què 
segurament és anterior.  

tradicional de tres crugies d’amplada 
amb coberta a dos aiguavessos. La 
façana principal, orientada a llevant, 
és del s. XVIII,  està ordenada simè-
tricament i té un alçat de planta, pis 
i golfes. La porta d’entrada a la ma-
sia, del segle XVIII, és d’arc carpanell, 
de gran rigor constructiu. Té afegida  
una ala de galeries en direcció a po-
nent. La porta de la masia és d’arc 
rebaixat amb dovelles de pedra. A la 
façana hi ha restes d’antics esgrafiats 
i també d’un rellotge de sol. Un mur 
de tàpia encercla la masia i l’era del 

part de la finca es va vendre per a la 
construcció del ferrocarril.  Amb la 
urbanització de Valldoreix i Mira-sol 
es van parcel·lar  algunes parts de la 
finca.  Un cop abandonada l’activitat 
agrícola es van dedicar al món dels 
materials de construcció i del trans-
port fins els anys 70 del s. XX. 

Al s. XX, Albert Rosàs i Macià (1875-
1960), es va casar el 1901 amb la pu-
billa de Can Majó, Montserrat Majó 
i Mas. Albert Rosàs va ser alcalde de 
Granollers entre 1930 i 1933, i tam-
bé de Sant Cugat entre 1945 i 1947. 
L’any 1962 la família Majó va donar 
a l’Entitat Local Menor els terrenys 
de l’actual Casal de Cultura per a la 
construcció del Grup Escolar “Mont-
serrat Majó de Rosàs”. Jesús Rosàs 
Hevia (1935-2004) va ser alcalde de 
l’ELM entre el 1965 i el  1968. 

El 1986, Jesús Rosàs Hevia va iniciar la 
restauració de la masia per dedicar-la 
a la restauració, ja que la masia es 
trobava en un estat ruïnós degut als 
anys que va estar deshabitada. Des 
de l’any 1987 la masia s’utilitza com 
a sala de celebracions de casaments, 
banquets i convencions. L’albereda 
d’arbres que envolten la masia data 
de la meitat dels anys 60 del segle 
XX. El jardí, situat a la part del darre-
re es va dissenyar el 1993, donant a la 
finca un jardí d’estil anglès envoltat 
de coníferes i pollancres de més de 
40 anys. L’actual propietari, Josep Ro-
sàs i Espejo manté l’activitat de res-
tauració i recentment ha reformat i 
embellit la masia.

Fotografies cedides per Josep Rosàs Espejo

Des del s. XV ha anat passant de pares 
a fills de la família Majó, actualment 
Rosàs. La família Majó va tenir alguns 
batlles, consellers i caps de Milícia 
durant el segle XIX a Sant Cugat del 
Vallès.  Destaquen Francesc d’Assís 
Majó Fatjó que va ser alcalde de Sant 
Cugat del Vallès els anys 1817, 1834 
i 1846 i Capità de la Milícia Nacional 
entre 1835 i 1837; i el seu fill Josep 
Majó Formosa, oficial de la Milícia 
Nacional el 1835 i el 1843, secretari 
de l’ajuntament els anys 1838 i 1839 
i membre de l’ajuntament el 1868 i 
el 1874. El principal conreu era la vi-
nya, arribant a produir 180.000 litres 
de vi abans de la fil·loxera. La finca 
va ser confiscada per la Col·lectivitat 
Camperola de la CNT-AIT durant la 
guerra civil. L’edifici, de planta basi-
lical, data del segle XV, és una masia 

s. XVII. Ja al s. XVIII es va pavimentar 
l’era amb toves. Hi ha un porxo al sud 
i una masoveria adossada a llevant.

Els voltants de la masia eren  majo-
ritàriament camps de vinyes, que es 
van arruïnar amb la fil·loxera. Una 
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Tens a les mans el primer InfoValldoreix de l’any 2016 i vull 
aprofitar aquest fet per desitjar-te un any ple d’èxits i d’ale-
gria al costat de la gent que estimes. Amb el canvi d’any és 
habitual que les persones ens fem un gran nombre de bons 
propòsits que hem d’anar assolint al llarg dels 365 dies que 
tenim per davant fins l’any vinent. Aquest és una mica l’es-
perit amb què des de l’EMD de Valldoreix hem ideat el PAM 
2015-2019, que ha de ser el full de ruta que ha de guiar les 
actuacions de l’EMD de Valldoreix al llarg d’aquest mandat. 
El PAM és per tant la llista de bons propòsits que, de mane-
ra conjunta amb la ciutadania hem prioritzat, a partir d’un 
procés participatiu ciutadà en què els assistents van poder 
dir quins són les projectes més importants a Valldoreix pels 
propers anys.

I el primer d’aquests projectes serà el de la urbanització de 
l’avinguda del Baixador de Valldoreix, que per fi veurà la 
llum després d’haver assolit una de les fites més perseguides 
per la ciutadania i tots els equips de govern que han passat 
per l’EMD de Valldoreix com és el soterrament de les línies 
d’alta tensió i el desballestament de les torres elèctriques. 
Un cop desaparegudes aquestes infraestructures que traves-
saven pel mig Valldoreix ens posem mans a l’obra per donar 
forma al que ha de ser un dels vials vertebradors de la vila. 

I per aconseguir-ho ja hem endegat el procés per assolir la 
urbanització, que va començar a caminar amb la celebració 
de la primera reunió del procés de participació que ha de 
definir els futurs usos i el nou disseny de l’avinguda. Aquesta 
primera reunió, celebrada el dijous 28 de gener, va servir per 
informar els veïns i veïnes de la via i dels carrers adjacents de 
quin serà el procés a seguir fins a la finalització de la urbanit-
zació. La reunió va servir igualment per fer efectiva la creació 
d’un òrgan de seguiment de tot el procés participatiu, que 
està format principalment per representants veïnals dels di-
ferents trams de l’avinguda.

Rep una cordial salutació.

Josep Puig Belman
President de l’EMD de Valldoreix
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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
  662 236 591
93 674 77 87

info@gentpervalldoreix.cat
moutexvdx@gmail.com  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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La visita de la Cavalcada de Reis a
Valldoreix omple de llum, colors i
caramels els principals carrers de la vila 
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Eren poc més de tres quarts de sis de 
la tarda quan es va posar en marxa 
el passeig dels reis Melcior, Gaspar i 
Baltasar pels carrers de la vila, i com 
és ja tradició a Valldoreix, ses majes-
tats ho van fer pujats als seus car-
ruatges, que enguany anaven car-
regats amb més caramels que mai. 
La comitiva reial va arribar a la vila 
pel carrer Sant Albert i van passar 
pel costat del Casal de Cultura, des 
d’on van  agafar la Rbla. Mn. Jacint 
Verdaguer, passant per la pl. de Mas 
Roig, l’Avinguda Mn. J. Verdaguer, 
la Pl. dels Ocells, l’Av. Alcalde Ramon 
Escayola i el carrer Nard fins a arribar 
a l’església de l’Assumpció, 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, el més 
aviat possible, les seves cartes als tres 
Reis. Abans de començar la tradicio-
nal rebuda dels nens i nenes de Vall-
doreix per part de Ses Majestats, es 
van fer els acostumats parlaments. El 
primer en adreçar unes paraules va 
ser el president de l’EMD de Valldo-
reix, Josep Puig, que va demanar als 
Reis Mags més sort i encerts per als 

projectes que s’han de fer al llarg de 
l’any 2016, però sobretot va posar 
èmfasi en la necessitat de més amor 
i més felicitat per a tots els homes 
i dones. 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 animar 
a tots els ciutadans a demanar en les 
seves cartes la resolució del conflicte 
bèl·lic a Síria

Mentre no arribaven els Reis Mags a 
la plaça Maria Sabater els nens i ne-
nes que no van seguir el recorregut 
complert de la Cavalcada van poder 
gaudir d’una oferta lúdica d’activi-
tats infantils, que van fer les delícies 
dels més petits,  un taller de pintura 
de cares, de confecció de fanalets de 

Reis, elaboració d’un tamborí i deco-
ració de garlandes. Tampoc va faltar 
a la cita la ja tradicional xocolatada 
popular per a tots els assistents.

La cavalcada va estar formada per 
un total de 15 vehicles engalanats, 
que es van disputar el premi Con-
curs de Carrosses. El primer premi 
va recaure en la carrossa de l’hípica 
Domenech-Dunfoy, caracteritzats 
de vaquers i pagesos, mentre que 
el segon i tercer premi van recaure, 
respectivament el el ‘Disney Parade 
dels Marxosos del Vallès i la carrossa 
dels ‘Àngels’ de la família Carreras. 
El lliurament dels premis del Concurs 
de Carrosses es farà amb la celebra-
ció de la Festa de Carnestoltes, du-
rant el mes de febrer.

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 emoci-
onats amb la visita de l’enviat reial 
de Melcior, Gaspar i Baltasar.

Al llarg dels dos dies en què l’envi-
at reial va fer estada a Valldoreix, 
va rebre la visita de centenars d’in-
fants de la vila, que també van po-
der gaudir d’una xocolata calenta 
amb xurros organitzada per l’APVV.

El patge de Ses Majestats els Reis d’Orient rep 
centenars d’infants valldoreixencs a l’APVV
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La 4a edició de la Cavalcada per
a Tothom de Valldoreix porta un any 
més la il·lusió dels Reis als col·lectius 
amb discapacitat

A Valldoreix des de fa quatre anys 
és costum que totes aquelles per-
sones i col·lectius per als qui resulta 

impossible sortir al carrer a rebre la 
Cavalcada dels tres Reis, la comitiva 
s’apropi a les seves llars i residències 

per tal de visitar-los i portar-los il·lu-
sió i regals.

Durant les visites a residències el Rei 
Melcior va obsequiar en forma de 
joguines, llibres, pel·lícules, etc. als 
residents de la Cooperativa Estel de 
la Fundació Jeroni de Moragues, així 
com als usuaris d’ASDI i del centre 
Guru.

Com en les tres edicions anteriors la 
iniciativa va obtenir una gran respos-
ta 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 de la 
iniciativa consolidant-la com una de 
les cites ineludibles de les festes de 
Nadal a Valldoreix. 

El Concert de Nadal de l’Escola de Música
de Valldoreix torna a deixar petita 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 dimarts 
22 de desembre, per seguir amb 
atenció el tradicional concert, amb 
què l’escola musical valldoreixenca 
celebra el cada any les festes de Na-
dal.

Enguany el concert va estar pro-
tagonitzat per la Coral de l’Escola 
de Música de Valldoreix, que va es-
tar acompanyada a l’escenari pels 
alumnes d’ensenyament inicial dels 
grups 4 i 5 i dels grups instrumen-
tals de guitarres.
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S Josep Puig desitja un bon Nadal als membres 
del Casal d’Avis de Valldoreix
El president de l’EMD de Valldoreix 
es va desplaçar la tarda del 14 de 
desembre a la seu del Casal d’Avis 
de Valldoreix per felicitar perso-
nalment les festes nadalenques a 
la gent gran de la vila. El president 
de l’EMD-Valldoreix va compartir 
la visita amb la tinent d’alcalde de 
Sant Cugat, Susanna Pellicer, 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 Ca-
sal d’Avis per destacar l’entitat com 
una de “les més actives de Valldo-
reix, per no dir la que més activitats 
organitza”. 

De la seva part, els membres del 
casal van voler felicitar els Nadals a 
les autoritats amb un recital de can-
çons nadalenques i amb un berenar 

que van compartir plegats, autori-
tats i avis del casal. 

A banda de la ja esmentada presèn-
cia del president Puig i de la tinent 
d’alcalde de Sant Cugat, Susanna 
Pellicer, la representació institucio-
nal de l’EMD es va completar amb 
la concurrència dels vocals valldo-
reixencs Susana Herrada i Joaquim 
Castelló.

L’EMD dóna el tret de sortida a les festes
nadalenques encenent per primer cop les llums 
de l’arbre de Nadal de Valldoreix
L’arbre es va ubicar a la plaça Ma-
ria Sabater, a tocar de l’església de 
l’Assumpció i va estar encès al llarg 
de totes les festes nadalenques, 
juntament amb la tradicional il·lu-
minació que es va poder veure pels 
principals carrers i places de Valldo-
reix. L’encesa de l’arbre de Nadal de 
Valldoreix es va celebrar el 3 de de-
sembre a les 18:00 hores i va estar 
precedida pel simbòlic acte, fet pels 
alumnes de l’escola Ferran i Clua, 
de penjar del nou arbre de Nadal 
papers de colors amb bons desitjos 
per a les festivitats nadalenques i 

el nou any. La festa es va comple-
tar amb una xocolatada per a tots 
els assistents que, a més de fer les 
delícies de petits i grans, va servir 
per ajudar a passar el fred que ja es 
començava a notar a aquella hora.

A banda de l’arbre, la il·luminació 
nadalenca de Valldoreix es va com-
pletar amb 94 elements lluminosos 
fabricats amb tecnologia LED d’alta 
eficiència energètica, 41 dels quals 
es van estrenar durant les passades 
festes de Nadal. L’arbre de Nadal 
ve a completar una il·luminació 
nadalenca que en la seva totalitat 
s’ajusta al marc d’estalvi energètic 
de l’enllumenat públic que s’ha fi-
xat des de l’EMD de Valldoreix a to-
tes les instal·lacions municipals. La 
total implementació de la tecnolo-
gia LED a la il·luminació nadalenca 
de Valldoreix s’aconsegueix la re-

ducció de les emissions de CO2 i del 
cost de la factura elèctrica.

A més de l’arbre de Nadal i dels 
elements decoratius de places i 
carrers, la il·luminació es completa 
amb 300 metres de fil lluminós LED 
amb què s’engalana l’escultura de 
la plaça de Can Cadena i els arbres 
de la plaça Maria Sabater i de la 
plaça de l’Estació. La instal·lació de 
la il·luminació va anar a càrrec de 
l’empresa de gestió d’enllumenat 
urbà Citelum. Durant les festes hi 
van haver motius decoratius llumi-
nosos repartits pels principals eixos 
viaris que creuen Valldoreix, des de 
la plaça de l’Estació, passant per la 
plaça de Can Cadena, Pg. Olabar-
ria, l’Av. de Mn. Jacint Verdaguer, 
les places de Maria Sabater i de de 
Pompeu Fabra, fins arribar a la pla-
ça del Mas Roig.



7

G
EN

ER
 2

01
6

El dibuix guanyador és obra de 
l’alumna de 2on de primària Nara 
Durà Márquez i va ser el motiu prin-
cipal de la postal de Nadal amb què 
l’EMD de Valldoreix va felicitar les 
festes nadalenques als veïns i veïnes 
de la vila.

El segon guardó se’l va endur el di-
buix de l’alumne Arnau Perez Tárra-
ga, també de 2n, mentre que el ter-

cer premi ha va ser per l’alumne de 
P4 Natalia Raventós Oliván. Els alum-
nes guanyadors van rebre com a ob-
sequi pel seu treball un lot de ma-
terial didàctic i artístic amb el qual 
els premiats podran seguir millorant 
les seves capacitats artístiques. Però 
els obsequis no es van quedar aquí, 
ja que la resta d’alumnes del centre, 
que no van ser guardonats pels seus 
dibuixos, van rebre igualment un 

regal per part de l’EMD de Valldo-
reix, i que també va consistir en un 
lot de material didàctic i artístic per 
a cada un dels cicles, infantil i inicial. 
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.

Els assistents a les sis representa-
cions del pessebre vivent, que el 
Grup de Teatre l’Espiral de Valldo-
reix va dur a terme els dies 28 i 29 
de desembre.

El pessebre vivent de Valldoreix 
va mantenir els seus trets caracte-
rístics, com és la interacció entre 
els actors i el públic, que pren la 
paraula durant la representació i 
esdevé un personatge més del re-
partiment. Un d’aquests moments 
és quan Josep i Maria deambulen 
entre les cadires del públic, repre-
sentant l’arribada del matrimoni a 
Betlem, a la recerca d’una posada 
per dormir. És en aquest instant 
quan el públic entra en acció fora-
gitant a crits els dos viatgers i els 

obliga a refugiar-se en un pesse-
bre. L’altre moment en què el pú-
blic assistent pren protagonisme és 
quan acompanya els càntics que el 
cor fa al llarg de tota la represen-
tació.

L’altre fet diferencial del pessebre 
vivent valldoreixenc és la recollida 
de donatius, en forma d’aliments, 
que els mateixos assistents fan du-
rant les representacions. Com si 
dels mateixos reis mags i pastors 
de l’obra es tractessin, els nens i les 
famílies de Valldoreix es van apro-
par a l’escenari per deixar davant 
del nen Jesús les bosses amb les do-
nacions de menjar. També al final 
de cada representació els assistents 
van poder fer un donatiu moneta-

ri, en una urna habilitada pel Grup 
de Teatre Espiral per a tal efecte. 
Els donatius recollits durant les sis 
representacions que L’Espiral en-
tregarà a Càrites, per tal que l’en-
titat caritativa els pugui distribuir 
entre les persones necessitades de 
Valldoreix.

Per a la posada en escena del pes-
sebre vivent el Grup de Teatre l’Es-
piral va comptar un any més amb la 
col·laboració del membre de Pen-
tagrama, 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.

Josep Puig lliura els premis del concurs
de dibuix de postals de Nadal del Ferran Clua

El Pessebre Vivent de l’Espiral, un any més el
referent de la solidaritat nadalenca a Valldoreix
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al Valldoreix del futur

El procés ha consistit en reunions de tre-
ball per abordar cadascun dels eixos pri-
oritaris del document i perquè els ciuta-

El Procés Participatiu del Pla d’Actuació Municipal es va iniciar el passat novembre i 
s’ha anat treballant braç a braç amb la ciutadania de Valldoreix per adequar el pla a 
les necessitats de la vila i a les persones que hi viuen cada dia

dans participants poguessin expressar la 
seva opinió i fer les seves aportacions. Al 
mateix temps s’han habilitat altres ca-

nals per poder copsar l’opinió d’aquells 
veïns i veïnes que no han pogut assistir 
presencialment a les sessions.

Eixos del PAM:
Una vila per
a les persones
• Joventut
• Gent gran
• Infància
• Salut
• Benestar social
• Participació ciutadana

Una vila per
a l’ensenyament
• Ensenyament escolar
• Educació

Una vila cultural

Una vila esportiva

Una vila sostenible i 
un entorn urbanístic 
equilibrat
• Medi ambient
• Urbanisme
• Mobilitat
• Transport públic

Una vila que genera 
oportunitats
• Economia
• Comerç i consum

Una vila segura,
cívica i propera
• Seguretat ciutadana

Una vila amb una 
administració
transparent
• Una vila amb parets 
de vidre
• Comunicació externa

Una vila amb un 
equip humà
• L’EMD
• Comunicació interna
• Recursos humans

Des de l’EMD-Valldoreix la valoració del procés par-
ticipatiu és molt positiva, tant pel nivell de parti-
cipació com per la qualitat de les aportacions, així 
com el grau de debat que s’ha generat en totes les 
sessions. 

En els següents gràfics podeu veure les principals 
temàtiques de les aportacions ciutadanes en funció 
del canal que s’han utilitzat per fer-les.

Aportacions ciutadanes
que s’inclouen al PAM

El procés ha posat de relleu moltes mancances i ne-
cessitats que hi ha a Valldoreix i situacions que han de 
canviar. Fruït d’aquest treball conjunt s’han consensu-
at les següents accions a desenvolupar:

• Decàleg del model de vila que volem
• Model de poble: Promoure un procés de participació 
per decidir el model de poble per tenir una visió a llarg 
termini de què volem per al Valldoreix del futur i que 
vagi més enllà d’una legislatura.
• Taula de Mobilitat: Consensuar un model de mobili-
tat per Valldoreix, basat en els espais compartits (zo-
nes 30) i aconseguir la reducció de la velocitat en els 
carrers de la vila de Valldoreix. I poder aplicar els can-
vis necessaris el més aviat possible.
• Pla de voreres i d’accessibilitat: Fer que les voreres 
de Valldoreix estiguin adaptades i accessibles per a tot-
hom.
• Pla d’equipaments: Projectar les nostres necessitats 
com a vila en relació als equipaments existents i els 
equipaments necessaris per una vila amb 8.000 perso-
nes.
• Disseny dels espais urbans per i amb la ciutadania: 
hem de poder fer partícip a la ciutadania, per tal que 
expressin les necessitats en els espais públics de Vall-
doreix. 
- Espais a reurbanitzar: parcs, espais públics...
- Projectes estratègics de mandat: Avinguda Baixador, 
Can Monmany...
• Estació de Valldoreix: Presa de consciència de què hi 
ha una problemàtica existent i que s’ha de treballar 
per trobar una solució viable.
• Treballar per millorar la comunicació de l’EMD de 
Valldoreix: Canals existents, nous canals i promoure 
més xerrades informatives.
• Fomentar la Participació Ciutadana: Per millorar po-
lítiques públiques.
• Aplicar la Llei de Transparència: Per garantir la màxi-
ma informació a la ciutadania.

La previsió de l’EMD és aprovar el PAM en el proper 
ple ordinari del mes de març, ja que al llarg del mes de 
gener i febrer es procedirà a treballar el decàleg del 
model de vila, amb l’objectiu d’incloure’l en el docu-
ment del PAM com a element de partida.

48%

13%

13%

7%

16%

3%

APORTACIONS VIA WEB

Una vila sostenible i un entorn urbanístic equilibrat
Una vila per a les persones
Una vila amb administració transparent
Una vila segura, cívica i propera
Formulari genèric
Una vila que generi oportunitats

45%

7%

5%

35%

3%

APORTACIONS TALLERS

Una vila per a les persones
Una vila amb administració transparent
Una vila cultural
Una vila sostenible i un entorn urbanístic equilibrat
Una vila que generi oportunitats
Una vila segura, cívica i propera

5%
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1. Cuida les tanques vegetals
Cal mantenir les tanques vegetals ben podades per tal 
que no impedeixin ni dificultin el pas per les voreres. 

2. Utilitza cubells tancats per llençar 
     les escombraries
No deixis les bosses d’escombraries penjades a la faça-
na del teu domicili.

3. Utilitza les papereres de forma    
     adequada
No llencis les bosses de brossa domèstica ni les restes 
de poda a les papereres. Feu-les servir per llençar pa-
pers i deixalles petites. 

4. Cuida el mobiliari urbà
No malmeteu els elements que conformen el mobiliari 
urbà. 

5. Vigila el teu gos
· Recordeu que les mascotes sorolloses han de roman-
dre a l’interior dels habitatges de de les 22 i fins les 8 
hores, per tal de garantir el descans del veïns.
· Recordeu no abandonar les deposicions dels animals 
domèstics a la via pública, així com en camins forestals, 
parcs públics i zones boscoses. 

6. Respecta les normes de circulació
· No aparquis damunt de la vorera
· No excedeixis la velocitat

No deixis les bosses 
d'escombraries penjades 
a la façana del teu domicili

Utilitza cubells 
tancats per llençar 
les escom braries

No deixis les bosses 
d'escombraries penjades 
a la façana del teu domicili

Utilitza cubells 
tancats per llençar 
les escom braries
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Què és el càncer de cèl·lules germi-
nals?
El càncer en l’infant s’origina du-
rant la formació del fetus, quan  es 
produeix un error genètic en algu-
na de les cèl·lules que després for-
men els diferents òrgans. En el cas 
de l’Ana, com les afectades són les 
cèl·lules germinals, aquestes van a 
formar l’aparell reproductor i quan 
la nena comença a créixer es de-
senvolupa. En el cas del càncer de 
cèl·lules germinals, el 90% dels pa-
cients es curen, però hi ha un petit 
percentatge d’afectats que no es 
curen i com no es destinen fons a 
la investigació sobre aquests tipus 
de càncers infantils, els nens i ne-
nes que pateixen aquestes malalties 
estan oblidats. El gran repte és fer 
conscient a la societat que aquestes 
malalties existeixen i que cal que es 
destinin recursos per a poder inves-
tigar sobre aquests tipus de càncer i 
aconseguir tractaments eficaços.

Com s’aconsegueixen aquests re-
cursos tan necessaris?
La idea és aconseguir que tant la 
societat, des del punt de vista in-
dividual de cada persona, com les 
grans empreses i corporacions es 
facin conscients d’aquesta proble-
màtica que afecta els nens i nenes i 
que pot succeir-li a qualsevol famí-
lia. Jo no havia sentit mai a parlar 
del càncer infantil i d’un dia per l’al-
tre vaig acabar dormint a l’hospital 
i em va canviar la vida, fins el punt 

operar 10 cops li van fer 27 cicles de 
quimioteràpia amb 21 tractaments 
de quimioteràpia diferents, 36 ses-
sions de radioteràpia i un auto-
transplantament de medul·la. Hem 
passat pràcticament 4 anys entrant i 
sortint de l’hospital. El més desespe-
rant ha estat veure que no existeix 
cap tractament i que el teu fill es 
mor i ningú pot fer res.

L’Associació Anita és una manera 
de donar sentit a tot aquest pati-
ment viscut?
Sí. Primer és veure que si no es fa 
alguna cosa a Espanya seguiran mo-
rint de l’ordre de 400 nens i nenes a 
l’any mínim. La idea de l’associació 
es fer, moure’ns, donar a conèixer la 
nostra experiència viscuda al llarg 
de tots aquests anys per mirar de 
trobar una solució. A través de l’as-
sociació volem donar un sentit afe-
git, ja que el sentit primer ha estat 
la meva filla i la vida que ha viscut, 
que tot i ser curta ha estat molt in-
tensa. El que volem és mirar de fer 
alguna cosa per tal que no torni a 
succeir una situació igual i treure al-
guna cosa positiva de tota aquesta 
experiència tan horrible que ens ha 
tocat viure. Si amb el que fem acon-
seguim salvar la vida d’un sol nen 
ja haurà valgut la pena l’esforç i el 
patiment.

Quin tipus d’iniciatives promoveu 
des de l’Associació Anita per acon-
seguir finançament?

que vaig perdre a la meva filla. Hi 
ha una gran manca d’informació so-
bre aquesta qüestió i això és el que 
cal que canviï. La nostra idea ara és 
contactar amb grans empreses per 
mirar de què ens puguin ajudar i al-
hora fer arribar aquesta situació al 
major nombre possible de persones.

En quin moment t’adones que la 
teva filla pateix la malaltia?
Comença quan l’Ana tenia 2 anys i 
2 mesos que es comença a queixar 
que no pot estar asseguda perquè 
té dolor a la panxa i la porto al met-
ge i em diuen que va restrenyida, 
però jo veia que la nena anava al 
bany amb normalitat. Vam passar 
20 dies en què l’Anna es llevava 
cada nit cridant pel dolor, fins que 
li van trobar que tenia unes grans 
masses a l’abdomen, que ja li havi-
en fet metàstasi al pulmó. Per sort 
la primera quimioteràpia que van 
donar-li va anar bé i la van operar 
i semblava que reaccionava bé al 
tractament fins que va recaure per 
primer cop. Des d’aquell moment 
ens van dir que la situació es com-
plicava perquè aquests tumors quan 
reapareixen són més agressius. La 
veritat és que en aquest aspecte 
no vam tenir sort, ja que el segon 
tractament de quimioteràpia que li 
van donar no va funcionar, després 
li van canviar i sí que va funcionar i 
així vam passar 3 anys llargs fins que 
ella ens va deixar amb quasi 6 anys 
(5 anys i 10 mesos). Pel camí la van 
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El programa són 5 anys i necessi-
tem 50.000 euros a l’any. Fins ara 
n’hem recaptat 30.000 i ens en fal-
ten 20.000 per endegar el projecte. 
Nosaltres, amb el meu germà que 
és el meu assessor, ens agrada molt 
la música i tenim el lema ‘La música 
cura’ i ens agradaria poder vincular 
totes les iniciatives que fem des de 
l’associació amb la música. Fins ara 
hem fet dos concerts amb un grup 
que es diuen Brazos, que són dels 
País Basc. El 2013 vam organitzar un 
concert de música clàssica amb un 
pianista molt bo que es diu Sebasti-
an Foster i ara el meu germà l’està 
remasteritzant per poder oferir-lo a 
la gent. La nostra idea és arribar al 
màxim nombre de persones a tra-
vés de la música. No és fàcil perquè 
necessitem que artistes coneguts 
col·laborin amb nosaltres, però com 
tenim tota la vida per davant anem 
pas a pas. A l’octubre vam fer l’úl-
tim concert i estem editant el recital 
de música clàssica, que estarà dispo-

nible per a tothom que el vulgui es-
coltar a través de la web i si li agra-
da que pugui fer un donatiu. Ara 
també hem fet una línia de roba 
amb el motiu de la imatge de l’as-
sociació. L’altre sistema que tenim 
és el Team Anita que són un grup 
de col·laboradors que fan iniciatives 
solidaries com aniversaris, exposici-
ons d’art, concentracions de mo-
tocicletes, etc. I amb aquests actes 
recullen fons i els destinen a la nos-
tra causa. Estem oberts a tot tipus 
d’iniciatives que puguin sorgir. La 
darrera iniciativa que ens ha arribat 
a través del Team Anita en col·labo-
ració amb el Club d’Esquí Olimpia és 
l’organització d’una Cursa Benèfica 
d’Esquí (amateur) el 12 de març a 
les pistes de Porté-Puymorens per 
a nens i adults. És un esdeveniment 
que ens acaben d’oferir, gràcies a la 
col·laboració d’aquest club d’esqui 
i de les pistes de Porté-Puymorens, 
que ens cedeixen tota la infraes-
tructura de forma gratuïta per aju-
dar a recaptar fons.

Quins són els teus projectes imme-
diats?
Ara per ara estic centrada en tornar 
a la vida laboral després dels últims 
5 anys que he estat centrada en la 
malaltia de l’Anita. A partir d’això 
la intenció és arrencar en plenes 
condicions per poder potenciar la 
part del projecte Team Anita, que 
us he explicat abans, i estem oberts 
a promoure qualsevol iniciativa so-
lidària.

Quina és la principal font de finan-
çament de l’Associació Anita? 
Les donacions privades. També fem 
venda de diferents productes que 
ens donen, com bosses amb el logo-
tip de l’associació que anem venent 
i recaptant diners per al projecte 
d’investigació. El nostre objectiu a 

curt termini es donar-nos a conèixer 
entre el màxim de persones pos-
sibles de manera que molta gent 
ens conegui. El que en realitat de-
manem és un euro a cada persona 
i hem d’aconseguir que 250.000 
persones ens coneguin i ens facin el 
donatiu.

Com t’imagines que serà l’Associa-
ció Anita en 5 anys?
La meva idea és que en 5 anys l’As-
sociació Anita abanderi la lluita 
contra el càncer de cèl·lules germi-
nals. També volem fer un congrés a 
nivell mundial que es pugui fer aquí 
a Barcelona i que estigui centrat en 
el càncer de cèl·lules germinals, per-
què no hi ha cap fòrum de debat 
d’aquest tipus. Des de l’associació 
col·laborem amb Jim Amaturda de 
la Universitat South Western de Da-
llas, que és un expert en aquest tipus 
de tumor i és qui l’està investigant. 
La nostra finalitat és enviar una per-
sona d’aquí a formar-se amb el doc-
tor Amaturda i que pugui tornar 
amb tot els coneixements i seguir 
aquí l’estudi amb els mètodes que 
estan fent servir a Dallas. Tant de 
bo tinguem tant èxit que puguem 
finançar diferents línies d’investiga-
ció per a diferents tipus de tumors. 
També volem ser una ajuda per a les 
famílies que viuen o han viscut la 
mateixa experiència i des de l’asso-
ciació poder fer una tasca de suport 
psicològic. La idea és fer una acció 
global que inclogui conscienciació, 
formació de professionals, donar 
a conèixer la problemàtica i donar 
suport als afectats. Aquest és un 
món que ningú vol conèixer, però 
existeix i està allà fora. Pot tocar-li 
a qualsevol i la manera més eficient 
de lluitar contra aquests tipus de 
tumors és finançant la investigació 
per trobar una cura.
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del jovent de la vila
La proposta neix
arran d’un estudi fet
als alumnes de l’Arnau 
Cadell que revela que
el 96% dels joves de
l’institut enquestats
estan, a favor de
la creació d’un espai
dirigit exclusivament
al públic jove.

El treball de camp s’ha fet a través de grups de discus-
sió i enquestes presencials amb estudiants de 1er, 2on, 
3er i 4rt d’ESO, que han servit per constatar que els jo-
ves de Valldoreix consideren que les activitats dirigides 
a joves que es programen a la vila no són suficients i 
reclamen un espai propi on poder desenvolupar activi-
tats del seu interès.

Entre les activitats més demandades pels enquestats 
la llista està encapçalada per les activitats esportives 
(65%), seguit de la música (41%) i l’art i la dansa amb 
un 30% cada una. Entre les activitats esportives més 

itineraris formatius, sexualitat, drogues, noves tecno-
logies i voluntariat.

L’espai NEC. Nou Espai Jove
Davant aquestes opinions recollides en l’estudi, elabo-
rat per la consultoria Actua de coaching i acompanya-
ment escolar per a joves, L’EMD de Valldoreix posarà a 
disposició dels joves de la vila un espai exclusiu per al 
públic juvenil que oferirà un lloc de trobada i d’esbar-
jo. L’emplaçament del nou Espai Jove s’ha fet seguint 
les recomanacions fetes pels joves a l’estudi, que re-
clamaven un lloc proper a l’estació i a l’institut, motiu 

sol·licitades hi ha el futbol i el vo-
leibol, mentre que la pràctica d’ins-
truments, el cant i els concerts, són 
les majors demandes entre les acti-
vitats musicals. Pel que fa l’art els 
interessos se centren en el dibuix, la 
fotografia, els grafittis i les manua-
litats. Per últim, els balls llatins i el 
hip-hop són les activitats de dansa 
que més atrauen els joves.

Les activitats lúdiques no són les 
úniques que troben a faltar els es-
tudiants, que esmenten la manca 
d’espais d’orientació acadèmica i 
personal. Entre els temes a tractar 
en aquests espais destaquen el fo-
ment de l’autoestima i el benestar 
personal i major informació sobre 
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L’EMD de Valldoreix posa en marxa un Espai Jove a petició
del jovent de la vila

pel qual l’EMD ha decidit que la ubicació serà a l’espai 
NEC de la plaça del Casal de Cultura. Quan es posi en 
marxa l’Espai Jove disposarà de connexió a internet 
sense fils, ordinadors, televisió i videoconsola. Pel que 
fa als equipaments esportius s’està estudiant utilitzar 
les instal·lacions esportives de l’Arnau Cadell, ja que 
són el referent per als joves de Valldoreix que estudien 
a l’institut.

Una altra de les demandes dels estudiants passa per 
crear un programa estable de tallers i monogràfics que 
tractin els temes més sol·licitats d’orientació acadèmi-
ca, personal i afectiva. És en aquest sentit que l’EMD 
ha previst que el servei disposarà d’una persona de re-
ferència que s’encarregarà de dinamitzar les activitats 
i que donarà assessorament en els espais d’orientació 
i formació.

També a petició dels joves s’ha establert l’horari 
d’obertura de l’espai que serà dimarts i dijous de 17:00 
a 19:00 hores.
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Arrencant
Dissabte 6 de febrer de 2016, 9:00. 
Esmorzem al menjador comú de 
la casa de colònies en un ambient 
d’emoció continguda. Tots plegats, 
professors i alumnes, estem enca-
ra arrencant les nostres pulsacions 
després de la letargia nocturna. 
Aviat, sabem tots, haurem d’estar 
completament actius, així que as-
saborim aquests últims moments 
d’ensimismament, encuriosits i de-
sitjosos de saber com sonen en els 
nostres instruments aquests papers 
plens de símbols.

Les Orquestrades
Aquest és l’ambient d’inici de jor-
nada que vivim, any rere any, a les 
Orquestrades de l’Escola de Música 
de Valldoreix. Un cap de setmana 
que professors i joves músics vin-
guts d’arreu compartim amb l’ob-
jectiu de fer música en grup. 

Les Orquestrades funcionen a par-
tir d’un repertori escollit i confec-
cionat pels mateixos professors -en 
funció dels músics participants i de 
les característiques dels grups for-
mats-, a través del qual es realitza 
un treball individual previ a les es-
tades i un seguiment i posada en 
comú durant el cap de setmana. 
La música que interpretem és va-
riada i sempre es busca l’equilibri 
entre el repertori clàssic i el mo-
dern. També intentem que els nens 
i nenes puguin relacionar part del 
repertori amb la seva vida quotidi-
ana a través de cançons que conei-
xen de pel·lícules, videojocs o de la 
ràdio. 

Les activitats de lleure del cap de 
setmana estan relacionades amb 
algun d’aquests elements, fet que 
permet als nens i nenes apropar-se 
al mateix objecte des de diferents 
perspectives i veure que allò que 
coneixen i que tan els agrada ho 
poden arribar a tocar en grup. 

La unió fa la força
La pràctica instrumental en grup és 
un dels elements fonamentals en la 
manera com entenem la formació 
musical a l’Escola de Música de Vall-
doreix. Tocar en grup és una molt 
bona manera de motivar als nens i 
nenes a practicar el seu instrument, 
alhora que els aporta i reforça un 
seguit de coneixements musicals 

-pulsació, escolta, afinació, ritme, 
comprensió musical- i vivencials –
pertinença a un grup, relació amb 
els companys, treball en equip. Les 
Orquestrades són, al igual que les 
Colònies Musicals de l’EMV, una 
conseqüència lògica d’aquesta ma-
nera de plantejar l’aprenentatge 
musical.

Posada de llarg
Dissabte 13 de febrer de 2016, 
18:00. A punt de saltar a l’escenari 
del Teatre Casal de Mirasol, els ner-
vis de tots plegats estan a flor de 
pell. Allò que va començar amb la 
rebuda d’un dossier a principis de 
gener i les primeres sessions d’estu-
di a casa, i que vam continuar tot 
just fa una setmana al cap de set-
mana d’Orquestrades, avui arriba 
al seu punt culminant amb el con-
cert que farem per a pares, mares 
i públic general dins del II Cicle de 
Concerts de l’EMV. Estem nerviosos, 
però contents i amb moltes ganes 
de sortir a l’escenari i mostrar a tots 
què som capaços de fer quan ens 
ajuntem amb els amics amb un ins-
trument a les mans. S’apaguen els 
llums. Saltem a l’escenari.

ORQUESTRADES
DE L’EMV 2016
Del 3 al 5 de febrer (estades)
i 18 de febrer (concert)
Mas Suro, Cartellà (Girona)

Orquestrades de l’EMV:
El poder del grup

Les entitats de Valldoreix opinen...
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L’activitat del Casal ha estat una 
constant, les seccions més noves, 
han agafat ja una consolidació i el 
ioga, el ball de coordinació, el cata-
là, etc, han vist com la demanda per 
entrar-hi és una constant. El darrer 
acte celebrat i que va ser un experi-
ment ja que mai s’havia organitzat, 
va ser el sopar i festa per donar la 
benvinguda a l’any nou. 

Abans d’estendre’m amb altres ac-
tivitats i fets realitzats, m’agradaria 
que llegíssiu aquest article sobre el 
Mercadet, escrit per la Carme Llom-
part, crec que ens mostra el verita-
ble esperit del nostre casal.

És bonic passejar el dissabte pel 
“Mercadet” de fruites i verdures, 
i... roba, antiguitats, capells, for-

matges,... El nostre “Mercadet” 
ha agafat anomenada i ve gent de 
lluny. S’instal·la  al carrer paral·lel a 
la via del tren. És fàcil d’arribar-hi.

Ens trobem a la parada on som 
clients, la venedora diu el nostre 
nom i ja té assegurada la nostra fi-
delitat.

Però, escolteu els qui ja coneixeu la 
història; admireu-vos els qui no la 
coneixeu:

“Fa temps, molt de temps, en el 
nostre Casal d’Avis ens lamentàvem 
de no tenir un mercat al poble, al-
menys un de periòdic. L’home es-
timat, creatiu, trencador, dinàmic 
va fer seu aquest desig i ajudat de 
l’home bo, van anar a Mercabarna 

a comprar i tornaven  carregats 
com a mules. Després al Casal,  ve-
nien fruites  i verdures a bon preu 
que la gent gran esgotava ràpida-
ment.  En Pere Bordes i en Diego 
Fernández van endegar el “Merca-
det” que ara aprofita tanta gent”.

Això va ser un punt de pressió per-
què més tard l’EMD fes possible la 
realitat que ara existeix.
Volem cridar ben fort el reconeixe-
ment del treball endegat pel Casal i 
la feina dels dos homes.

Volem que s’expliqui a tothom que 
tot és possible si es treballa unint 
esforços. 

Podem demanar que el “Mercadet” 
s’anomeni “Mercadet del Casal”?

Casal d’Avis:
el Mercat dels dissabtes

Les entitats de Valldoreix opinen...
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Emmarcats dins de la matèria ‘Cultura i valors’, les ac-
tivitat que es desenvolupen consisteixen en fer serveis 
comunitaris i està adreçada a tot l’alumnat de 4t d’ESO. 
Aquest projecte es ve desenvolupant al centre de forma 
organitzada des de fa quatre anys, encara que, de mo-
ment, el servei comunitari no és obligatori.

Malgrat això, el nou currículum de secundaria (d’apli-
cació des de l’agost de 2015) ja fixa l’experiència com 
a obligatòria per a tots els estudiants de secundària en 
un termini de 5 anys, perquè tots els centres s’hi puguin 
incorporar.

‘Un Món Divers’ vol ser la resposta i el vehicle a tot un 
seguit de diferents tipus d’activitats, que de forma no 
reglada, el centre educatiu anava desenvolupant amb 
algunes associacions locals i també de forma interna 
per a promoure el suport i col·laboració entre l’alum-
nat.

El projecte “Un món divers” ensenya
valors cívics als alumnes de l’Arnau Cadell

Tot plegat conflueix en el desenvolupament d’un Servei 
Comunitari que pretén fer-se extensible a tot l’alum-
nat al llarg de la seva trajectòria escolar d’ESO, perquè 
experimenti i protagonitzi accions de compromís cívic.

‘Un món divers’ està orientat a desenvolupar les com-
petències socials i ciutadanes dels estudiants, oferint-se 
diferents opcions que puguin cobrir les expectatives de 
tot l’alumnat i on puguin trobar espais de col·labora-
ció que els siguin significatius i en els que s’hi sentin 
còmodes.

La implantació del projecte s’està revelant com un pro-
grama de referència, motiu pel qual s’ha presentat als 
responsables del Departament d’Ensenyament de la 
Generlitat de Catalunya per als centres de Vallès, amb 
gran interès i acollida.

Els objectius del projecte són:
· Contribuir en el desenvolupa-
ment de les competències socials 
de l’alumnat
· Educar en valors
· Crear hàbits de col·laboració i 
associacionisme a l’alumnat
· Oportunitat de conèixer els 
“mons paral·lels”
· Conèixer diferents realitats 
externes i ser crítics amb el 
tractament donat a determinats 
col·lectius
· Millorar l’autoestima dels 
alumnes amb activitats en les que 
se sentin protagonistes i vàlids, 

aplicant els seus coneixements, 
capacitats i habilitats
· Mostar a l’alumnat la realitat 
més enllà de l’aula i del seu entorn 
habitual
· Millorar  la convivència interna
· Obrir el centre cap a l’exterior 
(entorn) i millorar la seva imatge

Les entitats amb les que tenen 
acords de col·laboració són:
· ASDI
· Taller Jeroni de Moragas
· Residència d’avis Jardins de Valldoreix
· Residència d’avis Sant Salvador
· Institució GURU

· El Cau amic
· Petits músic del mon

Altres activitats que es fan en 
el marc del projecte:
· Campanya de recollida d’ali-
ments
· Campanya de recollida de 
joguines
· Parelles lingüístiques
· Suport de patis a alumnat divers
· Acompanyament en activitats 
festives
· Participació en jornades de caire 
social (Dia de la gent gran)
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Cugat.cat  @cugatcat
El Club Esportiu Valldoreix acollirà el Super Grand 
Slam de pàdel a l’abril 
bit.ly/1Qp7KoR  @EMDValldoreix 

TOT Sant Cugat  @totsantcugat
L’ @EMDValldoreix acorda per unanimitat iniciar la 
redacció d’un Pla d’Equipaments per la vila

Joventut Valldoreix  @EMD-
Joventut
a #VAlldoreix #CasalCulturaV-
dx #CarnestoltesValldoreix @
SincroStCugat @EMValldoreix 
@EMDValldoreix @cugatcat

Valldoreix al twitter Valldoreix a Instagram

emdvalldoreix
emdvalldoreix #Valldoreix es concentra per donar suport als 
imputats pel 9N

emdvalldoreix
Preparados para la #cabalgata de #Valldoreix #MareaVerde 
#VDXsolidario

Cugat.cat  @cugatcat
La sala polivalent de Valldoreix estarà enllestida en 
un màxim d’any i mig 
cugat.cat/noticies/politica/116135.htm… @EMDVall-
doreix 

TOT Sant Cugat  @totsantcugat
L’ @EMDValldoreix es compromet a augmentar la 
seva ajuda al @CauAmic @QuimCastello @CUP-
Valldoreix @Noelcliment

AMPA Ferran i Clua  @ampaferraniclua
Vdx rebutja l’#acordmarc sobre #menjadorsescolars 
al ple de l’@EMDValldoreix / @cdcValldoreix @erc-
valldoreix @CUPValldoreix @Cs_Santcugat

TOT Sant Cugat  @totsantcugat
L’@EMDValldoreix mostra el seu condol per la mort 
de l’Alan Montoliu i el seu rebuig a la transfòbia amb 
una moció institucional

Ciutadans Sant Cugat  @CS_ Santcugat
@ssussannacb a punt per començar el ple de l’@
EMDValldoreix #Valldoreix 

Esquerra Valldoreix  @ercvalldoreix
Comença la Junta de Veïns de l’@EMDValldoreix 
amb @Noelcliment #valldoreix #santcugat 

emdvalldoreix
emdvalldoreix El periodista Lluís Permanyer explica el ‘Nai-
xement i l’evolució social de la fotografia’ a l’EMD de #Vall-
doreix

emdvalldoreix
El Casal d’Avis de #Valldoreix celebra el Nadal amb el tradi-
cional berenar per a tots els seus membres
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Dos mesos enrere, amb la publicació del darrer Info Valldoreix, ja 
vam parlar del PAM (Pla d’Actuació Municipal) per tal que Vall-
doreix pugui seguir un full de ruta de cara al futur.
Des d’aleshores i fins a dia d’avui ja s’han fet tres trobades amb 
els ciutadans els quals ens han fet aportacions molt útils que in-
clourem en el PAM.

Aquestes aportacions ens han fet veure moltes necessitats que hi 
ha a Valldoreix, moltes situacions que hem de canviar i que estan 
a les nostres mans. Gràcies a la ciutadania hem detectat que cal 
fer un decàleg del model de vida que volem i com volem que 
sigui el Valldoreix del futur (a llarg termini). També hem de fer 
una taula de mobilitat que es basi en els espais compartits i en la 
reducció de la velocitat als carrers. 

És evident també que s’ha de fer un pla de voreres i d’accessibili-
tat, un pla d’equipaments en relació als existents i als necessaris, 
hem de fer partícip a la ciutadania per tal que expressin les ne-
cessitats en els espais públics de Valldoreix.
Finalment, som conscients que s’ha de solucionar la problemà-
tica que hi ha a l’estació de Valldoreix i millorar la comunicació 
de l’EMD de Valldoreix mitjançant nous canals i promoure més 
xerrades informatives.

És evident que Valldoreix, per tal que sigui cada cop millor, ha de 
corregir aquesta sèrie de necessitats i/o mancances. Per fer-ho, 
resultarà imprescindible que la col·laboració ciutadana que hi ha 
hagut fins ara continuï en aquesta direcció perquè així l’equip de 
govern podrà conèixer de primera mà, necessitats com les que 
s’han expressat fins ara.

L’OPORTUNISME POLÍTIC: LA CONFLUÈNCIA DELS FACTORS
Un tendeix a parlar sense saber que cadascuna de les nostres pa-
raules té, no ja només un significat sinó també unes conseqüènci-
es. Gràcies al llenguatge, els éssers humans podem relacionar-nos 
entre si però a causa d’aquest mateix llenguatge les persones “fi-
quem  la pota o ens pengem una medalla” depèn de l’habilitat 
que demostrem en aquestes ocasions.
Quan un només té com a responsabilitat la seva pròpia existència, 
les conseqüències de les nostres paraules es fiten a la nostra vida 
privada, però quan, desgraciadament, ocupes algun càrrec públic, 
encara que no sigui gaire rellevant, aquestes mateixes paraules 
adquireixen unes dimensions molt més grans de les que ens ima-
ginem.
Aquest és el preludi que he considerat necessari per entendre el 
que unes senzilles i certes paraules dites en el moment oportú pel 
President de L´EMD, en  Josep Puig, i escoltades feliçment per mi, 
ens van portar al fet que L´EMD de Valldoreix  estigui representa-
da en l’executiva de Promusa.
El president Puig davant la meva pregunta, en un dels plens de 
l’actual legislatura, sobre si L´EMD i el poble de Valldoreix teníem 
algun poder de decisió en la gestió de Promusa sobre l’estació 
de Valldoreix, va respondre dient que ja havia cursat la petició al 
AJSC (Ajuntament de Sant Cugat) però que no tenia cap resolu-
ció i que ja feia temps que ell mateix, en representació de l´EMD, 
estava darrere d’aquest assumpte. El sorprenent és que l’actual 
alcaldessa de Sant Cugat, la Sra. Conesa, no tenia ni idea de què 
l´EMD estigués interessada en aquest tema, tal com ho  va deixar  
clar en un dels plens del AJSC.
Doncs així sembla que era, d’una banda demanant i per l’altre ig-
norant. Però malgrat l’escàs efecte que tenia la petició de l´EMD, 
estem asseguts a Promusa i és gràcies a la confluència de diferents 
factors. El primer d’aquests factors ho poso  jo sobre la taula pre-
guntant al Sr. Puig si l´EMD tindria algun poder de decisió sobre 
la gestió de Promusa en l’estació de Valldoreix. El segon ho llança 
el Sr. Puig en respondre’m que ja havien sol·licitat això mateix al 
AJSC i per últim, el tercer i determinant factor, va ser l’exposició 
de la total ignorància de la Sr. Conesa davant aquest fet quan des 
de  Cs en el ple de  AJSC li pregunten sobre les paraules del Sr Puig.
Fins aquí la confluència de diferents factors.

L’article d’opinió del grup polític no s’ha publicat per no haver 
estat lliurats dins del termini establert.

L’article d’opinió del grup polític no s’ha publicat per no haver 
estat lliurats dins del termini establert.
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recullen les aportacions d’una cinquantena de veïns

La sessió de retorn va servir 
per informar els assistents que, 
després de valorar-les deguda-
ment, totes i cada una de les 
propostes aportades per la ciu-
tadania, entitats i associacions 
havien quedat incorporades al 
document del PAM. 

El vocal de Participació Ciutadana, Xavier Gavaldà, va 
convocar la ciutadania el dilluns 11 de gener per fer la 
sessió de retorn de les aportacions fetes per la ciutada-
nia durant les dues jornades participatives del PAM de 
Valldoreix celebrades els mesos de novembre i desem-
bre. La voluntat de l’equip de govern amb aquestes 
jornades era la d’incorporar al document base del PAM 
les diferents aportacions ciutadanes i d’associacions i 
entitats. 

al voltant dels eixos: persones, en-
senyament, cultura, esport, soste-
nibilitat i urbanisme, oportunitats, 
seguretat i civisme, transparència i 
equip humà.

El debat participatiu va donar pas 
a posada en comú de les propostes 
amb que es va posar punt final a 
cada una de les dues sessions par-
ticipatives.

L’EMD va convocar els ciutadans el 
dissabte 28 de novembre i el dilluns 
21 de desembre a les dues jornades 
de treball per a l’elaboració del pri-
mer Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
de Valldoreix. Les sessions van con-
sistir en diferents debats on vall-
doreixencs, associacions, entitats i 
partits van fer aportacions a aquest 
document que definirà les accions 
a fer al territori en aquest mandat 

L’EMD exposa als ciutadans el retorn de les aportacions ciutadanes 
del procés de participació del PAM de Valldoreix

El Valldoreix FC entrega els 6ens 
Green Awards per premiar
els millors equips i jugadors del 
club durant l’any 2015
Els membres del Valldoreix FC es van aplegar el 23 de 
desembre a la Sala del Casal de Cultura per celebrar la 
6a edició dels premis Green Awards, que serveixen per 
reconèixer els mèrits dels jugadors i equips més desta-
cats al llarg de l’any 2015. Entre els premis entregats 
van destacar el Pilota d’Or que va recaure en la per-
sona del jugador Pau Ferrer, el Pilota de Plata; Jacobo 
Fernández i el Pilota de Bronze; Carlos Belmar.

Altres premis entregats durant la Gala Van ser els de 
millor porter revelació, millor defensa revelació, millor 
migcampista revelació i el millor atac revelació. Per 
acabar es va premiar l’onze ideal de tots els equips del 
club.

El Casal d’Avis de Valldoreix
celebra el seu tradicional berenar 
de Nadal al ritme dels Marxosos 
del Vallès

El Casal d’Avis de Valldoreix va 
omplir un any més la Nau de Cul-
tura de Valldoreix per celebrar les 
festes nadalenques entre els seus 
membres. A banda del tradicional 
berenar, la festa va estar amenit-
zada per les actuacions dels grups 
de ball de coordinació del Casal y 
amb l’actuació teatral dels Marxo-
sos del Vallès. La cita va tenir lloc 
el dia 22 de desembre per la tarda.

Els nens de l’Escola Ferran i Clua de 
Valldoreix feliciten les festes amb 
un recital de nadales tradicionals
Els alumnes de P3, P4, P5, 1er, 2on, 3er, 4rt, 5è i 6è es 
van aplegar el dia 22 de desembre pel matí a l’edifi-
ci del gimnàs de l’escola, on van oferir un recital de 
cançons tradicionals nadalenques als seus companys i 
a l’equip docent del centre que va servir per donar el 
tret de sortida a les vacances de Nadal.




