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L’EMD-Valldoreix mi-
llora la mobilitat de la 
zona escolar i esportiva 
del Carrer Brollador
PÀG. 4

ACCIÓ DE GOVERN

Valldoreix ja és una vila
cardioprotegida
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La Mare de Déu dels
Desemparats a Valldoreix
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A l’interior de l’església 
de Sant Cebrià de 
Valldoreix, darrera 
l’altar trobem el 
retaule major, d’estil 
barroc i construït l’any 
1709. Originàriament, 
les talles  dels sants 
que ocupaven les 
fornícules eren unes 
altres. Durant la Guerra 
Civil, l’església va ser 
convertida en caserna 
i  la major part de 
les imatges van ser 
destruïdes.

emparats. La comprà i la donà per a 
incorporar-la a la fornícula superior 
central del retaule major. 

No content de la mida de la imat-
ge, pensà en substituir-la. Marxà 
a València i encarregà a l’escultor 
i mestre faller Modesto González 
una imatge de la Mare de Déu del 
Desemparats.

La imatge va arribar a Valldoreix en 
tren, amb els Ferrocarrils Catalans, 
el dissabte 12 de maig de 1951. Els 
valldoreixencs van anar a l’estació 
a rebre la nova imatge i l’acom-
panyaren en processó fins l’esglé-
sia. Al temple va ser rebuda amb 

traques i coets. L’endemà, segon 
diumenge de maig, es va celebrar 
una missa solemne, amb sermó i 
amb la imatge de la Mare de Déu al 
costat de l’altar major, on va estar 
una setmana exposada. El següent 
diumenge, dia 20 de maig es va ce-
lebrar una nova festa i es va substi-
tuir una imatge per l’altra. 

El mateix dia el Sr. Campi va obse-
quiar la parròquia amb una imatge 
de la Mare de Déu de Montserrat 
i sufragà l’altar lateral dedicat a la 
Moreneta.

Des del 1951, era costum celebrar 
solemnement la festivitat de la 
Mare de Déu dels Desemparats el 
segon cap de setmana de maig. El 
dissabte els jesuïtes valencians resi-
dents al Centre Borja de Sant Cugat 
assitien en peregrinació a visitar la 
seva patrona, on cantaven la Felici-
tació sabatina, l’Himne de la Coro-
nació i el València canta. Diumen-
ge, costejat pel Sr. Campi i la seva 
esposa, la Sra. Consol Villanueva i 
Pocovi (1896-1974) tenia lloc la mis-
sa solemne.

Durant la guerra, molts barcelonins 
es van refugiar dels bombardejos a 
Valldoreix. Entre aquests barcelo-
nins estava el Sr. Teodor Campi i Cus-
só (1890-1969). El Sr. Campi devot 
de la Mare de Déu de Montserrat, 
com que va sobreviure a la guerra 
sà i estalvi decidí, com a gratitud, 
adquirir una imatge de la Mare de 
Déu de Montserrat per a l’església 
de Sant Cebrià de Valldoreix. L’any 
1939, quan l’anà a comprar no hi 
havia cap disponible, però sí una 
petita de la Mare de Déu del Des-
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La millora de Valldoreix és cosa de tots

Des del govern de l’EMD de Valldoreix aquest curs ens hem 
marcat com a objectiu prioritari implicar els veïns i veïnes de 
la vila en tots aquells aspectes que ens ajudaran a construir 
un Valldoreix millor cada dia. I la participació i l’empodera-
ment per part dels valldoreixencs són les eines que creiem 
imprescindibles per tal d’assolir el nostre objectiu, que ens 
ha de portar a treballar conjuntament amb la ciutadania en 
àmbits tan estratègics com la mobilitat, el respecte per les 
normes de circulació, la cura del patrimoni natural, el trac-
tament dels residus, la seguretat ciutadana, entre d’altres.

La brutícia als carrers és un dels aspectes més rellevants pel 
que fa a la convivència respectuosa amb la resta de veïns del 
nostre carrer i del nostre poble. És per això que demanem 
que es pari especial cura a l’hora de deixar les escombraries 
penjades a la façana dels nostres domicilis o en els pals de 
llum o del telèfon. Hem de tenir en compte que per Valldo-
reix corren, tan porcs senglars com gats i gossos domèstics, 
que quan tenen accés a les bosses les trenquen produint un 
escampall de residus que no és acceptable. Tampoc resulta 
acceptable que els propietaris d’animals de companyia no 
recullin els excrements de les seves mascotes a l’hora de pas-
sejar-los.

Un altre dels factors que més determina la bona salut cívica 
d’un poble és la seva mobilitat interna i l’ús que es fa de les 
estructures viàries de la vila. És a través de les accions quo-
tidianes que aconseguirem una millora en els nostres hàbits 
que revertirà en un benefici col·lectiu. La implicació ciuta-
dana és també el pal de paller del disseny de les polítiques 
de mobilitat a Valldoreix i és per això que, durant el passat 
setembre i fins el 18 d’octubre, l’EMD posa a disposició de la 
ciutadania una enquesta sobre els hàbits dels veïns a l’ho-
ra de moure’s per Valldoreix (la podeu trobar al web: www.
valldoreix.cat), per tal de saber quins són els costums més 
estesos i poder corregir aquells que no siguin beneficiosos 
per al conjunt de la població.

Des de l’EMD us demanem que ens ajudeu a detectar to-
tes aquelles actituds incíviques i ens les comuniqueu (al 
93.674.27.19 o per mail a bustia@valldoreix.cat) per tal de 
posar-hi remei amb la màxima celeritat. També és molt im-
portant ens aviseu quan detecteu qualsevol anomalia de 
comportament de persones en el vostre entorn i que pugui 
ser sospitosa. A Valldoreix 8000 parells d’ulls veuen més que 
un i ens poden fer molt de servei per aconseguir un Valldo-
reix més cívic i segur.

Josep Puig i 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
Valldoreix Espais Naturals (VEN)

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

ven@vdx.cat

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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L’Escola Ferran i Clua tindrà des 
d’aquest hivern una calefacció més 
respectuosa amb el medi ambient 
amb la substitució de les actuals cal-
deres alimentades per energies no 
renovables per un únic conjunt de 
producció de calor centralitzat mit-
jançant calderes de biomassa per, 
d’aquesta manera, millorar l’efici-
ència energètica i sostenibilitat, fa-
cilitar la gestió i alhora aconseguir 
un important estalvi econòmic. 
L’actuació que s’està duent a ter-
me a l’escola consisteix en la cons-
trucció d’una nova sala de calderes 
amb totes les instal·lacions tèrmi-
ques associades (sitja de biomassa 
i distribució hidràulica) així com la 
reforma de les instal·lacions actuals 
dels equipaments per adequar-la 
per a la incorporació d’energia 
procedent de biomassa. Els treballs 
també preveuen la programació i 
automatització de les instal·lacions 
interiors per millorar l’eficiència 

i estalvi del centre. Altres mesu-
res com la millora de l’aïllament i 
l’execució dels trams de distribució 
tèrmica també repercutiran en la 
millora de l’eficiència de la nova 
instal·lació.
El consum de la nova instal·lació de 
calefacció de biomassa de l’Escola 
Ferran i Clua es preveu que sigui 
d’unes 50 tones d’estella forestal 
per any, considerant sempre que 

una estella estàndard suposa un 
rendiment de 3,5kWh/kg. L’estella 
forestal està composada per ma-
tèria forestal llenyosa (troncs d’ar-
bres) provinent de gestió forestal, 
degudament triturada, destriada i 
assecada per al seu consum especí-
fic com a combustible en calderes 
de biomassa.
El canvi d’un sistema de calefacció 
basat en gas propà al de biomassa 
forestal representa una reducció 
del 93% de les emissions de CO2 
anuals amb una disminució de les 
emissions de més de 41 tones anu-
als. A banda de la reducció d’emissi-
ons directa, la nova instal·lació afa-
vorirà la reducció de les emissions 
de CO2 a l’atmosfera provocades 
pel transport, atès que la biomassa 
utilitzada es tracta d’un combusti-
ble de proximitat provinent de bos-
cos catalans, fet aquest que també 
col·labora a reduir els riscos d’in-
cendis al país.

L’EMD-Valldoreix millora la mobilitat de la zona 
escolar i esportiva del Carrer Brollador 

Els treballs duts a terme al carrer 
Brollador han consistit en la millo-
ra de l’accessibilitat del tram com-
près entre el Passeig de la Guineu i 
l’Avinguda de Can Monmany i han 
servit per incrementar l’amplada de 
pas de les voreres per a les persones 
amb mobilitat reduïda, mantenint 
l’actual doble sentit de circulació de 
vehicles i el carril d’aparcament. Les 
obres també allarguen la platafor-
ma única de pas de l’Escola Ferran i 

Clua fins a la cruïlla amb el passeig 
Guineu, mesura que té per objectiu 
reduir la velocitat de pas dels vehi-
cles per una zona escolar i esportiva 
amb alta afluència de vianants. En 
aquest mateix sentit tan la senyalit-
zació vertical com horitzontal aler-
ta els conductors de l’obligació de 
circular a baixa velocitat.
Al mateix temps, les millores realit-
zades durant el període de vacan-
ces d’estiu han servit també per fer 

un accés més adequat a la zona en-
jardinada i de jocs infantils del tor-
rent d’en Llobet, reubicar la parada 
de l’autobús del Pg. Guineu i millo-
rar les cruïlles amb els vials veïns del 
carrer Brollador.
Amb l’inici del curs escolar es van 
donar per finalitzades les obres i es 
va recuperar el pas normal de vehi-
cles per la zona.
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factors més destacats per a l’èxit de 
la Festa Major de Valldoreix 2016
El president de
l’EMD-Valldoreix, Josep 
Puig, va voler destacar la 
gran afluència de públic
registrada en totes les 
activitats i la bonança 
climatològica per
aconseguir que la Festa 
Major d’enguany hagi 
estat molt lluïda i
altament participada per 
la ciutadania.

Més d’una seixantena d’activitats 
van omplir les agendes dels valldo-
reixencs, al llarg dels tres dies que 
va durar la Festa Major. L’activi-
tat va ser frenètica durant la festa 
grossa, amb actes repartits al llarg 
de tota la geografia de la vila.

Tot i la desfavorable previsió me-
teorològica que alertava de fortes 
pluges per dissabte, finalment el 
temps va aguantar i es van poder 
desenvolupar totes les activitats 
sense cap anul·lació, fet que va 
permetre una més que destacada 
resposta per part de la ciutadania, 

que va prendre part, de forma ma-
joritària, a totes i cada una de les 
propostes del programa d’actes de 
la Festa Major.

Entre les activitats que més públic 
van aplegar es compten el pregó 
de Festa Major, a càrrec del cirurgià 

Concert de gòspel

Pregó

cardíac Jaume Torner; el ball de Fes-
ta Major amb l’orquestra B-funk; 
la Festa Jove, amb els grups ‘Holy 
Bouncer’, ‘Embolingats’; i l’actuació 
de Vallès DJ’s. 

Altres activitats que van fer les de-
lícies dels valldoreixencs van ser 
l’Esport d’Entitats al Carrer, en-
guany ubicat a la Pl. Pompeu Fa-
bra; el Concert de Música Gòspel 
a l’església Protestant, la cercavila 
de Geganters i Grallers; i el Torneig 
FIFA 17 per a Play Station disputat 
a l’Espai Jove.

Per tot això, el president Josep Puig 
es va mostrar molt satisfet amb la 
gran resposta dels veïns i veïnes de 
Valldoreix i va posar de relleu la 
gran aportació feta des de les en-
titats i associacions. “Estem molt 
contents. Hi ha hagut molta parti-
cipació i al final la pluja no ha fet 
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Festa jove

Caminada popular

Torneig de bàsquet 3x3Entrega de premis del concurs de cartells

Concert Orquestrades de l’escola de música

acte de presencia, factor que posava en risc la celebra-
ció d’alguna de les activitats”. 

Puig també va voler donar les ‘gràcies al treball de les 
associacions veïnals i entitats culturals i esportives de la 
vila perquè amb ells hem aconseguit confeccionar un 
programa d’actes molt atractiu’.

Concurs de paelles
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Caminada popular

Torneig de bàsquet 3x3

Reggae per a xics Festa de l’escuma

Diada castellera
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Va ser durant l’any 2004  quan un 
grupet de veïns de l’auto anome-
nat “Grup de Recerca de Valldo-
reix” format per  Fèlix Mestres, 
Francesc Sanjust, Josep M. Pujols i  
Miquel Batet, vam rebre l’encàrrec 
d’en Narcís Clavell, aleshores vocal 
de medi ambient de l’EMD, per 
fer un treball sobre “Monuments 
de Valldoreix”. El grup de recer-
ca en qüestió, vam considerar que 
a Valldoreix, els  monuments són 
principalment els arbres i ens vam 
engrescar a fer un catàleg d’arbres 
on hi constaven els exemplars més 
singulars tan públics com privats. 
En aquest treball, vam tenir la col-
laboració  de Josep Castellví i Jor-
di Roca membres del Club Munta-
nyenc de Sant Cugat.

Al cap d’un temps, després de fer 
moltes visites a cases particulars i re-
córrer tot el territori valldoreixenc,  
vam publicar el llibre “ARBRES DE 
VALLDOREIX” sota el patrocini de 
l’EMD. Si sortiu a passejar per Vall-
doreix encara podreu veure els pa-

10 anys de Valldoreix Espais Naturals (VEN)

nells informatius dels Arbres Singu-
lars que recull el nostre llibre, amb 
totes les especificacions tècniques 
(edat, dimensions, formes, raresa, 
ubicació ....). Malauradament molts 
cartells han quedat malmesos.

Davant de l’èxit de la publicació i 
animats a continuar treballant pel 
poble, el nostre grup de recerca es 
va constituir en una associació el 
desembre del 2006 sota el nom de 
“Valldoreix Espais Naturals” amb el 
qual està donada d’alta al Registre 
d’Associacions de la Generalitat. 

El VEN, com som coneguts arreu, te 
un caire preferentment medi am-

biental, però sense oblidar altres 
vessants com la cultura i el lleure. 
Actualment som un dels grups més  
nombrosos i actius de Valldoreix 
gràcies als 86 socis i a les moltes i 
variades activitats que fem.

Mensualment, organitzem amb la 
col·laboració de l’àrea de Cultura de 
l’EMD,  diverses activitats dins del Ci-
cle de Conferències i el Fòrum Visual. 
Regularment col·laborem amb molts 
esdeveniments del poble com la Ca-
valcada de Reis, Aplec de la Salut, 
trobades d’entitats, caminada popu-
lar, festa de l’arbre, exposicions, etc. 
La música i la poesia també hi  són 
presents en les nostres propostes. 
L’Arcadi Oliveras, el Lluis Permanyer, 
la Núria Terribas, la Carolina Cama-
nyes són alguns dels ponents que 
han liderat les nostres conferències.

Els socis del VEN també podem 
gaudir d’altres  activitats que ens 
fan sentir un grup d’amics i que ens 
han permès desenvolupar el sentit 
de pertinença al poble:

LES CAMINADES DEL VEN

És una de les activitats amb més bona acollida. L’ob-
jectiu, a més del merament esportiu, és fomentar el 
respecte a la natura i donar a conèixer el nostre pa-
trimoni natural, cultural i paisatgístic . Vam comen-
çar el 2011 i des de llavors, ja portem 180  dijous 
fent sortides totes diferents. Durant aquests temps 
hem recorregut més de 2000 Km. per camins i cor-
riols de Catalunya. Recordem les estades a Prades, 
Maçanet de Cabrenys, Serra de Guara, Congost de 
Mont-rebei i els cims del Canigó, Puigmal i Carlit 
entre d’altres. 

LES SORTIDES CULTURALS DEL VEN

Són de caràcter trimestral, també tenen gran parti-
cipació i ja anem per la onzena. 

El Cercle del Liceu, el Tren dels Llacs, el Museu de 
les Cultures del Món, La Muntanya de Sal i el castell 
de Cardona, el Museu Maricel i Cau Ferrat de Sitges 
i l’Hospital de Sant Pau, són una mostra de les dife-
rents percepcions i sensibilitats alhora d’escollir un 
lleure que sumi cultura i amistat.
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10 anys de Valldoreix Espais Naturals (VEN)

LES NITS D’ESTIU  

Amb el Cinema a la Fresca són un  plaer tan per 
les pel·lícules que s’hi projecten com pels nostres 
exclusius “pica-pica” amb degustacions, de vins, 
caves i olis i, sobretot, pel gust de compartir una 
nit d’estiu.

Actualment ja anem per la 25ª trobada.

PUBLICACIONS

Entre els anys 2010 al 2015, un petit grup de socis 
van buscar, estudiar i recopilar els objectes orna-
mentals que podien considerar-se més represen-
tatius de Valldoreix. Aquest treball: “OBJECTES 
ORNAMENTALS DE VALLDOREIX”, consta de sis 
capítols i ha donat lloc a la segona publicació rea-
litzada pel VEN. 

Durant els deu anys de vida hem or-
ganitzat un total de 166 activitats 
(conferències, cinema, exposicions, 
música, fòrums visuals, festes (cas-
tanyades, nadals, cap d’any, revet-
lles) a més de les 182 caminades 
i, sobretot, ens sentim orgullosos 
d’haver aconseguit formar un mag-
nífic grup humà i haver contribuït a 
fer poble i país.
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Quan arribes per primer cop a Vall-
doreix?
Va ser l’any 1929. Tenia 8 anys i 
acabava de fer la comunió. Tot va 
ser perquè al meu pare un barber 
amic seu li va recomanar que anés a 
Valldoreix a veure unes promocions 
d’habitatge que s’estaven fent. En 
un principi vam dubtar entre Vall-
doreix i Castelldefels, però al final 
el fet que ell fos de Llerona i abso-
lutament terrestre va acabar de de-
cantar la balança cap a Valldoreix.

Primer vau venir de visita...
Sí, però aconsellats pel Sr. Garriga, 
que era un home força convincent. 
Veníem amb una altra família i vam 
arribar al Mas-Roig. Al meu pare el 
lloc li va encantar des del primer 
moment, ja que es veien d’una ta-

a partir de de quan començava la 
primavera i fins l’octubre si podia 
venir tranquil·lament. El meu pare 
que venia de pagès i de boters del 
Pla de Llerona tenia el sentiment 
de camp molt arrelat i aquí tenia el 
seu hort. Durant la Guerra Civil no-
saltres vam menjar d’aquest hort.

Va viure la infantesa a Valldoreix. 
Quins records en te d’aquella èpo-
ca?
Sí. Com teníem una colla d’amics 
ens reuníem molt al Mas Roig que 
en aquella època era un mas que 
estava molt tronat, però tenien 
una era preciosa que a la part de 
sota tenia una bassa on guardaven 
l’aigua per regar. També hi havia 
per la zona una bòbila i anàvem a 
fer aventures a la bòbila. Era peri-

cada Valldoreix, Mira-sol, Rubí i 
Montserrat.
 
Quina és la impressió que et vas fer 
Valldoreix?
Aquí a Valldoreix la gent de Barce-
lona que venien a la torre, perquè 
totes les cases de Valldoreix tenien 
torre. Teníem una casa modesta 
igual que la del veí 
que va venir al mateix temps que 
nosaltres. Al carrer només érem no-
saltres i dos més. La resta eren tot 
camps

I veníeu els caps de setmana...
Hi veníem l’estiu i tots els cap de 
setmana de tot l’any menys els dies 
de més fred, perquè les calefacci-
ons eren molt rudimentàries i pas-
sàvem fred. A partir del març, però 
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llós, però quan ets jove ja se sap. 
També era perillós perquè la gent 
havia construït dipòsits d’aigua per 
omplir-los amb aigua de pluja i els 
van abandonar i hi havia risc de 
caure-hi mentre jugàvem.

Com es va viure la guerra civil aquí 
a Valldoreix?
Depèn de l’edat. Jo en aquells 
temps ja tenia 15 anys i ja t’apun-
taven directament i et podien cri-
dar amb la Quinta del Biberón. En 
aquesta situació alguns cops tot ju-
gant et trobaves a la Guardia Civil i 
et demanava la documentació i po-
dies tenir problemes. Tot depenia 
de com fos el policia.

Com era el Valldoreix d’aquells 
anys comparat amb el d’ara?
Era camp a través pels camps de 
blat. I quan arribava l’època i s’om-
plien els prats de roselles era molt 
bonic. Sobretot des del Castell de 
Canals enllà que era on hi havia 
més camps. Tinc un record molt bo-
nic de les primaveres a Valldoreix 
amb els prats de blat plens de ro-
selles i sense ni una ànima al vol-
tant. La meva única companyia era 
el meu gos. Era autèntica sensació 
de llibertat.

Tot molt salvatge...
Li dèiem el Far-West. Els camins es-
taven molt malmesos, no hi havia 
llum elèctric ni als carrers ni a les 
cases. Fèiem servir petromax i car-
buru.

metedor, però després no va acabar 
bé. Si hagués viscut en Macià això 
no hagués passat.

I ara?
Ara Valldoreix és per venir-hi a viu-
re. Jo no hi puc estar seguit perquè 
tinc activitat al col·legi de metges i 
no m’ho puc combinar, però sempre 
que puc m’hi estic 3 o 4 dies seguits 
i quan em canso d’escriure surto a 
veure les plantes. En canvi a Bar-
celona quan et canses de treballar 
no pots sortir perquè només passen 
cotxes. Però jo vull que m’enterrin 
a Valldoreix. Sempre ho he dit i a 
més ha de ser a sota un arbre que ja 
tinc pensat, al costat d’on està en-
terrat el meu gos Akrón.

“Tinc un record 
molt bonic de 
les primaveres a 
Valldoreix amb 
els prats de blat 
plens de
roselles”

Després ha anat canviant.
Va començar a canviar quan va ar-
ribar el tren a Valldoreix. El dia de 
la inauguració de l’estació va ser un 
dia memorable. Acabava de procla-
mar-se la república i tot plegat va 
resultar una renovació. Tot era pro-
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La Fundació Guru, Els Marxosos del Vallès i
el Club Esportiu Valldoreix, candidats als
V Premis Vila de Valldoreix
El jurat dels premis ja ha triat els tres 
candidats d’entre les diferents
propostes fetes per la ciutadania 
de Valldoreix a través del web i les 
urnes de votació habilitades per l’or-
ganització a tal efecte. La tria dels 
candidats s’ha fet tenint en compte 
aquells precandidats que més cops 
han estat proposats pels ciutadans. 

Durant el mes de setembre i fins el 
9 d’octubre els valldoreixencs van 
poder fer les seves propostes de 
candidats als Premis Vila de Valldo-
reix. Les opcions proposades per la 
ciutadania han donat com a resultat 
les tres candidatures, que han estat 
proclamades per l’organització un 
cop comprovada la validesa de cada 
un dels vots recollits a dues urnes 
ubicades al restaurant ‘El Casalet’ i 
a la Casa de la Vila de Valldoreix. La 
recollida de vots també es va poder 
fer via internet a través del web de 
l’Associació de veïns Ca N’Enric La 
Miranda i de l’EMD de Valldoreix.

La Fundació Privada Autisme GURU 
està nominada per la seva tasca 
d’atenció a persones que presenten 
Trastorn de l’Espectre de l’Autisme 

associat a una discapacitat intel·lec-
tual. D’aquesta manera, el projecte 
de la Fundació GURU estableix una 
continua atenció en la vida de l’usu-
ari acollint-lo en la infància i ate-
nent-lo fins la maduresa.
 
L’Associació Els Marxosos del Vallès 
ha aportat a Valldoreix espectacle, 
música i entreteniment, pensant es-
pecialment en la gent gran de la vila 
i centrar les seves activitats tan en la 
vessant artística com en la social. El 
Club Esportiu Valldoreix ha desen-

volupat al llarg dels darrers 50 anys 
una molt bona tasca en la promoció 
de l’esport i ha demostrat el seu in-
terès per obrir el club a tots els ve-
ïns i veïnes de la vila i a l’entorn de 
Valldoreix. Amb aquests guardons 
l’EMD de Valldoreix i l’Associació 
de Veïns de Ca n’Enric-La Miranda, 
organitzadors de la iniciativa, volen 
reconèixer públicament la tasca de 
persones o entitats destacades pels 
seus vincles i pel seu compromís 
amb la vila de Valldoreix durant el 
darrer any 2015. 

La proclamació del guanyador de la 
V edició dels Premis Vila de Valldo-
reix es farà en el marc del sopar de 
la Nit dels Premis Vila de Valldoreix, 
que tindrà lloc el proper dia 19 de 
novembre a la Nau de Cultura, a 
partir de les 21.00 hores. El sopar té 
un preu de 20 euros i estarà ame-
nitzat per la veu de l’Alba Cayuela, 
acompanyada per la música del gui-
tarrista Pedro Bastos. Totes les per-
sones que hi vulguin prendre part 
han d’apropar-se o trucar al restau-
rant ‘El Casalet’ (93.675.10.55) per 
comprar o reservar el seu tiquet en 
horari de 18:00 a 20:00 hores.

L’amenaça de pluja no desllueix un Aplec de la 
Salut marcat pels jocs infantils i la tradició
Tot i els avisos de fortes pluges que 
pronosticaven les previsions meteoro-
lògiques prop de 200 valldoreixencs i 
visitants d’altres llocs del municipi no 
es van fer enrere i van omplir l’es-
planada de l’ermita per gaudir d’un 
programa d’actes que es va desenvo-
lupar amb total normalitat.

Al llarg de tot el matí, i encara que 
amb els ulls posats al cel, el flux de 
veïns i veïnes de Valldoreix i de tot el 
municipi que es van apropar a l’er-
mita de la Salut va ser constant. Les 
activitats van començar a les onze del 
matí amb les activitats de tir al blanc 

amb ballesta, cursa de sacs i slackline 
per als més petits i la celebració de 
la missa a l’ermita. Els següents en 
prendre el protagonisme van ser els 
membres de la Colla de Geganters de 
Sant Cugat que van pujar a l’ermita 
la geganta Salut, acompanyada per 

la seva fillola, la geganta Mariona i 
el gegant Iago, vinguts tots dos de la 
Llagosta. També van tenir el seu espai 
els dansaires que van ballar sardanes 
amb la música de la cobla Ciutat de 
Terrassa. No va faltar a la seva cita 
anual l’historiador Juanjo Cortés que 
va fer la tradicional visita comentada 
a l’ermita, enguany acompanyat per 
primer cop pel capgròs Daurix, de 
Valldaurex.

La festivitat de la Salut va comptar 
amb la participació del president de 
Valldoreix, Josep Puig i dels vocals de 
l’equip de govern Susana Herrada, 
Elena Degollada i Joaquim Castelló.
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TSEl Casal d’Avis celebrà el 30è aniversari

Aquest any el Casal d’Avis ha cele-
brat el 30è aniversari, en una junta 
renovada amb l‘esperit de servei i 
treball, que caracteritza la nostra 
associació amb la participació al di-
ferents actes per part dels socis.  

El nostre Casal compta amb aproxi-
madament 450 socis que desenvo-
lupen una activitat constant en un 
extens programa, que comprèn  els 
tallers; les classes d’informàtica; les 

seccions de cinema, música i jocs; 
les caminades setmanals; les visites 
culturals i les excursions mensuals 
a localitats i museus de Catalunya. 
A més, el Casal d’Avis edita ‘L’infor-
matiu’, una publicació mensual en 
què els socis escriuen articles, po-
esies i noticies. La publicació també 
informa de les activitats que periò-
dicament s’efectuen a l’entitat. Els 
membres del Casal gaudim igual-
ment d’una biblioteca que compta 

amb uns 800 llibres, entre d’altres.
Pel que fa als viatges cal destacar 
l’excursió realitzada a la Bretanya, 
Normandia i París; així com al Mo-
nestir de Pedra. I no podem deixar 
de destacar les exposicions de di-
buixos de l’estimat Miquel Pellicer, 
i les de pintura com la de l’Elisabeth 
Quito o la propera de la Carme Sig-
nes. També vam rebre la visita dels 
alumnes de l’escola Ferran i Clua 
amb l’exposició de dibuixos. 

El Casal pren part en els actes de 
la Festa Major, muntant la parada 
solidaria de Rwanda a la Trobada 
d’Associacions i Entitats i durant 
la celebració de l’Aplec de la Sa-
lut. Aquesta tardor-hivern estem 
preparant un munt d’activitats, 
començant per celebrar La Casta-
nyada el 29 octubre; la conferencia 
Lluís Mª Xirininachs el 10 de novem-
bre; el viatge a Salamanca, Zamora 
i Valladolid; la festa i l’exposició de 
Pessebres per Nadal; i el Concert de 
l’Escola de Música el 12 desembre.
I com sempre, el Casal esta obert i 
convida a la participació de les acti-
vitats a tota la gent gran de la vila. 
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El primer dispositiu va quedar ins-
tal·lat a la plaça de Pompeu Fabra, 
a tocar de l’EMD de Valldoreix, i al 
llarg del dia es van anar instal·lant 
els quatre restants a la plaça de l’Es-
tació, a la plaça del Casal de Cultu-
ra, al Casal d’Avis i a la Zona Espor-
tiva del carrer Brollador.

Els desfibril·ladors de Valldoreix 
són del model Samaritan Pad 360P 
de la marca HeartSine que tenen 
com a característiques principals 
que son desfibril·ladors externs 
(DEA) dissenyats especialment per 
a ser utilitzats en espais públics. 
Són totalment automàtics i analit-
zen el ritme cardíac i administren 
una descàrrega elèctrica a les víc-
times de parades cardíaques sob-
tades per tal de restablir el ritme 
normal del cor.

Aquests DEA són fàcils d’utilitzar 
i proporcionen indicacions visuals 
i auditives molt clares per tal de 
guiar a la persona que assisteix la 
víctima durant la col·locació dels 
elèctrodes.

L’administració de la descàrrega, 
que només es produeix si és neces-
sària, es totalment automàtica, fet 
que significa que l’usuari no ha de 
polsar cap botó per administrar la 
descàrrega.

Els dispositius instal·lats garantei-
xen la seguretat, tan del pacient 
com de la persona que l’assisteix, 
gràcies a què, durant l’ús, el desfi-
bril·lador proporciona missatges vi-
suals i auditius de fàcil comprensió 
que poden guiar l’usuari durant el 
procés, incloent assessoria en la re-
animació cardiopulmonar (RCP).

Valldoreix ja és una vila
cardioprotegida
Els veïns i veïnes de Valldoreix disposen des del dimarts 11 d’octubre
de cinc desfibril·ladors automàtics repartits per tot el territori.

Els dispositius quedaran ubicats en espais amb gran afluència de persones
o zones de risc potencial elevat.
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L’EMD DE VALLDOREIX ENGEGA EL CONSELL SECTORIAL
DE MOBILITAT AMB UNA ENQUESTA ADREÇADA A TOTA
LA CIUTADANIA DE VALLDOREIX
A l’EMD de Valldoreix s’ha creat el Consell Sectorial de Mobilitat, 
amb la participació de representants de diverses associacions de 
la nostra vila, de tot el consistori i tècnics de l’entitat. El Consell 
es va constituir el dia 20 de setembre i s’ha tornat a reunir el dia 
11 d’octubre. Dins del marc del Consell s’ha creat una taula de 
treball per tal d’estudiar la mobilitat al barri del Rossinyol. També 
s’ha acordat engegar una campanya de conscienciació per afa-
vorir la mobilitat versàtil i lenta, tal com s’especifica al Model de 
Vila per Valldoreix. Seguint aquest model, optem per potenciar 
activament amb pedagogia l’actitud cívica dels ciutadans i aplicar 
una política de baixa regulació, sempre que sigui possible.
Amb la intenció de conèixer els hàbits de mobilitat de la ciutada-
nia de Valldoreix, s’ha començat un procés participatiu consistent 
en una enquesta que es pot contestar tant de forma telemàtica 
com en paper. L’enquesta està adreçada a tots els veïns i veïnes 
de Valldoreix majors de 16 anys. Si encara no l’ heu contestat 
podeu fer-ho fins el dia 18 de novembre, fent arribar les vostres 
respostes en paper a la seu de l’EMD o responent-la telemàtica-
ment en el següent link:  
https://es.surveymonkey.com/r/93Z2RV2
L’enquesta és el primer pas que fem per aconseguir un model de 
participació ciutadana més oberta i activa, on tota la ciutadania 
de Valldoreix pugui fer sentir la seva veu, perquè és amb l’esforç 
i l’ajuda de tothom que farem una vila millor.

Avui en posar la radio, Onda Cero per els que estiguin interessats, 
he escoltat com el Carlos Alsina entrevistava al Jordi Evole. Esta-
ven parlant del seu pròxim programa en la Sexta, un programa 
que tracta de com un grup de persones va decidir anar, de manera 
totalment desinteressada, a  Grècia i dedicar-se a salvar vides.  Per 
que? Per una raó molt senzilla, per que són salvavides i és el que 
volen fer. Han posat un tall del programa en que els protagonistes 
relataven com van prendre la decisió de anar a Lesbos a salvar 
vides i la resposta no ha pogut ser més coherent. La temporada de 
estiu a Badalona ja s´havia acabat i veient a les noticies el drama 
humà que succeïa a Grècia van decidir anar-se sense mes equipat-
ge que les ganes de ajudar i anys de professió. Ha passat ja temps 
d’allò  i ara ja són més els que s´arrisquen tirant-se al aigua i també 
conten amb el material necessari per que la feina sigui mes fàcil.
Saben qui són aquesta gent? Son gent anònima com vostès o jo, 
són persones que han decidit donar un pas endavant, deixar a les 
seves famílies enrere i posar en perill la seva vida per salvar a un 
altre ésser humà. Ells són els nostres herois contemporanis.
I com és que he decidit parlar d´ells en aquesta columna? Per que 
m´he sentit una mica, però sols una mica, corresponsable del seus 
èxits. Per que un dia els meus companys al ple de l´EMD de Vall-
doreix i jo, vam decidir, a requeriment del Xavier Humet vocal de 
Procés Constituent, donar una subvenció a l´ONG OPEN ARMS per 
fer-los la seva tasca mes fàcil. Sabem que no va ser una gran quan-
titat, sabem que segur han rebut donacions molt mes importants, 
fins i tot un vaixell que els ha donat un milionari però també sa-
bem que amb aquest petita aportació estem donant vida.
I que és més important que donar vida?
Per això estic meravellada que un gest tant insubstancial com ai-
xecar la mà, un gest que m´ha sigut donat per anys de democràcia 
s´hagi convertit, per primera vegada, en alguna cosa transcenden-
tal a la meva vida.  Per que si d´alguna cosa estaré orgullosa quan 
finalitzin aquests quatre anys de legislatura serà d´haver aixecat el 
braç per poder ajudar en aquestes persones a salvar vides.
Gràcies pel vostre esforç.

ARRANJAR vs URBANITZAR
El govern de l’EMD es torna a gastar uns diners que no li perto-
quen, i estem parlant, en principi, de 217.000 euros.
Des de la CUP-PC volem denunciar un altre vegada la manera de 
gastar els diners de les arques públiques que té el nostre govern 
local.
El Camí de la Salut per qui no ho conegui és el vial d’enllaç des 
del barri de Monmany a la rotonda de l’autopista a través del 
bosc. Quan Can Monmany va passar a ser propietat de l’EMD i 
l’Ajuntament de Sant Cugat cap a l’any 2006, es van requalificar 
uns terrenys a l’inici del Camí de la Salut que els antics propietaris 
de Can Monmany van vendre a una empresa privada. Aquests 
terrenys que eren qualificats com a bosc van passar a ser quali-
ficats com a 20a/10, on s’hi podien construir 28 xalets i aquesta 
empresa privada adquiria la obligació d’urbanitzar el Camí de la 
Salut des de Can Monmany fins l’autopista.
Arrel de les darreres modificacions del planejament (modificaci-
ons del PGM), que hem denunciat, aquests terrenys on es podien 
edificar els 28 xalets es torna a requalificar i passa de ser 20a/10 a 
verd públic. Promusa adquireix aquests terrenys i hauria de fer-se 
càrrec de la urbanització del Camí de la Salut.
Però resulta que amb l’excusa de que no “urbanitzem” sinó que 
“arrangem”, els costos de les feines que es fan al Camí de la Salut 
els paga l’EMD. I aquest arranjament en que consisteix, doncs en 
pavimentar tot el Camí de la Salut amb asfalt, col·locar  vorades 
a banda i banda, fer una cuneta per canalitzar les aigües pluvials, 
fer un carril de vianants lateral i col·locar pilones de fusta cada 
2/2,5 metres per protecció d’aquests.
Si us plau, no ens enganyem, les obres que es faran al Camí de 
la Salut són d’urbanització. Podrem parlar si mes complerta o 
menys, doncs es un tram que està al voral del Parc, que no té 
clavegueram d’aigües negres perquè no hi ha habitatges, que les 
aigües pluvials es condueixen en superfície i no hi ha il·luminació. 
Senyors del govern de l’EMD digueu-li com vulgueu, aquestes 
obres seran d’urbanització, seran d’arranjament, però s’ha de fer 
càrrec Promusa i no l’EMD.

Fer política municipal consisteix a escoltar a la gent, intentar re-
soldre els seus problemes, i si no en sabem, o no podem, explicar 
perquè no es pot dur a terme allò que ens proposen.
A l’audiència pública la gent exposa aquelles coses que no li agra-
den del poble: parlen de mobilitat, d’obres que calen, les escom-
braries, els senglars o, últimament, els contenciosos que l’EMD ha 
perdut als jutjats.

Ple darrere ple hi ha diversos temes que són recurrents i que 
l’equip de govern, ni resol ni és capaç d’explicar perquè no ho 
arregla. Fins aquí estaríem parlant de la perícia o inoperància del 
senyor Puig i el seu govern, però això ja ho jutjarà la ciutadania 
quan hi hagi eleccions municipals, el que a mi em preocupa és el 
tracte que es dóna a les persones que decideixen ocupar el seu 
temps en vindre a les audiències públiques, i encara més, als que 
es queden tot el ple per després fer aportacions.

Crec que com a càrrecs públics electes ens pertoca acceptar les 
queixes de les veïnes i veïns, i per tant, menystenir i enfrontar-se 
amb la ciutadania perquè no ens agrada el que diuen, a part de 
dir molt poc de la capacitat política de qui ho fa, també diu molt 
poc dels valors democràtics i de l’educació d’aquesta persona.

L’equip de govern ha d’entendre que treballem per totes les vall-
doreixenques i els valldoreixencs, i per molt que no ens agradi el 
que ens diuen, les hem de tractar amb respecte.
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Marta Martorell   @MartorellMarta
Seguim amb el projecte i treballant per fer-lo realitat. 
Gràcies a tots x participar i col.laborar. @jpuigbel-
man @elenadego @damiacalvet

Valldoreix al twitter Valldoreix a Instagram

emdvalldoreix
Els ritmes dels 70’s de B-funk posen a ballar el públic de 
#Valldoreix en la 1a nit de Festa Major #fmvdx16

emdvalldoreix
Els santcugatencs Erwyn Seerutton’s Ensemble pugen a 
l’escenari de l’@esglesia de #Valldoreix pel Concert de Gòs-
pel

EMD de Valldoreix  @EMDValldoreix
Tot a punt per la 1a Milla Solidària de Valldoreix! Vine 
amb joguines noves pel @capnensj de @La_SER. 
Apunta’t aquí: https://www.runmagazine.es/milla-so-
lidaria-de-valldoreix/ …

emdvalldoreix
#Valldoreix celebra la diada de Sant Cebrià amb la tradicio-
nal Missa Major

EMD de Valldoreix  @EMDValldoreix
La 1a Biennal d’Escultura de #Valldoreix organitza 
trobades amb els artistes participants http://www.
valldoreix.cat/la-1a-biennal-descultura-de-valldo-
reix-organitza-trobades-amb-els-artistes-partici-
pants/ … via @EMD Valldoreix 

EMD de Valldoreix  @EMDValldoreix
La Unitat Mòbil d’Informació al Consumidor de la 
@diba visita #Valldoreix aquest dijous http://www.
valldoreix.cat/la-unitat-mobil-dinformacio-al-consu-
midor-de-la-diputacio-visita-valldoreix-aquest-dijous/ 
… via @EMD Valldoreix

emdvalldoreix
Estem presentant la 1a Biennal d’Escultura de #Valldoreix 
que exposa fins a 23 obres en diferents indrets de la vila

DINAMIKS  @DINAMIKSSOCIAL
Ahir, finalment el temps ens va permetre celebrar la 
#festa de l’Aplec de la Salut de #Valldoreix! I va ser 
tot un èxit! @EMDValldoreix

Joventut Valldoreix  @EMDJoventut
Dissab.F.Jove #Valldoreix 20.30h @EMValldoreix, 
Musica’l-Cor, Gingerblast,T-24,ImpossibletoClean @
EMDValldoreix @devalldoreix @CalTemerari

EMD de Valldoreix  @EMDValldoreix
Activat en fase d’alerta el Pla Procicat pel fort vent 
a #Valldoreix http://www.cugat.cat/noticies/socie-
tat/123752/activat-en-fase-d_alerta-el-pla-procicat-
pel-fort-vent-a-sant_cugat … via @cugatcat

Cultura Valldoreix  @EMDCultura
diumen.11.00h NauCultu El fantàstic Màgic d’Oz !!! 
#Valldoreix @EMDValldoreix @ActivitatSCugat @
ampaferraniclua @ampathausc @DINAMIKSSOCI-
AL
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SJosep Puig anima la ciutadania a seguir reivindicant
les ‘aspiracions del poble català’ durant la Diada Nacional
de Catalunya a Valldoreix

ra de Successió, Francesc Busquets 
i Pujol, van ser els portaveus dels 
grups de CiU-Actuem, Bernat Gis-
bert, d’ERC-CPCV, Noël Climent i de 
CUP-PC, Xavier Humet que van fer 
l’ofrena de manera conjunta. Acte 
seguit van ser els representants del 
Grup d’Estudis de Valldoreix-Vall-
daurex, el VEN i ERC els qui es van 
apropar al monument per fer la 
seva ofrena.

L’acte de commemoració de la Dia-
da a Valldoreix es va tancar, com és 
tradició, amb la cantada dels him-
nes Nacional de Catalunya i de Vall-
doreix, per part dels membres de la 
Coral l’Harmonia de Valldoreix.

El discurs del president de l’EMD 
de Valldoreix va estar centrat en la 
necessitat del poble català de ‘ser 
constants i tossuts’ per ‘reclamar el 
nostre dret a decidir i expressar-nos 
lliurement’. 

Les paraules de Josep Puig van ex-
pressar el compromís del món local 
català, que sempre ha estat al cos-
tat de les ambicions i aspiracions 
dels seus veïns i veïnes, de qui ha 
dit que ‘només ells poden decidir 
quin ha de ser el seu futur. No per-
metrem que s’imposin aquells qui 
pretenen anar en contra de la vo-
luntat del poble català, imposant 
models lingüístics caducs i amb 
l’única voluntat de limitar i posar 

barreres basant-se en una constitu-
ció espanyola del segle passat i de 
contextos prehistòrics’. 

El president va voler també reme-
morar l’esperit dels milers catalans 
i catalanes que l’11 de setembre de 
1976 es van aplegar a les cinc de la 
tarda a la plaça de Catalunya de 
Sant Boi de Llobregat que va sig-
nificar la recuperació de l’Onze de 
Setembre com a Diada Nacional de 
Catalunya després de la dictadura.

Un cop pronunciat el discurs del 
president va ser el torn de les ofre-
nes florals. Els primers en acostar-se 
al monument dedicat a la memòria 
de l’heroi valldoreixenc a la Guer-
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el II recital de poesia religiosa
i mística de Joana Vilaplana
L’acte va estar presidit per la vocal de l’EMD de Valldo-
reix Susana Herrada, que va seguir amb atenció la re-
citació de les composicions líriques a càrrec de les rap-
sodas Joana Vilaplana i Emília Serrano, que van estar 
acompanyades per Isabel Castells al Piano i Augusto 
Serrano a la guitarra, respectivament.

El recital va començar quan passaven pocs minuts de 
les sis de la tarda del passat diumenge quan va pren-
dre la paraula l’organitzadora de l’acte, Joana Vilapla-
na, que va estar acompanyada al faristol pel rapsode 
Josep Carner, per donar veu als poemes ‘Profesión de 
Fe’ d’Antonio Machado; ‘¿Qué tengo que mi amistad 
procuras?’ i ‘Pastor que con tus silbos amorosos’ De 
Lope de Vega; ‘En medio de la sombra y de la herida’ 
de J. L. Martín Descalzo; ‘No te rindas’ de Mario Bene-
detti; i ‘Cántico espiritual’ de San Juan de la Cruz. La 
recitació de Vilaplana va comptar també amb la parti-
cipació de Sara Sotodosos i Marc Farrés del grup jove 
de Teatre l’Espiral, “Espiral Creixent”.

La segona part de la vetllada poètica va consistir en un 
concert de música religiosa a càrrec de la coral ‘Pueri 
cantores cantorata de St. Pere d’Octavià’, dirigida per 
Elisabeth Eckart. El repertori de la coral va repassar 
temes com ‘Deus caritas est’, ‘Ubi caritas’, ‘Stábat ma-
ter’, ‘Anima Christi’, ‘The Lord bless and keep you’, 
‘Raïms i espigues’ i ‘Misericordias domini’. Tot seguit, 
va ser l’Emilia Serrano qui, acompanyada per la gui-
tarra d’Augusto Serrano, va recitar ‘En la muerte de 
Cristo’ de Fco. de Quevedo; ‘Pobresa’ de Jacint Verda-
guer; ‘Oración al Cristo del calvario’ de Gabriela Mis-
tral; ‘Quiero creer’ de Gerardo Diego; ‘Una cruz senci-
lla’ de León Felipe. Per acabar, el duet format per Tere 
Fernandez a la veu i el mateix Augusto Serrano a la 
guitarra van interpretar i cantar el ‘Ave Maria’ i ‘Em 
dones força’.

‘Madre tierra’ de Míriam Pérez 
Guerrero guanya la 1ª Biennal
d’Escultura ‘Valldoreix dels Somnis’

L’obra de l’artista mexi-
cana es va imposar a les 
‘Sillas salvajes’ dels flo-
restans Ariadne Patout i 
Rene Müller i a la creació 
‘Davallada’ de la santcu-
gatenca Neus Colet. Les 
escultures es poden veu-
re fins el 25 de novembre 
al parc de Sant Cebrià, els 

Jardins 11 de Setembre i el Club Esportiu Valldoreix.

La inauguració de la I Biennal d’Escultura ‘Valldoreix 
dels Somnis’ es va inaugurar el diumenge 25 de setem-
bre al Parc de Sant Cebrià, on estan ubicades 14 de les 
23 obres que formen la mostra artística. L’estrena de 
la biennal va consistir en una visita guiada a les obres 
exposades i que van comptar amb la presència de la 
majoria dels creadors. Durant l’acte d’inauguració, ce-
lebrat als 3 espais de la mostra, es van donar a conèixer 
els noms dels 3 guanyadors de la Biennal d’Escultura, 
que van rebre premis per valor de 5.000, 3.000 i 2.000 
euros. La votació del jurat de la biennal es va decantar 
per la mexicana Míriam Pérez amb ‘Madre tierra’ pel 
primer premi, mentre que el segon i tercer premi van 
recaure en Ariadne Patout i Rene Müller amb ‘Sillas 
salvajes’ i Neus Colet amb ‘Davallada’, respectivament. 
Segons l’acord entre Amicart Valldoreix i l’EMD-Valldo-
reix d’aquesta població del Vallès, les obres premiades 
passen a ser patrimoni artístic de l’EMD de Valldoreix.

L’acte d’inauguració de la I Biennal ‘Valldoreix dels 
Somnis’ va ser multitudinari i va aplegar més d’un 
centenar de persones, que van seguir amb interès les 
explicacions dels artistes participants a la mostra que 
van explicar el significat de les obres, els materials uti-
litzats durant el procés creatiu.

Com es pronuncia el nom Valldoreix?
El nom de la nostra vila ha generat sempre molta con-
fusió, molt d’interès i gran curiositat, no tan sols per 
la seva grafia sinó també per la seva pronunciació. De 
fet algunes vegades s’ha escrit en documents i mapes 
com “Valldoreig”, grafia totalment errònia. Els filò-
legs i historiadors no s’han posat d’acord en l’origen 
d’aquest topònim; ja al s. XIX Mn. Joan Segura es pre-
ocupà pel seu origen. Per alguns, és l’aglutinació de 
vall d’oreig, de vall i d’oreig (vent suau). Alguns creuen 
que ve de les paraules llatines Vallis (vall) i Aurexi (cosa 
daurada). D’altres el fan derivar de vall i de l’antropò-
nim llatí Aurexi, o bé Lauridius. D’altres el relacionen 
amb l’arbre dit llorer. Alcover i Moll diuen que:

 “segurament compost del substantiu vall 
de + un nom personal, Oreix; en un do-
cument de l’any 993 apareix el topònim 
amb la forma Valle Aurex.... Caldria tenir 
present, però que existia un nom perso-
nal medieval Lauridius i no seria estrany 
que un valle Lauridi hagués donat en ca-
talà Valldoreix”. 

Griera pensava que el topònim provenia de la forma 
Valle Aureto. Coromines va més enllà i aporta segu-
rament la clau: ell creu que el topònim es formà de la 
combinació de Vall i d’un nom personal Urixo, -onis i 
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El Torneig Internacional del Club Handbol Valldoreix
corona el Molins de Rei

Malgrat la decepció de la derrota el 
president de l’Handbol Valldoreix, 
Pau Santos es va mostrar satisfet 
pel resultat de l’organització del 
torneig que ha qualificat d’èxit i ha 
avançat que el torneig tindrà conti-
nuïtat l’any vinent amb més equips 
i més dies de competició.

El Club Handbol Molins de Rei es 
va proclamar el diumenge 25 de 
setembre campió de la 1a edició 
del Torneig Internacional del C.H. 
Valldoreix, que es va disputar el 
passat cap de setmana al Pavelló de 
Voleibol de Valldoreix. La final la 
van disputar el Molins de Rei i l’am-
fitrió el Club Handbol Valldoreix, 
que no va poder completar un cap 
de setmana gran per al club valldo-
reixenc amb una victòria al seu tor-
neig. Amb tot, els verd-i-negres van 
plantar cara fins al final al Molins, 
que no va poder consumar la victò-
ria fins als darrers minuts del matx.

La diferència de categoria entre els 
dos conjunts no es va reflectir al 
terreny de joc, on la igualtat va ser 
la tònica dominant al llarg de tot 
el partit i on el valldu va mostrar la 
seva motivació per aconseguir en-
dur-se el seu torneig.

El bon inici del Valldoreix que va 
acabar la primera part amb un re-
sultat favorable de 12 a 8 no es va 
poder mantenir a la segona meitat, 
quan els molinencs van imposar la 
seva experiència per acabar endu-
ent-se el matx per només 3 gols de 
diferència (18-21).

L’Escola de Música de Valldoreix amplia les seves instal·lacions 
amb dues noves aules provisionals 
Els alumnes de l’Escola de Música de Valldoreix ja tenen 
a la seva disposició dues noves aules ubicades a les ins-
tal·lacions de l’espai que antigament ocupava el centre 
de jardineria a tocar de la Casa de la Vila.

Les dues noves aules ampliaran l’espai dedicat a l’Esco-
la de Música de Valldoreix amb un total de 50 metres 
quadrats, repartits entre els dos mòduls prefabricats 
que s’han instal·lat al recinte ocupat amb anterioritat 
pel centre de jardineria. Aquesta actuació és part de les 
tasques que s’estan realitzant per habilitar l’espai com 
a nova sala polivalent per donar cabuda a les iniciatives 
de les entitats culturals i socials de Valldoreix.

En total, els dos nous mòduls prefabricats han tingut un 
cost de 15.000 euros i acolliran aules per a les sessions 

Urixu, nom de formació ibero-aquitana amb uri vila o 
ur aigua i el sufix ibero- aquità –XO.  Per tot això sem-
bla que Valldoreix vol dir la Vall d’Aurixo, i possible-
ment aquest va ser un bonus homine de finals del s. IX 
que va participar en la repoblació d’aquesta contrada 
i liderà a una de les comunitats rurals que repoblaren 
la zona.

Un cop dit tot això, hem de reflexionar sobre la qües-
tió de què si som capaços de pronunciar correctament 
peix, creix, mateix, fleix, o d’altres paraules acabades 
en –eix, per què ens consta tant pronunciar correcta-
ment Valldoreix?

individuals amb alumnes i classes de fins a tres estudi-
ants. Els nous espais també serviran per donar cabuda a 
les lliçons de bateria, que fins a la data d’avui es venien 
impartint a l’espai d’Exposicions de la Sala de Plens de 
la Casa de la Vila.




