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Els veïns de Valldoreix 
i Mira-sol donen vida 
a la nova avinguda del 
Baixador
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Elena Degollada,
nova vocal de l’EMD
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Posant les bases del futur
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Els diumenges 19 de 
març, 13 d’abril, 4, 
11 i 18 de juny, 2 i 9 
de juliol apareixia a 
les planes del diari 
La Vanguardia uns 
anuncis de Tranvía 
y Urbanizaciones de 
Valldoreix S.A. amb la 
grafia ValldoreiX  

dia no només queda un record 
hemerogràfic sinó també artístic. 
A principis del 1933, Joan Miró es 
trobava a casa dels seus pares a 
Barcelona. Fa una sèrie de pintures 
que es basaven en uns collages, cre-
ant a partir d’ells unes abstraccions 
de les formes. El mateix Joan Miró 
diu: “El 1933, per exemple, solia 
estripar diaris en formes desiguals 
i els enganxava en unes cartolines. 
Dia rere dia vaig acumular aques-
tes formes. Després d’haver acabat 
els collages, em servien de punts de 

partida per a les pintures. No copia-
va els collages. Senzillament, deixa-
va que em suggerissin formes...” (J. 
Miró, Partisan Review, febrer 1948). 

Aquests collages estaven fets amb 
llapis grafit i retalls de diari engan-
xats sobre unes cartolines d’uns 47 
per 61 cm. En un dels collages, Miró 
utilitzà un retall d’un d’aquests 
anuncis amb la grafia “ValldoreiX”, 
unides la “V” i l’“X” per una línia a 
la part superior i emmarcada amb 
unes paral·leles. L’abstracció final 
de Miró són línies que es creuen, 
amb el cos de les lletres buit, dei-
xant veure el fons i l’espai omplert 
de color negre. 

L’any 1933 va ser un any d’esdeve-
niments a Valldoreix, al març Miró 
feia una abstracció inspirada en 
Valldoreix, al setembre s’inaugura-
va el camp d’esports i el 22 d’octu-
bre el president de la Generalitat, 
Francesc Macià visitava Valldoreix.

El 4 de juny de 1933 es destacava 
el camp d’esports de Valldoreix, 
“ha despertado enorme entusias-
mo la construcción de un campo 
de deportes en el nuevo sector de 
Montmany”. El 18 de juny apareixi-
en en competència dos anuncis de 
promoció de Valldoreix. Un de la 
urbanització Borràs, definida com 
l’única que tenia tots els carrers ur-
banitzats, amb instal·lació de llum 
elèctric, aigües canalitzades, casino, 
tennis, botiga de queviures, etc... 
L’altra, de Tranvía y Urbanizaciones 
de Valldoreix S.A., definia Valldo-
reix com una urbanització moder-
na, dotada de totes les comoditats, 
amb baixador de tren, botiga de 
queviures, una església mil·lenària i 
de gran interès artístic i històric, ca-
sino, aigua canalitzada, enllumenat 
públic, escoles, servei d’autobús, te-
lèfon i camp d’esports en construc-
ció (piscina, futbol, tennis). Aquest 
segon anunci estava encapçalat per 
un ValldoreiX amb una grafia que 
cridava l’atenció dins la pàgina. 

D’aquells anuncis urbanístics in-
serits a les pàgines de La Vanguar-
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Benvolguts veïns i veïnes de Valldoreix,
Amb aquest InfoValldoreix que teniu a les mans a Valldoreix 
donem per acabat el curs i ens disposem a  gaudir d’unes me-
rescudes vacances. Han estat molts mesos de treball intens en 
que els veïns i l’EMD de Valldoreix ens hem donat la mà per 
tirar endavant grans projectes, executar les actuacions més 
necessàries per a la nostra vila, celebrar les nostres festes més 
nostrades, gaudir de la gran oferta cultural i cívica i sobretot 
celebrar la joia de poder viure en un poble com Valldoreix, amb 
un entorn tan únic.
Del treball conjunt entre ciutadania i administració han sorgit 
iniciatives que han suposat grans millores per al conjunt de la 
vila com la implantació de capes de rodament d’asfalt en molts 
carrers de Valldoreix, que encara eren de terra i provocaven 
molèsties als veïns i passejants; la millora de la senyalització 
dels espais emblemàtics; la instal·lació de radars informatius de 
velocitat; i la difusió d’una campanya cívica per millorar els hà-
bits de mobilitat. Pel que fa al transport públic s’han substituït 
marquesines i s’han millorat algunes existents; s’ha implantat 
la línia VDX4, que dóna servei al barri de la Serreta i Sant Jau-
me; s’han comprat nous vehicles i s’ha habilitat un espai a l’APP 
‘Valldoreix a la butxaca’ amb tota la informació sobre les línies 
i horaris de pas dels busos de Valldoreix.
En aquest mateix sentit, la nova APP ‘Valldoreix a la butxaca’ ha 
permès obrir una nova finestra d’informació i interacció entre 
l’EMD i els veïns, oferint notícies actualitzades, agenda d’actes 
propers, directori de negocis geolocalitzats, etc. A través d’ella 
hem pogut informar els veïns i veïnes de les campanyes de ci-
visme ‘Valldoreix ben cívic’ i de prevenció d’incendis. La relació 
amb la ciutadania ha estat també el motor que ha fet funcionar 
el Consell de la Vila i els consells sectorials, que han permès po-
sar damunt la taula i debatre els temes estratègics més impor-
tants per a Valldoreix.
Pel que fa als equipaments els esforços s’han centrat en la mi-
llora dels espais actuals, com l’espai escènic de la Nau de Cultu-
ra, l’adequació de l’espai del Castell de Canals, l’adaptació de la 
Sala de Plens com a espai polivalent per a exposicions i com a 
aula de música i la creació del nou Espai Jove. Altres projectes 
desenvolupats al llarg d’aquest curs han estat la construcció de 
la zona de jocs infantils al parc de CAP Valldoreix i la compra 
de l’edifici de l’antic centre de jardineria, a tocar de l’EMD, per 
habilitar-lo com a espai polivalent per a tot tipus d’activitats.
Com veieu han estat molts els projectes que ens han ocupat al 
llarg d’aquests 11 mesos i marxem satisfets per la feina feta, 
però no parem aquí. Les vacances ens han de servir a tots ple-
gats per agafar forces per encarar un nou curs laboral amb les 
màximes energies i màximes garanties. No podem oblidar que 
l’any que ve ens toca posar-nos mans a l’obra en la construcció 
de la nova plaça Maria Sabater i la urbanització de l’avinguda 
del Baixador, entre molts d’altres.
Per últim, vull posar en valor la gran tasca feta durant les nego-
ciacions del decàleg i el model de vila de Valldoreix a què es va 
arribar amb els veïns i que finalment es va poder aprovar, com 
a exemple del treball i la voluntat de consens i entre l’adminis-
tració i la ciutadania. En la mateixa línia cal destacar les inesti-
mables aportacions ciutadanes que han permès tirar endavant 
el Pla d’Acció Municipal de Valldoreix (PAM).
Així que sense més, us dono les gràcies i us desitjo unes bones 
vacances a tots i totes.

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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Decidim plegats el ‘model Valldoreix’

Per primera vegada l’EMD 
de Valldoreix disposa d’un 
Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) consensuat amb la 
ciutadania i aprovat pel 
Ple Municipal de Valldo-
reix, com a sinònim del 
compromís ferm que té 
l’EMD Valldoreix amb el 
desenvolupament de la 
vila, amb la participació 
ciutadana i amb la trans-
parència. 

El document del PAM aprovat as-
senta les bases del que ha de ser el 
Valldoreix del futur, posant la mi-
rada en l’any 2019 quan finalitza 
l’actual mandat, per donar resposta 
als reptes més importants de Vall-
doreix durant els propers 3 anys.
El resultat del treball conjunt entre 
ciutadania i administració és un do-
cument que recull iniciatives i apor-
tacions destinades a millorar la vida 
diària de tots aquells que viuen a 
Valldoreix ara i en el futur proper. 
Algunes d’aquestes iniciatives s’han 
posat ja en marxa i han suposat 
grans millores com són les capes 
de rodament d’asfalt implantades 
en diferents carrers de Valldoreix, 
encara amb paviment de terra. 
També pel que fa a la mobilitat, 
s’ha desplegat un pla de millora de 
la senyalització d’espais singulars i 
emblemàtics, així com la instal·lació 
de radars informatius per conscien-
ciar els conductors de no sobrepas-
sar els límits de velocitat i la difusió 
d’una campanya cívica per millorar 
els hàbits de mobilitat.  

Un altre dels grans eixos sobre el 
que es treballa és la millora del 
transport públic que ja ha donat 
com a fruits la creació de la nova 
línia VDX4, que dóna servei al barri 

de la Serreta i Sant Jaume; la com-
pra de nous vehicles i la implanta-
ció de noves marquesines i la mi-
llora d’altres existents. Les millores 
també contemplen l’habilitació 
d’un espai a l’APP ‘Valldoreix a la 
butxaca’ amb tota la informació 
sobre les línies, horaris, freqüències 
de pas i temps d’espera d’arribada 
dels busos de Valldoreix.

Des de l’EMD entenem que la in-
formació i la interacció amb la ciu-
tadania és l’únic camí per a la mi-
llora constant i és per això que la 
nova APP ‘Valldoreix a la butxaca’ 
ens permet obrir una nova finestra 
entre l’EMD i els veïns, oferint no-
tícies actualitzades, agenda d’actes 
propers, directori de negocis geo-
localitzats, etc. A través d’ella i de 
manera personalitzada els veïns i 
veïnes poden estar informats a so-
bre tot allò que passa a Valldoreix 
i interactuar amb l’EMD des dels 
seus dispositius mòbils. 

La voluntat de treball conjunt en-
tre EMD i teixit ciutadà és el motor 
que ha permès el funcionament del 
Consell de la Vila, els consells secto-
rials i les sessions participatives que 
s’han dut a terme i que han permès 
posar damunt la taula i debatre els 

temes estratègics més importants 
per a Valldoreix, que han donat 
com a resultat un document tan 
important com és el PAM.

Pel que fa als equipaments, la mi-
llora dels espais actuals ha centrat 
els esforços de l’EMD en aquest 
inici de mandat i resultat d’aquest 
treball s’ha aconseguit donar un 
nou impuls a equipaments exis-
tents com l’espai escènic de la Nau 
de Cultura, l’espai del Castell de Ca-
nals, la Sala de Plens adaptada com 
a espai polivalent per a exposicions 
i com a aula de música i la creació 
del nou Espai Jove. 

Pel futur immediat el PAM dibuixa 
un horitzó que ha d’estar centrat 
en la posada en marxa de l’edifici 
de l’antic centre de jardineria, a to-
car de l’EMD, per habilitar-lo com 
a espai polivalent per a tot tipus 
d’activitats i l’inici de les obres de 
la nova plaça Maria Sabater, amb el 
nou skate park de Valldoreix. Però 
sense dubte, la fita més important 
de mandat és la urbanització de 
l’avinguda Baixador, en la qual ja 
s’ha començat a treballar amb l’ini-
ci de les jornades participatives ciu-
tadanes per a la definició de la via.
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vida a la nova avinguda del Baixador
La sessió de participativa ciutadana 
es va celebrar a la Sala de Plens de 
la Casa de la Vila i va aplegar una 
trentena de veïns i veïnes, que van 
treballar sobre com ha de ser la fu-
tura urbanització de l’avinguda del 
Baixador i fer aportacions sobre les 
necessitats de la via.

La sessió de participació va comen-
çar amb la benvinguda a tots els 
assistents a càrrec del president de 
l’EMD de Valldoreix, Josep Puig, 
que va donar pas a l’exposició de les 
conclusions de les entrevistes per-
sonalitzades i d’una sessió grupal 
feta amb els veïns i que van posar 
de relleu les oportunitats que supo-
sarà la urbanització de la via, així 
com les reivindicacions veïnals i els 
problemes a resoldre mentre durin 
les obres. La dinàmica de treball de 
la sessió es va centrar en analitzar i 
debatre quin model de via és el més 
adequat per donar resposta a les 
necessitats veïnals i pal·liar els pro-
blemes que en l’actualitat afecten 
a la via. Amb aquests objectius els 
assistents es van posar a treballar 

i, mitjançant peces del joc de cons-
trucció Lego, van anar donant for-
ma als diferents trams fent propos-
tes sobre ubicació d’aparcament, 
arbrat públic, enllumenat, sentit de 
circulació, amplada de voreres, etc.

Un cop els diferents grups, separats 
per trams i on cada veí feia propos-
tes del tram on viu, es va fer una 
posada en comú de tots els grups. 
En aquest moment els represen-
tants de cada un dels 5 trams en 
què es dividia la via van explicar 
quina era la seva proposta i perquè 
havien triat aquella opció. El tre-

ball fet amb la ciutadania desem-
boca ara en un treball d’anàlisi de 
les propostes per part dels diferents 
departament tècnics de l’EMD de 
Valldoreix.

Durant aquest període els tècnics 
estudiaran les opcions proposades 
i les adequaran, sempre que sigui 
possible, a les característiques de 
l’avinguda del Baixador. Fet aquest 
treball es durà a terme una fase de 
retorn a través del qual tots els ve-
ïns i veïnes podran conèixer quin 
serà l’aspecte final del traçat.
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N Elena Degollada, nova vocal

de l’EMD de Valldoreix

Degollada substitueix en el càrrec 
al vocal Xavier Gavaldà, que per 
motius personals i professionals, 
va deixar les seves responsabilitats 
com a membre de l’equip de go-
vern de la corporació valldoreixen-
ca, el passat mes de maig.

L’acte de presa de possessió de la 
nova vocal es va celebrar el dime-
cres 6 de juliol a la Sala de Plens de 
la Casa de la Vila de Valldoreix, on 
Elena Degollada va jurar el seu càr-
rec com a nova vocal d’Economía, 
Serveis Generals, Participació Ciuta-
dana i Pla d’Actuació Municipal de 
l’EMD de Valldoreix davant el presi-
dent de l’EMD, Josep Puig, i la tota-
litat dels vocals que conformen el 
Ple de la Junta de Veïns de l’entitat, 
excepte la vocal Susana Herrada 
que no va poder asistir a la sessió 
en estar de viatge de feina. Tots els 

grups polítics amb representació a 
la junta de veïns van mostrar el seu 
suport i la van felicitar i encoratjar 
en aquesta nova etapa.

En el seu primer parlament com a 
nova vocal de l’EMD de Valldoreix, 
Elena Degollada, docent de profes-
sió, es va mostrar molt honorada 
pel nomenament i va posar de re-
lleu que afronta aquest nou càrrec 
amb molta il·lusió i responsabilitat 
de posar-se a disposició de la ciuta-
dania de Valldoreix.
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Les caques de gos abandonades en 
voreres i espais de passejada pels 
propietaris d’animals domèstics és 
un comportament que des de l’EMD 
s’ha constatat com un fenomen en 
increment els darrers mesos. 

Aquest mal costum acaba resultant 
en un problema d’incivisme i de 
manca de respecte cap a la resta de 
veïns i veïnes del poble, que en mas-
ses ocasions han de conviure amb 
la proliferació de deposicions d’ani-
mals domèstics en carrers i zones de 
lleure.

Un cop més, des de l’EMD de Vall-
doreix volem recordar als propietaris 

d’animals que tant des de l’adminis-
tració com des de la ciutadania hem 
de treballar plegats per aconseguir 
que cada dia Valldoreix sigui una 

vila més neta. En aquest sentit de-
manem als propietaris de mascotes 
que utilitzin bosses per recollir els 
excrements. No ens podem perme-
tre deixar excrements animals aban-
donats a la via pública i a les zones 
enjardinades de la vila.

Entre tots hem de prendre conscièn-
cia que aquests comportaments con-
verteixen Valldoreix en un lloc menys 
agradable per viure i donen una 
imatge de baix nivell de civisme i de 
manca absoluta de respecte pel medi 
ambient del veïnat de Valldoreix, fet 
que creiem no es correspon amb el 
tarannà de la nostra ciutadania.

A Valldoreix fa mesos que estem 
patint un problema d’abocaments 
de runa i altres deixalles en zones 
forestals. La major part d’aboca-
ments es localitzen a la zona més 
occidental de Valldoreix, al Camí 
de la Salut. 

Des de l’EMD es recorda que està 
totalment prohibit fer abocaments 

fora dels llocs especialment habili-
tats per a fer-ho com són les deixa-
lleries i punts verds de la ciutat ubi-
cats a Can Calopa, al centre de Sant 
Cugat (Av. Roquetes, s/n), al Mer-
cat de Torre Blanca i al Punt Verd 
Mòbil. Es recorda també que els 
abocaments en llocs no autoritzats 
suposen una sanció econòmica de 
fins a 6.000 euros i el restabliment 

de l’espai degradat amb l’aboca-
ment, segons estableix l’ordenança 
Municipal de Convivència Ciutada-
na Reguladora dels Usos de les Vies 
i dels Espais Públics.

Horaris Punt Verd:

Can Calopa
(Carretera de Molins de Rei a 
Caldes de Montbui, km 6,5):
· De dimarts a dissabte de 10 a 
  13 i de 16 a 19.30 hores

Centre ciutat
(Av. Roquetes, s/n. Tocar de la 
rotonda de l’Av. de Cerdanyola):
· De dimarts a dissabte de 10 a 
  13 i de 16 a 20 hores.
· Diumenge de 10 a 14 hores.

Mini Punt Verd del Mercat
de Torre Blanca
(Av. Torre Blanca, s/n):
· De dimarts a divendres
  de 8.30 a 13 i de 16.30 a 19.30 
  hores

Tinguem cura del nostre entorn

Acabem amb els abocaments!
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Mantinguem Valldoreix net
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L’Ajuntament de Sant Cugat s’ha dotat 
des del passat mes de juny d’una orde-
nança municipal, que és d’aplicació a 
Valldoreix, per tal de regular les actu-
acions que ajudin a prevenir i contro-
lar la presència del mosquit tigre a la 
ciutat.

NORMATIVA:
a) S’han de posar sota cobert tots els 
objectes que es trobin a l’aire lliure i 
en què es pugui acumular aigua. En el 
cas que no es puguin retirar, cal inver-
tir-los o foradar-ne el fons.

b) Els plats de test s’han de retirar i, 
quan això sigui impossible, caldrà que 
es mantinguin secs. Com a alternativa 
s’han de fer servir mètodes hidropò-
nics o irrigadors automàtics de circuit 
tancat. Els centres de jardineria a l’aire 
lliure són punts de risc i s’ ha de tenir 
cura que a les nombroses safates i als 
testos amb aigua no hi proliferin lar-
ves de mosquits mitjançant l’aplicació 
rigorosa de les normes exposades.

c) En el cas de que es consideri impres-
cindible tenir algun tipus de recipient 
amb aigua a l’exterior (exemple: bi-
dons per al reg d’horts, etc.), cal que 
aquest es mantingui tancat, mitjançant 
una tapa o una tela mosquitera prima 
(malla de 2 mm de mida màxima).

d) Quan sigui imprescindible tenir ai-
gua en recipients destapats (per exem-
ple, en abeuradors per a animals), cal 
que aquesta aigua es renovi dos cops 
per setmana, com a mínim.

e) Les basses o piscines de qualsevol 
capacitat, han de ser mantingudes tot 
l’any amb el tractament desinfectant 
habitual. Quan estiguin buides, s’han 
de mantenir completament eixutes, 
i això cal controlar-ho després de les 
pluges, perquè una piscina amb pocs 
centímetres d’aigua al fons té més risc, 
pel que fa a la generació de mosquits, 
que una piscina totalment plena. Una 
de les pràctiques que es porten a ter-
me per evitar que s’acumuli aigua en 
les piscines és fer uns forats en la part 
més fonda. Una altra alternativa per a 
les basses és la introducció de peixos 
vermells o carpes, que són depreda-
dors de les larves dels mosquits.

f) Els gestors de manteniment dels edi-
ficis han de tenir cura dels dipòsits d’ai-
gua de les instal·lacions de climatització 
comunitàries, com també dels col·lec-

Ordenança Municipal per a la
prevenció i el control del mosquit tigre

tors d’aigües dels edificis, com ara cana-
leres de teulada o sifons de pati.

g) Cal evitar l’acumulació d’aigua als 
forats dels troncs dels arbres fet que 
es pot aconseguir de manera defini-
tiva omplint-los amb àrids inerts, com 
ara sorra. En el cas de qualsevol altre 
tipus d’acumulació d’aigües no pre-
vist en aquesta ordenança, cal notifi-
car-ne l’existència als Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament perquè en puguin 
determinar el nivell de risc i la perillo-
sitat pel que fa a la reproducció del 
mosquit tigre.

ESPAIS D’ESPECIAL ATENCIÓ
Es consideren d’especial atenció els 
llocs que s’esmenten a continua-
ció, donat que es tracta d’espais que 
poden contenir aigües estancades. 
Aquests espais cal que compleixin, a 
més a més, les actuacions generals es-
pecificades als articles 4 i 5.

a) Cementiris:
Tots els recipients contenidors de 
flors estaran foradats per la base per 
a impedir l’acumulació d’aigua. La 
humitat s’ha de mantenir mitjançant 
esponges o similars, o bé omplint el 
recipient amb sorra fins a més amunt 
de la superfície de l’aigua, de manera 
que no hi quedi aigua lliure.

b) Activitats que utilitzen pneumàtics 
usats:
S’han de mantenir sota cobert en es-
pera que siguin recollits pels gestors de 
residus. En els casos en què es justifiqui 
adequadament la impossibilitat de fer-
ho, s’accepta que es mantinguin a l’ai-
re lliure amb la condició imprescindible 
que els pneumàtics estiguin coberts 
per una lona impermeable que n’im-
possibiliti la inundació.
La mateixa condició s’aplica als pneu-
màtics que hi pugui haver a les deixa-
lleries o en altres magatzems.
En dipòsits específics de pneumàtics 
usats cal mantenir aquestes mesures 
de seguretat addicional:

- Desbrossament mensual de la vege-
tació herbàcia i arbustiva de la perifè-
ria del solar on s’emmagatzemen les 
rodes.
- Apilament de les rodes en columna 
vertical, mai en pilots aleatoris.
- Cobertura de les columnes verticals 
amb material impermeable.
- Cal garantir una bona rotació dels 
pneumàtics i prioritzar la destrucció 
ràpida dels pneumàtics provinents de 
zones afectades.
- Les granges solen usar pneumàtics 
com a element per fixar les lones i els 
plàstics protectors per a l’emmagat-
zematge del farratge per al bestiar. 
Cal substituir aquests pneumàtics per 
altres elements que puguin complir la 
mateixa funció.

c) Escoles i parcs infantils:
Els elements de joc no han de tenir 
aigua estancada, especialment en 
èpoques de vacances, en què pot ro-
mandre més temps. En cas que hi hagi 
pneumàtics destinats al joc, s’han de 
mantenir, preferentment mitjançant 
perforació o bé col·locant-los semi en-
terrats, en posició vertical. Els que no 
estiguin immobilitzats s’han de desar 
sota cobert en els períodes en què no 
s’utilitzin.

d) Espais considerats patrimoni natu-
ral i de la biodiversitat:
Si hi ha constància de la presència del 
mosquit tigre en aquests espais, la in-
tervenció de les administracions públi-
ques competents per prevenir-ne la 
introducció i evitar-ne la propagació 
s’ha de fer conforme a l’establert a la 
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del 
patrimoni natural i de la biodiversitat i 
al Reial decret 1628/2011, de 14 de no-
vembre, pel qual es regula la llista i el 
catàleg espanyol d’espècies exòtiques 
invasores. Actualment, a Sant Cugat 
del Vallès existeixen els següents es-
pais patrimoni natural i de la biodiver-
sitat: Parc Natural de la Serra de Coll-
serola i l’estany dels Alous.

SANCIONS
A partir d’aquest moment el no com-
pliment d’aquestes normes implicarà 
sancions amb multes, d’acord amb 
les prescripcions establertes al títol V 
sobre el règim sancionador de la Llei 
18/2009, de 22 d’octubre, de salut pú-
blica de Catalunya i que aniran des 
dels 200 euros en cas d’infraccions 
lleus fins als 3000 euros en cas d’in-
fraccions molt greus.
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AEl Cicle de Concerts del Castell de 

Canals il·lumina de nou les nits
de juny a Valldoreix 

El mur del Castell de Canals es va 
tornar a omplir de llum i color du-
rant el mes de juny per acollir el Ci-
cle de Concerts al Castell de Canals 
2016. I ho va fer de la millor mane-
ra possible, amb totes les entrades 
venudes i cap seient buit de les més 
de 150 localitats disponibles.

Tot just es podien veure al cel els 
darrers raigs de llum solar quan es 
va il·luminar el mur del castell vall-
doreixenc amb càlids colors, que 
van servir per donar la benvinguda 
a la Judit Neddermann i el Bros-
sa Quartet. Amb ‘Amors d’estiu’ 
la cantant de Vilassar de Mar i el 
quartet de corda va oferir als vall-
doreixencs una revisió un contrast 
de diferents lieds del ‘Viatge d’hi-
vern’ de Franz Schubert amb  grans 
peces d’amor del pop-rock dels 

darrers 50 anys. Tot amb quartet 
de corda i veu. Des de Schubert fins 
a Bob Marley, passant per Serrat i 
algunes sorpreses més. La pluja, 
que va aparèixer de manera tímida 
al principi del concert, na va aigua-
lir la festa, atès que pocs minuts 
després el recital es va reprendre 
sense cap més imprevist i el públic 
assistent va poder gaudir de la vet-
llada musical.

Per a la segona cita del cicle la 
música barroca de l’Orquestra de 
Cambra Terrassa48 va ser la prota-
gonista amb una curiosa adaptació 
de la música de The Beatles a l’estil 
barroc que va sorprendre i agradar 
als més de 150 espectadors, que 
el dissabte 11 a la nit van tornar a 
omplir l’aforament de l’espai del 
Castell de Canals.

Com The Beatles van canviar la 
història moderna de la música i 
han influenciat, en major o menor 
grau, molts dels artistes i estils mu-
sicals apareguts amb posterioritat 
a la irrupció dels ‘quatre de Liver-
pool’, el Barroc va suposar també 
un trencament amb el passat i una 
nova manera d’entendre la música. 

Amb aquesta motivació el compo-
sitor Peter Breiner va crear l’obra 
‘Beatles go Baroque’ en què es 
reinterpreten les cançons de The 
Beatles a l’estil barroc. 

Dins el mateix concert es van poder 
escoltar també el ‘Concert per a 4 
violins’ i el ‘Concerto Grosso op.3 
núm.11’ de Vivaldi, el ‘Concerto 
Grosso op.6 núm.1’ de Haendel i el 
‘Palladio’ de Jenkins.
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El passat mes de març et vas jubi-
lar després de 30 anys com a cap 
de Serveis de l’EMD de Valldoreix. 
Què és el primer en el que penses 
un cop estàs jubilat del tot?
El meu primer pensament és en el 
sentit d’ocupar les hores. Sents una 
gran buidor de temps i has d’esfor-
çar-te en programar-te la jornada 
per estar ocupat. Ràpidament te 
n’adones que no trobes a faltar la 
feina, però et sobra temps. Una al-
tra cosa que notes és la diferència 
de velocitat a la que fas les coses. 
Quan estàs treballant fas les coses 
molt  més ràpid i ara les faig d’una 
manera més relaxada. No vas amb 
presses per anar enlloc. Abans ana-
va corrents a tot arreu.

ara és el meu cunyat i havíem vin-
gut a passar algun cap de setmana 
a la casa que els seus pares tenien 
aquí. Ja quan ens vam casar amb la 
meva dona, l’any 1977 aquí a Sant 
Cebrià, vam venir a viure a Valldo-
reix.

I amb l’EMD?
Jo vaig fer oposicions a l’estat i amb 
les primeres transferències vaig tre-
ballar a la Generalitat. No va ser 
fins a l’any 1989 i de casualitat, ja 
que a través d’un amic vaig conèi-
xer a l’alcalde Miquel Massanés i 
per aquella època l’aparellador de 
l’antiga ELM havia plegat i ell em 
va oferir la feina.

I en què ocupes ara tot aquest 
temps?
Faig exercici a primera hora del 
matí i a tenir cura de la meva neta, 
que fa poc que sóc avi. També de-
dico el temps a la meva afició per 
la pintura, però ara li dedico més 
temps a la neta que no pas a pintar 
quadres.

Quina és la teva història amb el po-
ble de Valldoreix?
La meva història a Valldoreix co-
mença quan vinc a viure aquí arran 
de què la família de la meva dona 
vivia a Valldoreix des dels anys 60. 
Jo ja havia vingut algun cop a Vall-
doreix perquè jo estudiava amb qui 
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Quines han estat les tasques que 
has desenvolupat aquí a l’EMD al 
llarg d’aquests 30 anys?
Pràcticament totes. Vaig començar 
com a arquitecte tècnic, però al cap 
de dos o tres anys d’estar aquí l’ar-
quitecte va marxar i em vaig que-
dar sol i ho feia jo tot. Inclús vaig 
estar bastant temps fent de secre-
tari perquè el secretari es va posar 
malalt i va marxar. Després em van 
operar de la cama i vaig estar un 
període llarg de baixa i quan vaig 
tornar ja hi havia nova secretària i 
arquitecte i jo vaig passar a ser el 
cap de serveis urbans.

La teva tasca en aquesta segona 
etapa ha estat sempre de cara en-
fora de l’EMD, treballant per millo-
rar la vida diària de la ciutadania?
És la tasca més interessant des del 
punt de vista del funcionari o el 
treballador de l’administració pú-
blica és la raó de ser. Estem per so-
lucionar els problemes dels veïns i 
veïnes.

Una de les principals branques de 
la teva àrea era la gestió de la bri-
gada municipal?
Sí. Des de la meva àrea es coordi-
naven els treballs de la brigada que 
consisteixen en la neteja de la via 
pública, les reparacions de voreres, 
manteniment de la xarxa viària i del 
mobiliari urbà, etc. De fet, la briga-
da és el braç executor dels serveis 
urbans. Materialitzen totes aquelles 
decisions que des de la presidència 
o des de l’àrea de Serveis Urbans es 
prenen per millorar un espai o re-
parar alguna anomalia.

Com a experiència personal, és 
aquesta la tasca que has desenvolu-
pat que més satisfacció t’ha donat?

Sí. De llarg la satisfacció me l’ha 
donada el ser el cap dels Serveis 
Urbans perquè és des de l’àrea des 
d’on es pot ajudar més a la gent. A 
diari rebia un bon nombre de tru-
cades dels veïns amb les seves de-
mandes i ens havíem de posar a tre-
ballar per solucionar-les. El que em 
sap greu és no haver pogut donar 
resposta sempre a totes les neces-
sitats. Tot i això, el balanç és molt 
positiu.

Com ha evolucionat la teva feina al 
llarg d’aquests 30 anys?
Molt. Ha canviat el concepte de 
la vila. La tipologia de poble que 
és Valldoreix de ciutat-jardí s’es-
tà qüestionant en quant a la seva 
sostenibilitat. Quan jo vaig arribar 
Valldoreix es pensava molt en una 
vila orientada als cotxes i totes les 
feines que vam fer al principi era 
d’urbanització de carrers perquè 
hi havia un gran dèficit en aquest 
aspecte. I les urbanitzacions que 
fèiem eren prioritzant el trànsit 
de vehicles. En canvi ara és tot el 
contrari. Ara es pensa en un tipus 
d’urbanització de plataforma úni-
ca, sense voreres, amb baixa velo-
citat i obstacles per evitar que els 
cotxes corrin. Totalment diferent a 
com era.

Respecte a la relació amb els veïns, 
com la qualificaries?
Molt bona. Els veïns han anat canvi-
ant al llarg dels anys. Quan jo vaig 
començar a treballar aquí el tipus 
de veí que venia a Valldoreix era 
un veí que fugia de Barcelona. Era 
més rural. En canvi ara és més urbà 
i Valldoreix és una mica una ciutat 
dormitori, ja que poca gent treba-
lla a Valldoreix i un percentatge 
molt alt dels veïns van a Barcelona  
a treballar i només venen a dormir. 
És durant el cap de setmana que 
surten i gaudeixen de les activitats 
que s’organitzen des de l’EMD. 

I el nou tipus de veí, com canvia el 
poble?
Molt. El veí que hi havia quan jo vaig 
entrar era més rural i no demandava 
tant manteniment urbà. Fins hi tot 
hi havia el debat de si s’havia d’ur-
banitzar o no. El nou tipus de veí 
és més urbà i demana més i millors 
carrers i que aquests tinguin el mi-
llor manteniment. Ara a Valldoreix 
tenim prop de 100km de carrers, 
pràcticament tots urbanitzats. Quan 
jo vaig entrar amb prou feines esta-
va urbanitzat un 20%.

En la teva doble vessant de treba-
llador i veí de l’EMD, què diries que 
fa falta a Valldoreix?
A Valldoreix li falta un nucli. Té 
una tipologia que en urbanisme es 
diu polinuclear, amb petits nuclis 
que estan estructurats al llarg. A mi 
m’agrada l’esperit de poble i d’anar 
sempre a trobar-se als mateixos es-
pais i això a Valldoreix, per aquesta 
distribució de diferents nuclis que té, 
és més complicat. Aquí falta un nucli 
amb petit comerç, amb restauració, 
oferta d’oci, equipaments i la resta 
de serveis que funcionin i donin a 
Valldoreix més caràcter de poble.

Com veus el poble d’aquí a uns 
anys?
Penso que el veurem ja amb una 
centralitat feta i tan afable i tran-
quil com és ara. El model de ciu-
tat-jardí tan arrelat és molt difícil 
que canviï.

“A l’EMD estem 
per solucionar
els problemes 
dels veïns i
veïnes”



12

in
fo

Va
lld

or
ei

x
R

EP
O

R
TA

TG
E

La història d’en Dani Nafría podria 
haver estat molt diferent. Potser 
ara podríem estar parlant d’ell com 
a un gran futbolista. La seva gran 
passió, quan era petit i la motiva-
ció que el va dur a superar el repte 
més difícil de la seva vida. Va ser 
l’any 2000, concretament el més 
de juny, quan li diuen que, per una 
malaltia, li han d’amputar la cama 
esquerra per sota del genoll. ‘El pri-
mer que li vaig dir al metge abans 
de l’amputació és si podria tornar 
a jugar a futbol, perquè si no puc 
tornar a jugar no cal que m’operi. 
Jo en aquell moment tenia 11 anys 
i la meva màxima preocupació era 
jugar a futbol. Ell em va dir que sí, 
però que hauria de treballar molt. 
A casa mai hem tingut cap proble-
ma a pencar, així que li vaig dir: 
Som-hi!’

Superant l’operació
L’operació va anar bé i passat l’es-
tiu, amb la tornada a les classes, en 
Dani ja feia els primers tocs a la pi-
lota amb els seus amics al pati de 
l’escola. Objectiu assolit es va dir. A 
partir d’aquí tornada a la vida nor-
mal a casa i a l’escola i els anys van 
passant. A casa dels Nafría l’esport 
sempre havia estat un dels pilars de 
l’educació. És per això que després 
dels anys d’escola el futbol s’acaba 
i en Dani busca noves disciplines 
per mantenir-se actiu. I el primer 
és córrer, ja que com ell mateix diu 
‘córrer sol em permet sortir quan 
vulgui sense dependre de ningú. 
La bici havia estat també sempre 
el mitjà de transport que feia servir 
per anar a l’escola’. A partir d’aquí 
apareix en la seva vida l’horitzó l’al-
ternativa del triatló i com sempre, 
després d’indagar i informar-se, 
s’hi tira de cap. Amb el triatló tam-
bé comença la seva presència al les 
xarxes socials ‘Intentar transmetre 
alguna cosa més enllà de la estricta 
pràctica esportiva i que pugui servir 

a algú. Si bé és cert que jo considero 
que les coses que faig no tenen res 
de extraordinari, també m’adono 
que, faltant-me una cama, no és el 
més habitual o, com a mínim, allò 
que la societat està venent com a 
normal’. Aquest és el missatge que 
en Dani intenta transmetre a través 
dels seus canals socials.

El triatló: un gran pas
Un altre dels grans moments de la 
vida esportiva d’en Dani Nafría és 
quan es presenta al Campionat d’Es-
panya de Triatló que, com ell diu 
‘hi vaig anar perquè el feien aquí al 
costat, a Altafulla. I contra tot pro-
nòstic em colo al podi i em trobo 
entre l’elit del triatló nacional de la 
meva categoria. Sense saber molt 
bé com em trobo disputant Campi-

onat del Món de Triatló que es dis-
puta aquell any a Londres’. El 2014 
arrenca per en Dani com l’any en 
què pot donar un salt de qualitat i 
provar l’experiència de competir a 
nivell internacional, però un canvi 
de normativa i d’organització a ni-
vell de les proves classificatòries per 
a la copa de món el fan desistir de 
la seva idea d’internacionalització. 
Amb tot, l’idea original no es modi-
fica i en Dani decideix prioritzar la 
vessant comunicativa i de transmis-
sió de valors a l’estricta competició 
i obtenció de rendiment i resultats. 

Esport i valors
I amb el canvi de perspectiva s’obre 
davant del nostre protagonista un 
ventall de noves possibilitats i rep-
tes. ‘M’endinso en el món de la 

“Els límits estan al cor i al 
cap, no a les cames”
Dani Nafría. Multiatleta amputat
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muntanya, tan a peu com amb la 
bici i això és encara menys habitual 
en persones amb les meves caracte-
rístiques i penso que com més rar 
sigui el que faig, més repercussió 
aconseguiré i més ressò tindré’ ens 
explica. I és en aquesta cerca de 
nous desafiaments per aconseguir 
difondre el seu missatge d’esforç i 
superació que en Dani coneix la Ti-
tan Desert, una cursa amb bicicleta 
pel desert del Marroc de 6 dies de 
duració i més de 600 km de recor-
regut. ‘Hi vaig voler anar el 2015, 
però per falta de pressupost no hi 
vaig poder anar. Enguany i gràcies 
a l’ajuda d’Slastik, el meu principal 
patrocinador, al suport econòmic 
de l’EMD de Valldoreix i de la res-
ta de patrocinadors que em donen 
un cop de mà, aconsegueixo fer un 
projecte potent per anar a la Titan 
Desert amb prou possibilitats com 
per acabar-la i ho aconsegueixo’, 
un nou repte assolit. Aquest és el 
missatge que vol transmetre el 
Dani a través d’explicar la seva ex-
periència a les xarxes socials. ‘No cal 
fer allò que tothom fa, però sí que 

s’ha d’intentar trobar la manera de 
fer allò que et ve de gust fer’. Amb 
aquest missatge el Dani anima a 
tothom a trobar la seva motivació 
i superar els seus límits per tirar en-
davant.

La vida diària;
l’altre gran repte
Per si no n’hi hagués prou amb 
totes les fites i desafiaments que 
el Dani es marca a la seva vida es-
portiva, tot això ho ha de compa-
tibilitzar amb el seu matrimoni i la 
seva, tot just estrenada, paternitat. 
I és que des de fa 4 mesos en Guille 
ha passat a ser el centre d’atenció 
del Dani i la seva dona, la Luisa. El 

naixement del seu fill ha comportat 
per a en Dani, a banda de totes les 
alegries que un fet així suposa, ‘un 
reajustament de les rutines d’entre-
nament. Abans entrenava una hora 
cada dia al vespre i ara no entreno 
quan arribo de la feina i ho faig al 
migdia, que disposo d’uns 45 mi-
nuts. El cap de setmana aprofito i 
faig tirades més llargues’. En el cap 
del Dani les prioritats estan defini-
des i el primer és la família. L’esport 
és un divertiment i això ho té molt 
clar. És per aquest motiu que per a 
ell ‘el rendiment esportiu no és el 
mateix d’abans, però segueixo fent 
el que m’agrada i he tingut oportu-
nitats que mai hagués somiat’.
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La festa de posada de llarg del nou 
Espai Jove va tenir com a protagonis-
tes principals la música, la cultura ur-
bana i el col·lectiu jove de la vila que 
va poder gaudir d’una festa popular 
que va començar a les sis de la tarda 
i va durar fins passada la mitjanit. La 
programació de la festa d’inaugura-
ció de l’Espai Jove va començar amb 
la presentació del documental “La 
Jungla a Europa”, sobre els camps 
de refugiats a l’Europa occidental, a 
càrrec dels seus creadors Dani Veláz-

quez i Yves Dimant, però l’activitat 
estrella de la tarda va ser la que es 
va celebrar a l’ombra dels arbres del 
parc infantil on es va desenvolupar 
la mostra de Grafitis, que va aplegar 
un gran nombre de joves artistes i 
curiosos de la pintura amb esprai. 
El treball de tots plegats va perme-
tre veure grans creacions. Paral·lela-
ment es va posar en marxa l’Escenari 
Boig, amb una mostra de música hip-
hop i rap, en què els diferents grups 
van desfilar per l’escenari per donar 

veu a les seves creacions d’alt contin-
gut social i reivindicatiu. Un cop fi-
nalitzat l’Escenari Boig els assistents 
es van apropar a la barra habilitada 
per l’organització per poder sopar. 
La Nau de Cultura va ser la darrera 
parada de la festa d’inauguració de 
l’Espai Jove i també la més deslluïda, 
ja que la intensa pluja que va fer acte 
de presència a última hora de la tar-
da va obligar a donar per acabades 
les activitats al aire lliure i molts dels 
assistents van marxar de la plaça. 

El nou Espai Jove rep l’aval del jovent de Valldoreix 

Serrés, Salat, Tremoleda i Sust, protagonistes del 
cicle de Xerrades d’Esports 2016 a Valldoreix
El cicle, que enguany celebrava la 
2a edició, ha constat de quatre po-
nències organitzades conjuntament 
per l’EMD de Valldoreix, el Complex 
Esportiu i el club esportiu QBàsquet 

de Sant Cugat. Les quatre sessions 
es van celebrar els mesos d’abril, 
maig i juny i es van alternar entre 
la Sala de Plens de la Casa de la Vila 
i el Complex Esportiu de l’EMD de 
Valldoreix. Tot i que la primera ses-
sió estava prevista pel mes de març, 
aquesta es va haver d’aplaçar per 
motius organitzatius i es va celebrar 
el 24 de maig. Entre les temàtiques 
esportives a tractar es van triar el ‘Li-
deratge en equips esportius’, a càr-
rec de Jordi Salat; ‘Nutrició i hàbits 

alimentaris en l’esport’, amb Sílvia 
Tremoleda; ‘Prevenció de lesions en 
l’àmbit esportiu’, de la mà de Fidel 
Sust i ‘La importància dels pares en 
la formació esportiva dels seus fills’, 
a càrrec de Richi Serrés. Totes les ses-
sions van tenir una gran acceptació, 
tan per part dels veïns i veïnes de 
Valldoreix com pels usuaris i moni-
tors del Complex Esportiu, que van 
seguir amb atenció les recomanaci-
ons i consells de cada un dels espe-
cialistes.
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En aquests darrers mesos està començant a prendre cos i forma  
un projecte molt innovador com és el de l’Avinguda del Baixador. 
La sessió participativa ‘Dóna vida a l’avinguda del Baixador’, ce-
lebrada el 30 de juny, és el resultat d’una preparació metodolò-
gica i d’una calendarització que es va iniciar com a creació d’un 
òrgan de seguiment del procés, del qual en formen part 18 veïns 
de Valldoreix en representació dels diferents trams de l’avingu-
da, i que parteix de les opinions recollides entre els residents del 
carrer a través de 14 entrevistes personals amb veïns i veïnes de 
Valldoreix i d’una reunió grupal amb 21 veïns de Mira-sol.
Aquest mètode de treball és una eina d’innovació on no es bus-
ca cap altre objectiu que crear consensos entre diferents enfocs. 
Aquesta sessió va permetre que el treball desenvolupat pels veïns 
del tram tres, tram que generava desafiaments complexos, resul-
tés en una proposta única treballada de forma grupal i amb total 
consens de tots els punts de vista.
Som conscients que la innovació comporta riscos i pot desper-
tar reticències i suspicàcies -més fruit del desconeixement que de 
l’experiència- però, tal com s’ha demostrat en d’altres projectes 
estratègics endegats per nosaltres ens posem a disposició de tots 
i cada un dels nostres veïns i veïnes per explicar amb deteniment 
tots aquells aspectes que puguin haver generat dubtes o que no 
hagin quedat prou clars.
Amb tot, també és de justícia destacar que els resultats de l’en-
questa de satisfacció, feta després de la sessió participativa entre 
tots els assistents, el resultat fos que el 92% d’ells van valorar 
la jornada com a satisfactòria, la mateixa xifra que va conside-
rar que el procés és interessant. Això ens anima a seguir treba-
llant perquè això sigui així i perquè volem que els veïns i veïnes 
de Valldoreix siguin partícips i ens donin la seva opinió de tots 
aquells projectes que volem tirar endavant.

A mi m’encanta la naturalesa i gaudeixo molt passejant pels boscos propers a casa 
meva amb el meu gos. Als que vivim a Valldoreix la natura ens envolta i jo perso-
nalment ho considero un luxe.
Quan camines després de que la pluja netegi el bosc, la fragància que ho impreg-
na tot és un de les olors que més m’apropa a la naturalesa, a més de ser una olor 
que em fa recordar la meva infància. 
Els colors amb els quals es va cobrint el bosc al llarg de les diverses temporades ens 
fan ser més conscients del pas del temps. El verd brillant, el marró àrid i aquests 
vermells intensos que fan que em detingui a admirar-los i a donar les gràcies de 
poder gaudir de aquest entorn maravellós. 
Com he dit abans, Valldoreix també està solcada de rieres, la del Nonell, la del 
Clavell, Ca Llobet….no neixen ni moren al nostre poble però tenim el privilegi que 
ho travessen. Ho dic per que últimament sembla que si un cabal d’aigua o sigui un 
riu, neix o desemboca al poble d’algú, aquest algú es creu amb dret a apropiar-se 
de les aigües del mateix i prohibir als altres el seu ús. Peró tots hauríem de saber 
que igual que l’aire, l’aigua no té propietari encara que ens cobrin un ull de la 
cara per cada litre.
I com  que les rieres travessen la nostra vila ens toca a nosaltres cuidar d’elles.
I ara és quan dic que  passejar amb el meu gos per la riba de les rieres em cau el 
cor al sòl. Brutícia, inmundicia i altres coses que sóc incapaç d’identificar suren per 
les aigües, descansen en el fons de les rieres o s’amaguen entre les plantes que 
creixen a la vora de l’aigua.
Les tapes de les clavegueres salten empeses per la força de merda, merda que cau 
en l’aigua i es barreja amb les aigües netes de la pluja.
Observo que incomprensiblement en alguns trams d’aquestes rieres les aigües 
brutes s’entremesclen amb les aigües netes.
I podria estendre’m i relatar moltes més coses que vaig observant en els meus 
idíl·lics passejos pel bosc.
Analitzant el problema arribo a la conclusió que no tenim dret a gaudir de la na-
turalesa, som uns guarros (no se’m posin les mans en el cap, ni se sentin agraviats 
per la meva afirmació) i encara que no ens agradi escoltar-ho, no deixa de ser cert. 
Pot ser pensem que les aigües de les rieres (tant de bo  tinguessin tant cabdal) 
es porten les nostres deixalles lluny, però les porqueries són molt obstinades i es 
queden exactament en el mateix lloc en que les hem tirat. 
I quan obviant la nostra culpabilitat mirem cap a l’administració i exigim enfa-
dats que per favor netegin les rieres, ens contesten que qui té la competencia, 
no disposa dels diners i qui disposa dels diners, no pot gestionar per que no té les 
competències i ha d’esperar que qui posseeix la competència, li autoritzi a utilitzar 
els diners per gestionar les rieres. Complicat? 
Mentrestant, es limiten a tirar enormes roques de granit a veure que passa. Que 
consti que he preguntat perquè són aquestes enormes roques que han tirat enmig 
de la riera i ningú m’ha sabut contestar, és un misteri més.
I així estem, destrossant com a nens consentits el regal que ens ha donat Déu (per 
als ateus, no creients o practicants d’altres religions se’ls permet escollir la deïtat 
oportuna per sentir-se inclosos en la meva afirmació).
I veient que la ONU dona dies interacionals per a tothom em pregunto quan serà 
el dia internacional de “Castiguem als guarros que embruten la Natura”.

ANAR A REMOLC (PAM, PEM, PIM)
En el darrer ple, la CUP- PC amb l’adhesió de la resta de partits en 
l’oposició varem presentar una moció per a que a Valldoreix ens 
dotem d’ un pla d’equipamets municipal (PEM). Aquesta moció 
va ser finalment aprovada per unanimitat. Ara que estem a un 
pas del nou ple e la junta de veïnes i veïns fem una mica de me-
mòria de tot plegat. 
El PEM ha de ser una eina organitzativa més, encabida dins l’ac-
ció de govern i estructurada dins el pla d’actuació municipal 
PAM, tal com nosaltres ho vàrem fer veure en la primera reunió 
al respecte. 
La utilitat del PEM és organitzar a mig i llarg termini els espais 
necessaris per a desenvolupar els elements vinculats al conjunt 
d’activitats humanes d’interès public, social i humanitari neces-
saris per el correcte desenvolupament de la nostre Vila. En altres 
paraules, disposar d’equipaments adequats per a que tinguin un 
ús intensiu per part de la ciutadania és l’única forma de contra-
pesar el model de ciutat imperant de viure portes endins de cada 
llar, i dic model de ciutat per que s’entengui ja que dir model 
d’urbanització seria més adient.
No desenvolupar el PEM és restar en mans de l’especulació o de 
la improvisació. De posar peces a un puzle trencaclosques que no 
acaba encaixant. No fer ho dona fruits com el tenir un pavelló 
d’esports gestionat per l’ajuntament de Sant Cugat, o de restar 
supeditats i sense capacitat de reacció davant actuacions urbanís-
tiques imposades per “instàncies superiors” i que assumim mal-
grat les pèrdues econòmiques i de sobirania que suposen.
Anar a remolc és el que fins ara s’ha fet, no participant com a go-
vern en la darrera revisió del pla director d’equipaments de Sant 
Cugat del 2008. No demanant en el seu ple municipal que tin-
guem capítol especial en la revisió del seu PEM atès que, malgrat 
no tinguem competències al respecte, existeixen equipaments 
com el CAP o el CEIP Ferran i Clua on podríem estudiar la forma 
d’encaixar molt més en llur gestió.
Ara per ara tenim damunt la taula reptes en la organització com 
el de la nova centralitat, la plaça de l’estació, l’espai del garden 
(al costat de la seu de l’EMD), les zones esportives, el polígon de 
Can Calopa, Can Monmany... on hem de saber T otes, de quins es-
pais podem disposar (ens cal un inventari públic), que hi podem 
fer i quina inversió hi pot fer falta.

Avui en dia tothom parla de la participació ciutadana. Alguns ja fa 
temps que entenem que la política s’ha d’apropar mes a la ciuta-
dania, la gent vol sentir que se la té en compte a l’hora de prendre 
les decisions importants de la vila. 

D’altres, simplement entenen que la participació, pot servir de 
màrqueting polític i fer passar la típica acció de govern de majoria 
absoluta, per la d’un lideratge compartit amb les veïnes i els veïns 
del poble.

Es podria pensar que amb un parell de processos participatius, un 
trobada de 30 persones un dissabte al matí, i una jornada de re-
torn ja ens permet complir amb l’expedient, però  no és així. 

Queda clar que a Valldoreix encara ens falta molt camí per córrer 
amb això de la participació, bàsicament perquè la participació re-
quereix de grans esforços, no només en l’elaboració de les jorna-
des, els mètodes a aplicar o les propostes a debatre; si no sobretot 
en la gestió de la participació ciutadana.  És en aconseguir que la 
ciutadania participi on s’hi haurien d’abocar molts mes esforços i 
recursos.

Però al marge de si l’equip de govern creu en la participació ciuta-
dana, de si s’esforça en aconseguir que la gent participi, crec que 
és responsabilitat de les valldoreixenques i els valldoreixencs  el 
fet de reclamar mes participació i exercir-la. O potser és molt fàcil  
reclamar però ens fa mandra exercir allò que reclamem?

Crec que no, així que aprofitem cada oportunitat que se’ns doni 
i exercim la participació, que mai se’ns pugui dir que quan hem 
pogut no hem expressat la nostra opinió.
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TOT Sant Cugat   @totsantcugat
Laia Sánchez i Carla Pros, or a la Lliga Catalana 
Interclubs de natació sincronitzada http://ow.ly/ag-
F4302lfOX  @EMDValldoreix @carmealoy

Valldoreix al twitter Valldoreix a Instagram

emdvalldoreix
L’@EMValldoreix celebra el fi de curs i el Dia Internacional de 
la Música amb una festa popular #valldoreix

emdvalldoreix
@jpuigbelman amb les alumnes del Ferran i Clua que van 
anar a l’estatal de ‘Jugant a l’atletisme’ #ValldoreixValdoreix FC  @valldoreixfc

aquesta tarda començarà a rodar a Vallvidrera l’ama-
teur de la propera temporada. #MareaVerde @EMD-
Valldoreix @totsantcugat @cugatcat

Dani Nafría  @daninafria
Como afrontar alimentariamente +/- 200km bike?
Mañana sobre 20:30 en mi canal!
@alimmenta @EMDValldoreix @Jessica_Hierro 
#ValldoreixAndorra

emdvalldoreix
emdvalldoreixL’Institut Arnau Cadell tanca el curs amb l’en-
trega dels 3ers Reconeixements Acadèmics

Susana Herrada  @SherradaSusana
A la Festa final de curs d’ASDI amb Els Marxosos 
del Valles@QuimCastello @jpuigbelman @EMD-
Valldoreix

emdvalldoreix
L’EMD de #Valldoreix guarda un minut de silenci en record 
de les víctimes de l’atemptat de Niça #praynice

EMD de Valldoreix  @EMDValldoreix
L’EMD de Valldoreix guarda un minut de silenci en 
record de les víctimes de l’atemptat de Niça http://
www.valldoreix.cat/lemd-de-valldoreix-guarda-un-
minut-de-silenci-en-record-de-les-victimes-de-la-
temptat-de-nica/ … via @EMD Valldoreix

EMD de Valldoreix  @EMDValldoreix
Comença la darrera Sessió Plenària Ordinària de la 
Junta de Veïns de l’EMD #Valldoreix abans de les 
vacances d’estiu
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SL’EMD de Valldoreix dóna 18.000 euros a Proactiva Open Arms

per ajudar als refugiats sirians
refugiats es dirigeixen en aquests mo-
ments des de les costes d’Albania fins 
a Italia, a través de l’Adriàtic. Per mos-
trar la seva gratitud amb la ciutadania 
de Valldoreix Òscar Camps va afirmar 
que en el seu vaixell portaran l’escut 
de Valldoreix. El donatiu a l’ONG Pro-
activa Open Arms neix d’una moció 
institucional votada per unanimitat 
al Ple de Valldoreix del 31 de maig, 
en què s’acordava fer el donatiu de 
18.000€ per tal d’ajudar a les persones 
que fugen de la guerra a síria. La mo-
ció volia també mostrar el total des-
acord amb les polítiques que s’estan 
duent a terme des dels organismes, 
governs i institucions d’Europa.

El director de l’ONG Proactiva Open 
Arms, Òscar Camps, va rebre de mans 
del president de l’EMD de Valldoreix, 
Josep Puig, un donatiu de 18.000 eu-
ros que la vila de Valldoreix fa a l’ONG 
de socorristes que està treballant al 
mediterrani per salvar les vides dels 
refugiats sirians, que arriben a les cos-

L’Escola Bressol de Valldoreix
estrena nou web
Des de fa un parell de mesos totes les persones que vul-
guin conèixer una mica més de prop l’Escola Bressol de Vall-
doreix tenen a la seva disposició el nou portal del centre 
educatiu, que sota el nom www.escolabressolvalldoreix.cat 
posa a disposició de tots els usuaris interessats tota la infor-
mació sobre l’escola. 
Aquells qui s’adrecin al nou portal podran trobar tot la 
informació relativa al centre, des d’una petita història del 
recorregut de l’escola al llarg dels seus 40 anys de trajectò-
ria, fins a una acurada descripció de quins són els diferents 
espais que acullen les seves instal·lacions, sense oblidar la 
proposta educativa del centre. Altres apartats destacats del 
nou portal són els trets identitaris de l’Escola Bressol, la seva 
organització, la relació amb les famílies i el blog, on podreu 
llegir els articles relacionats amb l’educació dels més petits.

L’EMD de Valldoreix
amplia l’àrea de neteja
de franges de seguretat
per minimitzar
el risc d’incendi

Les àrees sobre les quals s’ha actuat de les 29ha. de zo-
nes perimetrals en contacte amb la trama urbana i de 
zones verdes urbanes, que es van netejar l’any passat, 
a les 33ha. que es faran enguany.
A principis de juny l’EMD de Valldoreix va posar en 
marxa les tasques de realització de les franges de se-
guretat perimetrals en zones boscoses a tocar de la 
trama urbana de Valldoreix, així com el límit amb el 
Parc Natural de la Serra de Collserola i les zones de 
bosc interiors a la trama urbana. Enguany l’administra-
ció valldoreixenca amplia l’àrea d’actuació i afegeix la 
zona de l’entorn del torrent de Can Clavell i l’espai de 
Can Calopa, a tocar del refugi del Cau Amic.
Les tasques de neteja consisteixen en treballs de des-
brossa del sotabosc, per reduir la quantitat de com-
bustible llenyós i vegetal i per trencar la continuïtat 
vertical de la massa de vegetació.
Altres intervencions consisteixen en la retirada de la 
vegetació arbòria morta i la poda de les parts inferiors 
dels arbres de les zones esmentades, per tal de dificul-
tar així la propagació del foc des del terra i fins a les 
capçades.
Una altra de les novetats que s’afegeix enguany a les 
tasques de realització de les franges de seguretat és la 
neteja dels espais sobre els quals s’actuï.
En aquest sentit, l’empresa que resulti l’encarregada 
de dur a terme els treballs, un cop finalitzi el procés 
de contractació, haurà de retirar totes aquelles deixa-
lles que vagi trobant a mesura que va desbrossant el 
sotabosc.

La xerrada ‘Qüestions de gènere a 
l’antic Egipte’ convoca més de 50 
persones a Valldoreix
La Sala de Plens de l’EMD-Valldoreix va ser el lloc triat 
per l’Associació d’Egiptologia de Sant Cugat-Valldo-
reix per celebrar la seva xerrada ‘Qüestions de gène-
re a l’antic Egipte; el conjunt familiar de Nikare’ de 
la mà del valldoreixenc i doctor en Egiptologia, Marc 
Orriols. La iniciativa va tenir una gran acollida entre el 
públic de Valldoreix que va respondre omplint la pràc-
tica totalitat de l’aforament de la sala i van seguir amb 
atenció les explicacions del Dr. Orriols. La xerrada va 
repassar aspectes sobre la  relació entre homes i dones 
a l’antic Egipte i l’organització familiar durant aquest 
període de la història.

tes gregues escapant de la guerra al 
seu país.
Durant la seva estada a Valldoreix, Òs-
car Camps es va mostrar molt agraït 
del suport rebut per part de la ciuta-
dania i va assegurar que ‘el donatiu 
que ens arriba de part dels ciutadans 
de Valldoreix és dels més importants 
que rebem a la nostra organització’. 
En concret, el donatiu fet per l’EMD 
de Valldoreix servirà per ‘finançar el 
Projecte del Mediterrani, ja que tenim 
la intenció de desplaçar-nos cap a on 
es desplacin les rutes’, va especificar 
Camps. La idea dels membres de Pro-
activa Open Arms és moure’s fins a la 
costa italiana, atès que les rutes de 
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S La 10a edició del ITF Futures BTT Academy-Trofeu Internacional Vila 
de Valldoreix corona a Albert Alcaraz

que permet a jugadors joves sumar 
punts per tal de poder començar a 
donar les seves primeres passes als 
tornejos ATP’. Herrada va mostrar 
la seva voluntat que l’EMD de Vall-
doreix segueixi, sempre que sigui 
possible, estant al costat del Club 
Esportiu Valldoreix i que el torneig 
pugui seguir portant el nom Trofeu 
Internacional Vila de Valldoreix du-
rant molts anys.
El torneig també va tenir el quadre 
de dobles masculí que va aplegar un 
total de 16 parelles participants. La 
final va enfrontar a Alvaro López i a 
Jaume Munar amb la parella forma-
da per Carlos Calderón i Pedro Mar-
tínez, que es van acabar imposant 
amb un marcador de 6-3 i 3-6 [10-5].

El jugador alacantí es va imposar en 
2 sets (6-2/6-3) al tennista valencià 
Carlos Taberner, en un partit en què 
es va acabar notant la major experi-
ència del guanyador del torneig de 
Valldoreix.
La final, disputada el maig a la pista 
central del Club Esportiu Valldoreix, 
es va decantar molt aviat del costat 
d’Alcaraz, que va imposar el seu 
tennis i la seva millor classificació al 
rànquing ATP per adjudicar-se el pri-
mer set per un clar 6 a 2. La segona 
mànega va començar més disputada 
amb un Carlos Taberner, que va vo-
ler fer front a les escomeses de l’ala-
cantí amb un joc sòlid des del fons 
de la pista. Però poc a poc els punts 
es van anar succeïnt a favor d’Albert 
Alcaraz, que va tancar el matx amb 

L’equip femení de l’escola Ferran 
i Clua, al Campionat d’Espanya 
de ‘Jugant a l’atletisme’

Les alumnes del Ferran i Clua Clara Cumelles, l’Aina 
Cumelles, la Núria Pérez, la Carla Pros i la Maria An-
drade, van quedar classificades en tercera posició al 
Campionat de Catalunya de la seva especialitat, motiu 
pel qual es van guanyar la classificació pel Campionat 
d’Espanya. Les valldoreixenques, viatjaran conjun-
tament amb els equips de l’escola Joan  Maragall de 
Sant Cugat i l’escola Sant Esteve de Castellar del Va-
llés i seran les representants de Catalunya en la  final 
estatal que se celebrarà a Logroño el 28 i 29 de maig.  
Allà compartiran esport i convivència amb 20 centres 
més de primària de tot l’estat espanyol. La competició 
‘Jugant a l’atletisme’ la va crear la Federació Espanyo-
la d’Atletisme per promocionar aquesta disciplina en 
els centres escolars i consta de cinc proves individuals 
(llançament de javelina, triple salt, salt a la corda, llan-
çament de pes de 2kg i una cursa de 10 x 10) i està 
tenint un gran èxit.

L’Institut Arnau Cadelltanca
el curs lliurant els
III Reconeixements Acadèmics
Aquests reconeixements van més enllà dels resultats estric-
tament acadèmics per destacar aspectes com; la solidaritat 
amb els companys; la predisposició a col·laborar en tasques 
comunitàries; les aportacions per millorar el clima del grup; 
l’esforç per superar condicions adverses; o simplement el 
seu bon humor i capacitat per fer la tasca diària més fàcil i 
alegre per a tothom. Els alumnes reconeguts en aquesta 3a 
edició dels guardons van ser: Xavier Narbona, Mireia Mar-
tínez, Marc Expósito, Awa Gueye, Sofia Lozano, Abby Smith, 
Ikram Zizaoui, Alba Carrasco, Paula Cabanas, Víctor Torres, 
Sara Peña, Ilona Winn, Laura Martí, Lluís Closa, Pablo Clave-
ro i Eli Navarro.
L’entrega dels Reconeixements Acadèmics es va fer durant 
l’acte de graduació dels alumnes que enguany abandonen 
el centre per iniciar els seus estudis universitaris. La festa va 
aplegar el 17 de juny més d’un centenar de persones, entre 
alumnes, pares, mares i familiars al pati del centre, i va servir 
per posar la cirereta al curs acadèmic de l’institut valldorei-
xenc.

un 6 a 3 que no deixava cap dubte.
La final va comptar amb la presèn-
cia de la vocal de l’EMD de Valldo-
reix, Susana Herrada, que durant el 
seu parlament va agrair i felicitar el 
guanyador i el finalista pel seu bon 
tennis al llarg de tota la setmana a 
Valldoreix. Herrada va voler mostrar 
igualment el  ‘suport de l’EMD a 
la celebració a Valldoreix d’un tor-
neig de la importància del Futures, 
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SEl Complex Esportiu de l’EMD celebra l’arribada de la primavera

amb una festa amb els socis

i professors del Complex Esportiu, 
que van posar a ballar i saltar als so-
cis i acompanyants presents.
La festa va acabar amb un berenar 
i amb la projecció de la final de la 
Champions League entre el Real 
Madrid i l’Atlético de Madrid.

La ‘Flower Power Party’ va ser la ini-
ciativa posada en marxa per la direc-
ció del Complex Esportiu de l’EMD 
de Valldoreix per celebrar l’arribada 
de la primavera amb tot els socis i 
usuaris de l’equipament esportiu. La 
festa va començar amb la música en 
directe del grup ‘Sala 2’, que va ani-
mar a ballar a tots els assistents.
La celebració va servir també per 
fer l’entrega de premis del 7è Open 
de Pàdel del Complex Esportiu, dis-
putat del 21 al 28 de maig a les ins-
tal·lacions de l’equipament i que va 
entregar premis a els guanyadors 
de les 4 categories masculines, les 
guanyadores de les 4 categories fe-
menines i les parelles guanyadores 
de les categories mixtes. Durant el 
lliurament de premis també es va 

El cartell de Sònia Martínez serà 
el cartell anunciador de la Festa 
Major de Valldoreix d’enguany
La barcelonina de 15 anys, Sònia Martínez Flores ja va 
guanyar l’any passat al seva categoria de 14 a 17 anys 
amb l’obra ‘Als núvols’, tot i que aleshores el jurat no 
va triar el seu cartell com l’anunciador de la festa.
En la categoria adults el cartell guanyador ha estat 
‘L’espectacle és a punt’ del mirasolenc de 42 anys Xavi-
er Mula, mentre que en modalitat infantil, reservada 
a participants de 6 a 13 anys el guanyador ha estat el 
valldoreixenc Guim Giralt, de 8 anys.
El jurat, aplegat a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, 
estava format pel vocal de Cultura, Joaquim Castelló, 
exercint com a president i els artistes locals Francesc 
Valverde, Carme Casas, Maria Rosa Borrell i Santiago 
Marimón. La tria s’ha fet entre les 48 obres presenta-
des al concurs.
Xavier Mula rebrà com a guanyador del concurs en 
categoria adults un premi en metàl·lic de 750 euros, 
mentre que per a la guanyadora de la categoria juve-
nil, Sònia Martinez, el premi és de 450 euros. El premi 
per a Guim Giralt, guanyador de la categoria infantil, 
és un lot de material de belles arts valorat en 450 euros.

L’Escola de Música
de Valldoreix celebra el final
de curs amb una gran festa  

La festa celebrada el 17 de juny als Jardins 11 de Setem-
bre de la Casa de la Vila de Valldoreix va servir també 
per celebrar el Dia Internacional de la Música. Durant la 
festa, que va aplegar un nodrit grup de pares i familiars 
d’alumnes de l’escola, va consistir en les diferents actua-
cions dels joves músics i un seguit d’activitats paral·leles.
El programa d’actes de la festa va començar amb el con-
cert del quartet ‘Efecte Doppler’ i va seguir amb l’espec-
tacle de màgia de l’Albert Llorens. També van pujar a 
l’escenari els Grups Instrumentals de Corda A i B i les 
Corals de l’EMV; Coral de Bàsic 2 i 3 i Coral de Bàsic 4, 5 i 
6. Com a cloenda, el centre va organitzar un sopar popu-
lar, on per poder-hi prendre part l’únic requisit era que 
cada comensal portés un plat cuinat de casa per com-
partir amb la resta de participants. La festa es va acabar 
amb un ball per a tothom.

fer el lliurament del premi del con-
curs de confecció de flors de paper, 
que van servir per decorar les espais 
de la festa.
Un cop acabat el lliurament de pre-
mis la ‘Flower Power Party’ va con-
tinuar al jardí de les instal·lacions 
amb les coreografies dels monitors 




