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A Valldoreix 1917, quan el tren passà de llarg
Durant els primers mesos 
de l’any 1917, creuant els 
terrenys de la parròquia 
s’estava construint una 
línia de ferrocarril amb 
destinació a Sant Cugat. 

fórmula de la subscripció popular i 
s’establiren tres categories de con-
tribuents en funció del seu benefici: 
grans propietaris, petits propietaris 
i estiuejants, per part de l’Ajunta-
ment de Sant Cugat no es va fer cap 
aportació, tot i que es va sol·licitar. 
Entre els màxims contribuents des-
tacaren l’empresa “Tranvía y Urba-
nizaciones de Valldoreix” i els seus 
socis els senyors Joan Majó i Fran-
cesc Majó de Can Majó, els hereus 
de Joan Borràs i, Elisa Oliver i Joan 
Gassó de Can Monmany, el conjunt 
de les seves aportacions sumava 
més del 75% del total. L’altre 25% 
es reuní amb les aportacions de 103 
petits propietaris o estiuejants en 
aportacions que anaven des de les 
10 a les 5.000 pessetes. 

La inauguració de l’estació es va fer 
el 3 de maig de 1931. Des de Bar-
celona sortí un tren especial que 
portava l’Orfeó de Sans amb el seu 
esbart infantil, a les 10 se celebrà la 
missa oficiada per Mn. Josep Caste-
llà, acte seguit es ballaren sardanes 
a la plaça de l’església amb la cobla 
Emporium, entre d’altres sardanes 
es ballà la sardana Valldoreix. Amb 
el repic de campanes s’anuncià 
l’arribada del bisbe de Barcelona, 
Excm. i Rvdm. Sr. Manuel Irurita  
que va beneïr l’estació davant més 
de 2.000 persones, entre d’altres 
autoritats assistiren el Conseller de 
Foment i Agricultura de la Genera-
litat de Catalunya Sr. Salvador Vidal 
i Rosell que feia 5 dies que era con-
seller, el Capità General de Catalu-
nya, el Capità dels Mossos d’Esqua-
dra, el gerent dels F.F.C.C. i diversos 
prohoms de Valldoreix, el Sr. Enric 
Torné i Mateu, president de l’As-
sociació de Propietaris, el Sr. Joan 
Escoda del Casino de Valldoreix, 
el Sr. Antoni Rosich i Català de la 
Societat d’Iniciativa per a l’Embelli-
ment de Sant Cugat i els principals 
accionistes de Tranvía y Urbaniza-
ciones de Valldoreix S.A. Al Casino 
de Valldoreix s’oferí un aperitiu i a 
l’hora de dinar, les autoritats es di-
rigiren a la Masia de Can Majó. Per 
la tarda la festa acabà amb ballada 
de sardanes a càrrec de La Principal 
Barcelonina. 

El divendres 26 d’octubre 1917 el 
tren arribava a l’estació de Sant Cu-
gat. Va ser una fita històrica per a 
Sant Cugat. Cada 20 minuts hi ha-
via un tren que connectava Sant 
Cugat amb Barcelona.
La ràpida connexió amb Barcelona 
va transformar la fesomia d’un po-
ble agrícola.   

Ràpidament, els promotors urba-
nístics van connectar l’estació de 
Sant Cugat amb Valldoreix amb un 
autobús i iniciaren un projecte de 
tramvia entre Valldoreix i Sant Cu-
gat.

Ben aviat el projecte de tramvia es 
descartà i es posaren com a objec-
tiu tenir una estació on s’aturessin 
els trens dels Ferrocarrils de Cata-
lunya. A partir de 1921 s’iniciaren 
les negociacions amb els directius 
dels F.F.C.C., per part de l’Associació 
de Propietaris de Valldoreix la co-
missió estava formada pels senyors 
Enric Poch, Manel Borràs, Guillem 
Bordas, Antoni  Caballé, Joan Gas-
só, Mercadé i Sebastià  Altet, men-
tre que per part dels F.F.C.C. el ne-
gociador era els senyors Lawson i 
Montagut, directors de la mateixa. 

Els F.F.C.C. es negaren sistemàtica-
ment a fer una estació a Valldoreix, 
fins que el 1928 Valldoreix decidí 
assumir el cost de les expropiaci-
ons i de la construcció. Es buscà la 
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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
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
93 280 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
93 675 11 29

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

Benvolguts veïns i veïnes,

Em dirigeixo a vosaltres com a presidenta accidental de 
l’EMD de Valldoreix, una circumstància temporal motiva-
da per la baixa del president Josep Puig, que es va haver 
de sotmetre a una intervenció quirúrgica d’urgència el 
passat mes de desembre. En aquests moments el presi-
dent es recupera de forma favorable de l’operació i aviat 
estarà de nou al capdavant de la nostra administració, 
tal com tots desitgem. Mentre no es produeix el seu re-
torn a l’activitat, a l’EMD ens hem organitzat per sumar 
esforços i mantenir la total normalitat, de manera que la 
baixa de Josep Puig es noti el menys possible.
En aquesta línia, estem treballant en fer més àgil la 
relació entre l’EMD i la ciutadania amb la implantació 
de l’administració electrònica, que es produirà al llarg 
d’aquest primer trimestre i que permetrà la gestió de 
qualsevol tràmit o  de forma telemàtica. Una altra de 
les nostres prioritats és la definició del nou equipament 
que ha d’acollir l’Escola de Música. Les properes passes a 
donar són la presentació de l’avantprojecte del nou edi-
fici, que s’ubicarà a tocar de la Casa de la Vila, ocupant 
una part de l’actual Espai Garden. Paral·lelament es tre-
ballarà a través de participació ciutadana quina serà la 
definició de la resta d’equipaments que acollirà la resta 
de l’espai.
Per últim, volem seguir fent èmfasi en la necessitat de 
posar l’accent en el civisme com a eina integradora de 
la bona convivència a Valldoreix i que esdevingui un 
dels pilars de la construcció de les relacions entre els ve-
ïns i veïnes de la vila. Per posar un exemple, volem cen-
trar-nos en la problemàtica dels aparcaments. En masses 
ocasions ens trobem que els conductors no respecten les 
senyalitzacions de limitació de temps d’estacionament a 
la zona vermella de prioritat per a comerços o la prohibi-
ció d’aparcar a les places reservades per a persones amb 
mobilitat reduïda. És el mateix cas que es dóna amb els 
aparcaments en doble fila a la plaça de l’estació o els 
estacionaments dins de les rotondes. Aquests són alguns 
dels casos que ens trobem dia a dia tots els que conduïm 
per Valldoreix i que dificulten la normal circulació de ve-
hicles pels carrers de la vila.
Esperem que, amb la voluntat de totes i tots, aquestes 
actituds incíviques i d’altres no es tornin a produir i per-
metin una millor convivència entre tots els veïns i veïnes.

Susana Herrada Cortés
Presidenta accidental de l’EMD de Valldoreix
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8 Una rua multitudinària acompanya els Reis Mags d’Orient

en la seva visita a Valldoreix

Un total de 14 carrosses vistosa-
ment engalanades van formar la 
comitiva que va acompanyar a ses 
Majestats i que van repartir 400 
quilos de caramels entre els nens i 
nenes de Valldoreix.

El tret de sortida al recorregut dels 
Reis Mags pels carrers de Valldoreix 
es va donar un any més a la canto-
nada del Carrer Sant Albert amb 
Rambla Mossèn J. Verdaguer a les 
18 hores, amb uns minuts de retard 
sobre l’horari previst, des d’on la 
comitiva reial va enfilar la rambla 
Verdaguer en direcció a la Plaça 

Mas Roig. Des d’aquí va recórrer la 
Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, el 
passeig Oreneta, fins a la Plaça dels 
Ocells i d’aquí a l’avinguda Alcalde 
Ramon Escayola i el passeig Nard 
fins a arribar a la Plaça Maria Saba-
ter, etapa final del recorregut reial 
pels carrers de Valldoreix i on cente-
nars de veïns i visitants s’havien do-
nat cita per saludar amb efusivitat 
els il·lustres visitants. Un cop finalit-
zat l’itinerari, el centre d’atenció es 
va centrar a la plaça Maria Sabater 
i a l’església de l’Assumpció on Mel-
cior, Gaspar i Baltasar van fer la tra-
dicional ofrena d’or, encens i mirra 

al infant del pessebre vivent de la 
parròquia valldoreixenca. D’allà 
van passar a l’escenari habilitat a 
la plaça des d’on els tres mags van 
atendre els infants i van recollir les 
darreres cartes amb els seus desitjos 
per al matí següent.

Però l’activitat a la plaça va co-
mençar molt abans de l’arribada 
dels Reis, ja que des de les 17:30h 
es van organitzar tallers de manu-
alitats per aprendre a confeccionar 
un penjoll de Nadal i una pandere-
ta nadalenca i que van aplegar un 
munt de nens i nenes que van fer 

Valldoreix va sortir 
al carrer de forma 
massiva el
divendres 5 de
gener per donar
la benvinguda a
Valldoreix als Reis 
Melcior, Gaspar i 
Baltasar amb
la tradicional
Cavalcada pels
carrers de la vila. 
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passar de forma animada l’estona 
prèvia a l’arribada de ses majestats. 
Però aquests no van ser els únics 
entreteniments de la tarda, perquè 
a la plaça es van instal·lar també un 
seguit d’enginyosos jocs i autòmats 
que van fer les delícies de petits i 
grans i que es van acompanyar de 
l’actuació musical del popular grup 
de jazz La Vella Dixieland, que amb 

la seva animada proposta van aju-
dar a combatre el fred, juntament 
amb una deliciosa xocolatada.

Durant els parlaments de les autori-
tats, encapçalades per la vicepresi-
denta primera de l’EMD-Valldoreix, 
Susana Herrada, es van anunciar els 
guanyadors del Concurs de Carros-
ses de la Cavalcada de Valldoreix 

Una rua multitudinària acompanya els Reis Mags d’Orient
en la seva visita a Valldoreix

2018. La carrossa guanyadora va ser 
la de l’Hípica Domenech-Dunfoy, 
mentre que la rua dels Marxosos 
del Vallès va ser segona i la propos-
ta de l’associació de veïns del barri 
de la Serreta-Bosc d’en Saladrigues 
va quedar tercera. L’entrega de 
premis del concurs es farà durant 
la Festa de Carnaval del proper mes 
de febrer.
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6 anys repartint il·lusió i emoció entre 
la gent amb dificultats de mobilitat 

Per 6è any conse-
cutiu la Cavalcada 
Solidària ha visitat 
i ha repartit regals 
als centres de per-
sones amb disca-
pacitat intel·lectual 
de la vila, així com 
entre el col·lectiu 
de persones grans 
de les residències 
de Valldoreix.

Un any més la Cavalcada de Valldo-
reix ha visitat tots els col·lectius de 
la vila amb una nova edició de la 
Cavalcada Solidària en què Ses Ma-
jestats els Reis d’Orient han visitat 
a aquelles persones que per dificul-
tats de mobilitat o per la seva avan-
çada edat no poden desplaçar-se a 
trobar la cavalcada popular. El pro-
jecte el va endegar l’EMD de Vall-
doreix l’any 2012 i enguany com-
pleix 6 anys portant la màgia de la 
Cavalcada de Reis a les entitats es-
mentades, de manera que tothom 
va poder gaudir d’un dels dies més 
il·lusionants de l’any.

Durant les visites, el Rei Melcior i 

dos patges, van portar presents en 
forma de joguines, llibres, pel·lícu-
les, etc. als usuaris i residents dels 
centres d’ASDI, del Centre Ocupaci-
onal ASPASUR del Grup Catalònia, 
de la residència de la Cooperativa 
Estel de la Fundació Jeroni de Mo-
ragas i del Centre GURU, entitats 
totes amb les seves seus a Valldo-
reix, com també a les seus de les 
residències per a la gent gran Jar-
dins de Valldoreix, Virgen de la 
Puerta, Rossinyol, Díez i Vila de 
Valldoreix. Com en les 5 edicions 
anteriors, la iniciativa va tenir una 
gran acollida entre els destinataris, 
que van gaudir amb intensitat de la 
visita sorpresa.
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SEl patge ‘Martí de Buscarons’

regala màgia i il·lusió a parts iguals
a Valldoreix

L’emissari dels Reis 
Mags s’ha instal·lat 
durant tres dies a 
l’aparcament del 
supermercat Condis 
de la plaça del Mas 
Roig on ha rebut 
de mans dels
infants de la vila 
les cartes
adreçades als tres 
Reis Mags.

El campament del patge reial Martí 
s’ha instal·lat per segon any conse-
cutiu a tocar de la plaça Mas Roig, 
dins del recinte del Condis de Vall-
doreix, on el patge Martí de Busca-
rons, envoltat de joguines i regals, 
han recollit les cartes adreçades als 
tres Reis Mags d’Orient que els hi 
han lliurat els nens i nenes de Vall-
doreix. Durant els dies 2, 3 i 4 de 
gener en que el patge s’ha estat a 
la seva carpa d’emissari reial, han 
estat centenars els infants valldo-
reixencs que s’han apropat a l’apar-
cament del supermercat Condis per 
fer arribar els seus desitjos al mis-
satger de Melcior, Gaspar i Baltasar, 
just abans de l’arribada de la caval-
cada reial a Valldoreix.

Però en la seva estada a Valldoreix 
el emissari reial no ha estat sol ja 

que, juntament amb el seu acos-
tumat seguici, Martí de Buscarons 
ha estat acompanyat de dos ponis, 
cedits per l’Hípica Via-Dufresne de 
Valldoreix, que han fet les delícies 
dels més petits durant la seva visita 
al patge.

A banda de l’esperada trobada 
amb el carter reial, els petits i peti-
tes que han visitat la carpa del pat-
ge reial han rebut també per part 
de Martí de Buscarons caramels, 
llaminadures, entrepans de xoco-
lata amb què l’il·lustre visitant ha 
volgut agrair l’hospitalitat dels in-
fants de la vila. I no només això, ja 
que per ajudar a passar el fred de la 
tarda valldoreixenca ha obsequiat, 
amb la col·laboració del supermer-
cat Condis, a tots els visitants amb 
xocolata calenta.
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-D Junts per Catalunya guanya les 
eleccions al Parlament de
Catalunya a Valldoreix

La candidatura encapçalada pel president cessat de la 
Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, es va 
imposar amb 1.651 vots, 591 vots més que la segona 
força més votada que va ser Ciutadans amb 1.060 vots. 
ERC va esdevenir la tercera força a la vila amb 1.027 
vots.

Els veïns i veïnes de Valldoreix van votar de forma 
majoritària en clau independentista i a favor de la 
república en les eleccions al Parlament de Catalunya 
celebrades el dijous 21 de desembre a Valldoreix. A 
les vuit taules dels dos col·legis electorals on votava 
la ciutadania de Valldoreix -Escola Ferran i Clua i Casal 
de Cultura- es va imposar el vot sobiranista per una 
aclaparadora majoria. La força amb més suports va 
ser ‘Junts per Catalunya’, que va recabar 1.651 sufra-
gis. El soci de govern a ‘Junts pel sí’ durant la passada 
legislatura al Parlament, l’ERC del vicepresident Ori-
ol Junqueras, va recollir 1.027 vots, per a un total de 
2.440 vots, 238 vots més que els que van aconseguir a 
les darreres eleccions catalanes de 2015 quan les dues 
candidatures anaven en coalició. El vot independen-
tista es va completar amb els sufragis aconseguits per 
la CUP, que no va sortir ben parada dels comicis. Els 
anticapitalistes van sumar 303 vots, 201 menys que en 
els comicis de 2015.

La segona força més votada a la vila va ser la formació 
taronja liderada per Inés Arrimadas que va aconseguir 
aglutinar un total de 1.060 suports, una xifra que supe-
ra en 357 els suports aconseguits en les darreres elecci-

ons al parlament català. Molt per darrere van quedar 
les dues altres forces constitucionalistes representades 
pel PSC i PP. Els socialistes van sumar a la seva causa un 
total de 381 vots, un resultat que els permet créixer en 
183 suports respecte a les eleccions de 2015, quan van 
aconseguir que 198 votants triessin la seva opció. Més 
malparat va sortir el Partit Popular que va quedar últi-
ma en nombre de suports valldoreixencs amb un total 
de 166, una xifra que suposa un retrocés de 125 vots 
respecte de els últims comicis.

Pel que fa a la proposta de ‘Catalunya en comú’, va 
aconseguir consolidar la seva opció política a la vila 
situant-se com a cinquena força política més votada a 
Valldoreix amb un total de 367 vots, uns resultats que 
suposen un increment de 141 votants respecte de les 
eleccions autonòmiques de 2015.

L’altra xifra destacada de la jornada electoral del 21D 
va ser la participació, que va assolir un màxim històric 
del 87%, superant en quasi cinc punts percentuals la 
participació en la darrera convocatòria electoral.
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plaça de l’estació, avança a bon ritme

El projecte ha actuat també sobre l’accés peatonal que 
connecta la plaça de l’Estació i el carrer de l’Església, 
per tal de millorar-ne les condicions de seguretat i ac-
cessibilitat.

Les obres es van iniciar el 4 de desembre amb l’ender-
rocament de la petita edificació existent al terreny i 
per obrir un espai d’estada que esdevé una plaça-mira-
dor. El nou mirador està tres metres per sobre el nivell 
de l’Estació dels FGC i articula els dos trams remodelats 
d’escales que connecten la plaça de l’Estació amb el 
carrer de l’Església. Aquest accés peatonal que en el 
traçat original presentava un desnivell molt pronunci-

at, amb la nova urbanització suavitza el seu recorregut 
amb un traçat d’escala-rampa en diagonal.

Per garantir l’accessibilitat a la plaça-mirador a les per-
sones amb mobilitat reduïda o amb cadira de rodes 
s’ha creat un nou accés a l’espai en forma de rampa 
que s’inicia a la vorera de la rambla Mn. J. Verdaguer 
i que te un desnivell de només un 6%. A la façana de 
la rambla també s’ha intervingut per evitar possibles 
despreniments, atès el fort talús que presenta el ter-
reny. La solució proposada és la col·locació d’una malla 
de fibra de coco i un sembrat que crearan una catifa 
verda tapitzant.

La plaça de les Oliveres de Valldoreix
encara la recta final de la seva remodelació
Les obres avancen a bon ritme i després de més d’un 
mes de treballs, la previsió és que el projecte estigui 
finalitzat dins del termini de cinc setmanes establert 
inicialment.

L’objectiu principal de l’actuació consisteix en transfor-
mar el que fins ara era una simple cruïlla de distribu-
ció de trànsit de vehicles en una plaça que conjugui 
la seva funció d’ordenar el trànsit amb la d’esdevenir 
un espai que doni identitat al barri del Monmany. És 
per això que el projecte s’ha centrat en la reordenació 
de l’àmbit i la millora de l’accessibilitat de la plaça, un 
dels principals punt de referència i d’accés al barri i a 
la masia de Can Monmany.

L’obra d’urbanització s’ha executat seguint el criteri 

d’ordenació de la plaça en forma plataforma única, 
mesura que ha d’actuar com a reductora de velocitat 
de pas dels vehicles, juntament amb l’ampliació de 
l’espai de voreres i l’adaptació dels passos de vianants, 
així com amb la millora de l’espai per a la instal·lació 
de les marquesines de parades d’autobús. L’actuació 
de remodelació de la nova plaça es completarà amb la 
plantació d’una olivera a l’espai central i d’altres espè-
cies d’arbrat a les voreres.

En el marc del projecte de reordenació de l’espai tam-
bé s’ha aprofitat per completar la millora de la plaça 
amb el soterrament de les infraestructures dels serveis 
de  telecomunicacions i la renovació de la xarxa d’ai-
gües.
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Valldoreix s’estrenen amb
una exhibició al Complex Esportiu

La piscina del Complex Esportiu de 
l’EMD de Valldoreix va ser l’escenari 
triat el passat divendres per donar 
el tret de sortida del Club Natació 
Valldoreix, una entitat que pren el 
relleu del desaparegut Club Sincro 
Sant Cugat i que està presidit pel 
valldoreixenc Alberto Viladés.

La posada de llarg del nou club 
esportiu es va fer en el marc de la 
tradicional exhibició de Nadal de 
natació artística que des del Com-

plex Esportiu de l’EMD de Valldo-
reix se celebra per aquestes dates. 
La exhibició va servir per presentar 
en societat les integrants del nou 
club, així com el seu president; Al-
berto Viladés i les entrenadores de 
les diferents seccions de l’entitat; 
Andrea Puerta i Cecília Jiménez.

La presentació va comptar també 
amb la presència del president de 
la Federació Catalana de Natació, 
Enric Bertran.

L’exhibició es va fer davant l’atenta 
mirada de les més de 150 persones, 
entre mares, pares, familiars i amics 
de les nedadores, que es van aple-
gar a la piscina del Complex Espor-
tiu per gaudir dels exercicis aquà-
tics de les integrants dels diferents 
equips del Club Natació Valldoreix. 
En concret, el nou club de natació 
artística està estructurat en tres sec-
cions, que s’estructuren segons el 
nivell competitiu de les practicants. 
El primer és el nivell d’oci, que no 
participa en cap competició. El se-
gon és l’equip que prepara les ne-
dadores per participar al campionat 
escolar, mentre que el tercer nivell, 
el més alt, treballa per competir en 
les diferents proves que s’organit-
zen des de la Federació Catalana de 
Natació.

El vocal d’Esports de l’EMD de Vall-
doreix, Bernat Gisbert, no es va vo-
ler perdre la presentació del nou 
club i va acompanyar a Alberto Vi-
ladés, Enric Bertran durant el torn 
de parlaments, desitjant que la ini-
ciativa creixi i que segueixi afron-
tant reptes amb il·lusió.

La 2a edició de la Milla Solidària de 
Valldoreix torna a conjugar esport i 
solidaritat

La donació de joguines per a la ini-
ciativa ‘Cap Nen sense Joguina’ de 
la Cadena SER va ser un any més el 
motiu solidari que va aplegar més 
de 200 atletes de totes les edats 
a la línia de sortida de l’avinguda 
Villadelprat, davant de l’Institut Ar-
nau Cadell. La 2a Milla Solidària de 
Valldoreix va recaptar més de 200 
joguines en benefici dels més des-
favorits, que van rebre un regal el 
dia de reis, gràcies a la generositat 
dels corredors de la prova. El més 

ràpid de tots va ser Albert Parreño 
entre els homes i Anna Flaquer en 
dones.

Parreño, va ser el més ràpid aturant 
el cronòmetre en quatre minuts i 
quaranta-tres segons, mentre que 
Anna Flaquer va completar el re-
corregut en cinc minuts i trenta-set 
segons. També es va disputar la Mi-
lla Inclusiva i les categories infan-
tils, que van ser una festa de l’es-
port i de la solidaritat.
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Ferran i Clua pintant de nou
les parets i portes de l’escola
L’Entitat Municipal de Valldoreix va 
portar a terme durant els mesos no 
lectius de juliol i agost treballs de 
remodelació de l’interior del col·le-
gi amb noves capes de pintura so-
bre les parets i les portes del centre.  
La nova pintura de l’interior de 
l’escola va donar la benvinguda a 
l’alumnat del Ferran i Clua el pri-
mer dia de curs. Les actuacions de 
manteniment de portes i parets es 
van desenvolupar a partir de mit-
jans de juliol fins l’agost, durant 

el període no-lectiu per tal de no 
interferir al correcte funcionament 
de les classes.   

L’arquitecte tècnic de l’EMD-Vall-
doreix, Ricard Corominas, ha sigut 
l’encarregat de determinar les ac-
tuacions de l’equip de remodela-
ció mentre que el pressupost que 
l’EMD ha dirigit a completar l’acció 
de millora i acondicionament del 
Jaume Ferran i Clua ha sigut de 
60.000 euros.

Els concerts de Nadal de l’EMV posen 
la banda sonora a les celebracions
nadalenques de Valldoreix

Els conjunts instrumentals i la coral 
de l’Escola de Música van ser els 
protagonistes dels tradicionals con-
certs de Nadal de L’Escola de Músi-
ca de Valldoreix celebrats el 21 i 22 
de desembre. El públic assistent va 
gaudir de la posada en escena dels 
alumnes que van interpretar un 
repertori de cançons populars na-
dales cantades pels més petits, mú-
sica de Txaikovski i l’actuació dels 
diversos conjunts instrumentals. 

La primera i ineludible cita na-
dalenca amb els joves músics va ser 
amb motiu del tradicional concert 

de Nadal el dijous 21 a l’Església de 
l’Assumpció, de la mà de les corals 
de l’EMV. L’espectacle va reunir els 
joves aprenents de 6 a 12 anys de 
cant coral de l’EMV.

Els grups de cambra de piano, cor-
da, vent i un quartet de clarinets 
van obrir el recital i van donar pas a 
les diferents nadales interpretades 
pels més menuts, mentre que els 
intèrprets més grans van oferir al 
públic peces musicals basades en la 
coneguda obra nadalenca ‘El Tren-
canous’, del compositor del segle 
XIX Piotr Txaikovski. 

La segona cita va ser a l’Església 
Protestant de Valldoreix, on el 22 
de desembre es va celebrar l’últi-
ma convocatòria musical de l’any. 
L’alumnat de l’Escola de Música va 
tancar el 2017 a Valldoreix amb la 
qualitat de les composicions mu-
sicals dels conjunts de piano, gui-
tarres, corda i vent. L’objectiu de 
l’organització amb els concerts de 
Nadal és a la vila els avenços de 
l’alumnat de l’escola, en aquest cas 
amb un clar toc nadalenc molt adi-
ent amb l’època de l’any, i que els 
futurs músics s’acostumin a actuar 
davant el públic.
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Muntar a cavall és una activitat que està a l’abast de tothom

D’on neix la teva afició pels cavalls?
Quan jo era petit el meu pare ja muntava a cavall a 
Sant Cugat, a una hípica que hi havia al darrere de 
la benzinera del Reprís i que es deia Santo Domingo. 
Allà vaig rebre les primeres classes els caps de setmana 
mentre estudiava i ja quan vaig acabar el batxillerat 
vaig decidir dedicar-me professionalment al món dels 
cavalls.

I com va ser les teves primeres passes dins del món 
del cavall?
Primer vaig marxar a Santander a estudiar per obte-
nir el títol de tècnic esportiu i després vaig anar a viu-
re a Anglaterra uns mesos per conèixer de prop com 
funcionava el món del cavall a l’estranger. En tornar 
vaig trobar feina a una ramaderia on treballava en-
sinistrant cavalls pel matí i ja vaig muntar la primera 
hípica, que estava a tocar del Club Júnior. Ben aviat 
aquella hípica em va quedar petita i vaig decidir que 
havia de canviar.

Perquè tries Valldoreix com a lloc per muntar el teu 
projecte?
El primer motiu és que sempre he viscut a Valldoreix. Al 
principi vivíem a Barcelona i veníem els caps de setma-
na i a passar l’estiu, però quan jo tenia 15 anys ja ens 
vam traslladar a viure aquí. Per tant, jo aquest lloc el co-
neixia de passar a cavall per aquests camps quan tenia 
la hípica a Sant Cugat i sempre havia pensat que era el 
lloc perfecte per fer realitat el meu projecte. Al principi 
va costar una mica trobar el propietari dels terrenys, 
però al final el vaig localitzar i ja va començar tot.

Perquè creus que és el lloc ideal?
Primer perquè estem a la muntanya, però alhora es-
tem al costat de tot i després perquè de casa meva a 
l’hípica trigo 5 minuts. Això és qualitat de vida.
I quin és el vostre tret diferencial com a hípica?
La nostra especialitat és que treballem el concurs com-
plert d’equitació, que com el seu nom indica és la mo-
dalitat més complerta de l’hípica i consisteix en com-
binar les especialitats de doma, salt en pista i salt en 
camp a través.

Perquè l’hípica com a disciplina esportiva està tant 
allunyada de la gent?
La majoria de la gent quan pensa en el món del cavall 
ho veu com una activitat molt cara i això provoca que 

“La majoria de la gent
quan pensa en el món del
cavall ho veu com una
activitat molt cara i això
provoca que la gent es faci 
enrere, però l’equitació 
només és cara si estàs ficat
en el món de la competició”
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Eduardo Via-Dufresne:
Muntar a cavall és una activitat que està a l’abast de tothom

la gent es faci enrere, però l’equitació només és cara 
si estàs ficat en el món de la competició i viatjant per 
participar en tornejos, però per muntar un dia o dos a 
la setmana no és una activitat cara. Jo he fet altres es-
ports com el golf o l’esquí i l’hípica és més econòmica.

Per tant, la idea que muntar a cavall és un entreteni-
ment de les elits és errònia?
Sí, però passa perquè en aquest país quan es parla 
d’equitació es relaciona amb la casa reial i la infanta 
Elena, el Luís Astolfi, la Beatriz Ferrer-Salat... gent que 
té molts diners, però realment aquesta no és la reali-
tat. Muntar a cavall és una activitat que està a l’abast 
de tothom.

Quina és la clau per fer que el món del cavall arribi a 
molta més gent?
La formació dels nens i nenes. Una classe d’equitació 
costa 30 euros i inclou el cavall, el professor i les instal-
lacions. Si ho compares amb altres especialitats espor-
tives no hi ha massa diferència.

Quins valors aporta als infants la pràctica de l’equitació?
Crec que és molt important, perquè primer de tot els 
nens i nenes aprenen a respectar a tenir cura d’un ani-
mal i a treballar conjuntament amb ell. A més també 

treballen la constància. El cavall no és un entreteni-
ment que pots abandonar un cop has acabat, com 
una moto. El cavall necessita atencions continuades i 
compromís. També s’aprèn a conèixer l’estat d’ànim de 
l’animal. És una formació molt complerta.

I com és el procés d’aprendre a muntar a cavall?
El primer és familiaritzar-se amb l’animal, ensenyar-los 
a posar i treure la sella i a muntar i estar a sobre del 
cavall. Que vegin que no passa res i que no és perillós. 
Un cop donades aquestes primeres passes els introduïm 
cap a l’esport i a partir d’aquí son ells mateixos els que 
trien cap a quina especialitat es decanten. Aquí treba-
llem la doma, el salt en pista i en camp a través o la 
combinació de totes les especialitats. També es pot op-
tar per muntar de manera no competitiva i fer passeja-
des per Collserola en grup, que és un entorn privilegiat.

Tinc entès que també feu estades d’estiu i casals de 
Setmana Santa.
Sí, i els encarem a perfeccionament de cara a la compe-
tició. És un treball intensiu en que combinem el treball 
amb el cavall amb els jocs d’equip i les dinàmiques de 
grup per fomentar la relació entre els alumnes, més 
enllà de les competicions. Aprenen a estar els uns al 
costat dels altres i a donar-se suport.

I quants alumnes teniu competint que siguin de Vall-
doreix?
La majoria dels nostres alumnes són de Valldoreix, 
Sant Cugat i Rubí. No és fàcil aquí a Barcelona trobar 
entrenadors que treballin el concurs complert com 
nosaltres. Ara mateix som el club d’Espanya que més 
genets porta a competir internacionalment en la nos-
tra especialitat. A nivell català movem una vintena de 
genets a cada competició. Pel que fa a les competici-
ons nacionals acostumem a portar entre 7 i 8 persones, 
mentre que a nivell internacional som 6 genets.

Què els diries a tots aquells que se senten atrets pels 
cavalls i no s’atreveixen a donar el pas de començar a 
muntar?
Nosaltres tenim la idea de fer una jornada de portes 
obertes per ajudar a que tota aquesta gent que no 
s’atreveix a venir, perquè els espanta el cost econòmic 
de muntar a cavall, doni el primer pas i vegi una exhi-
bició de com muntem els cavalls i s’adoni que no és ni 
tan car ni tan complicat com es pensen. És molt senzill 
i estem aquí al costat.
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L’exemplar, que data del 1947 i 
té més de 70 anys, ha començat 
a rebre el tractament fitosanitari 
aquesta setmana i s’està a l’espera 
de veure la seva evolució per imple-
mentar noves mesures.

L’avís del mal estat de l’arbre va 
arribar fa unes tres setmanes de 
la mà d’una veïna de l’estació que 
va alertar que alguna cosa esta-
va afectant l’arbre. Després d’una 
primera inspecció des de l’àrea de 
Medi Ambient de l’EMD-Valldoreix 
es va detectar que l’arbre estava co-
mençant a manifestar alguns signes 
de mal estat fitosanitari. Immedia-
tament es va posar en avís a Espais 
Verds del grup TMA, empresa con-
cessionària de la gestió de l’arbrat 

públic de Valldoreix, que va consta-
tar que la capçada de l’arbre tenia 
parts seques, fet que confirmava les 
sospites dels tècnics de Valldoreix.

Acte seguit es va procedir a fer una 
intervenció d’emergència, que va 
tenir lloc el passat dijous 11 de ge-
ner, i que va consistir en la neteja 
de la capçada mitjançant una pla-
taforma elevadora i que va com-
portar l’esporga d’aquelles parts de 
l’arbre més afectades i que havien 
quedat  seques. També es va inter-
venir a nivell de de les arrels amb 
un adobament del sòl amb un ferti-
litzant específic i es va realitzar una 
acció de sulfatat amb una substàn-
cia fungicida d’ampli espectre, per 
evitar la possible propagació de 

la infecció a través de espores de 
fong. La intervenció es va comple-
tar amb una suplementació del reg 
amb 100 litres d’aigua.

Amb tot, el risc per l’arbre encara no 
està del tot descartat i per aquest 
motiu els tècnics de l’empresa con-
cessionària s’han posat en contacte 
amb el servei de Sanitat Vegetal de 
la Generalitat de Catalunya per de-
manar suport tècnic en la diagnosi i 
el tractament. En aquests moments 
s’està fent un seguiment diari de 
l’evolució de l’exemplar per veure 
com respon al tractament aplicat 
i poder identificar i aïllar el fong 
causant del deteriorament patit 
per l’arbre.

El pi de la plaça de l’estació de 
Valldoreix rep tractament contra 
una infecció per plaga de fongs



15

FE
B

R
ER

 2
01

8

3



16

in
fo

Va
lld

or
ei

x
O

PI
N

IÓ
 G

R
U

PS
 M

U
N

IC
IP

A
LS

NOTA D’ACLARIMENT: Els textos de l’apartat d’opinió apareixen en aquest espai tal i com els Grups Municipals els envien per a la seva publicació. En cap cas des de l’àrea de comunicació es modifiquen els escrits degut a correccions d’estil o ortogràfiques.

L’Aparcament a l’estació de Valldoreix
En aquest mandat i des de l’oposició, els vocals de la CUP-
PC, no sempre hem estat en critica constant amb les políti-
ques dutes a terme des del govern. Quan el President ens 
va fer saber que finalment compràvem el terreny d’endesa 
per fer un altre aparcament a Can Cadena vàrem verba-
litzar que era una mesura necessària. Sense valorar aquí 
els dubtes posteriors que a partir d’aquell moment es van 
generar, volem posar el focus en l’aspecte de la mobilitat i 
de la futura gestió del equipament. Fent una mica de me-
mòria, recordarem que el govern amb la Presidenta Turu 
ja va provar de resoldre el problema d’aparcament als 
voltants de l’estació implementant l’àrea verda per a resi-
dents. Aquesta mesura, però, no va ser acompanyada amb 
el escaient servei de vigilància i control al no tenir l’EMD 
cap competència la respecte. Per tant la mesura va quedar 
coixa i sense efectivitat real. La idea en si mateix era bona i 
de fet la reclamen recurrentment molts veïns a totes les vo-
calies de l’EMD. De fet la Sra. Casta, ex de C’s, va presentar 
una moció demanant la negociació d’un conveni amb Sant 
Cugat per assumir aquesta competència que nosaltres per 
coherència vàrem recolzar però que no va prosperar. Actu-
alment, el servei que donen els dos aparcaments és un ai-
guabarreig de persones de Valldoreix, Sant Cugat i fins i tot 
d’altres municipis propers. Aquest fet provoca certa recança 
a moltes de les usuàries de Valldoreix que han d’entrar en 
competència amb gent de fora i compartir un equipament 
sufragat des de l’EMD. 
Però dins l’entorn metropolità i amb la zona 1 a les portes, 
les directrius de l’AMB poden tenir cert pes a l’hora de de-
finir-se en models de gestió local. Les seves recomanacions 
passen per a la creació d’aparcaments de dissuasió propers 
a infraestructures ferroviàries a l’hora de determinar actu-
acions en la planificació de la mobilitat. Per tant si la cons-
trucció de l’aparcament de l’estació respon a un pla més 
enllà de la resolució d’un problema concret, és coincident 
amb els criteris de coresponsabilitat ambiental dels plans 
metropolitans que determinen la necessitat de crear una 
solidaritat territorial en vers els municipis que no disposen 
de l’avantatge de disposar d’un bescanviador intermodal, 
és a dir, el tren. 
Ara bé, des de una perspectiva santcugatenca, la gestió 
d’aquests aparcaments pot ser una altre. Mentre siguem 
una EMD ens nodrirem dels diners que Sant Cugat ens ce-
deix, i tenint en compte que la influència rebuda en les po-
lítiques locals és constant, el format d’aparcament gratuït 
universal pot redefinir-se a partir de la cessió de sobirania 
en la gestió.
Ens expliquem. Qui podria fer se càrrec de la gestió de 
l’aparcament a fi de que disposéssim d’àrees verdes pels re-
sidents a Valldoreix? PROMUSA. Aquesta, apart de la gestió 
del HPO de Sant Cugat du l’explotació de les zones blaves i 
pot ser candidata a poder controlar l’usdefruit dels nostres 
aparcaments. Aquest escenari implicaria la compartició del 
total de places entre una àrea verda per a residents i una 
de taronja de pagament únic diari per a tothom. Anant més 
enllà, la cessió a Promusa d’aquesta gestió podria anar se-
guida de canvis en la configuració urbanística de la Plaça 
de l’Estació i una probable promoció d’habitatges (que com 
hem dit altres vegades, no compartim en la ubicació) que 
reduiria a la meitat les places d’aparcament disponibles.
Des de la CUP-PC no amaguem que estem especulant, però, 
l’escenari és possible, i com dèiem al principi, una decisió 
del govern de l’EMD celebrada per totes, podria esdevenir 
en una pèrdua més de sobirania política a canvi de cap con-
trapartida tangible. Les polítiques locals de l’EMD cal que 
siguin participades i coresponsables amb la ciutadania. Per 
cert una dada, la gestió dels aparcaments de Sant Cugat 
reporta a Promusa més de 1,5 milions d’euros any. El temps 
dirà com es resol tot plegat.

L’Avinguda del Baixador
El passat 1 de febrer es va inaugurar l’exposició informativa 
del resultat del procés participatiu de l’Avinguda del Baixa-
dor. I el proper 12 de febrer celebrarem unes sessions infor-
matives per a tots els veïns de Valldoreix que vulguin venir. 
En aquestes sessions l’equip d’arquitectes que ha plasmat 
els resultats del procés participatiu en un avantprojecte, 
explicaran els planells i aclariran els dubtes que es puguin 
plantejar.
El procés de participació de l’Avinguda Baixador s’ha pogut 
dur a terme gràcies al fet que es van treure les torres d’alta 
tensió de l’avinguda a l’any 2014. Aquest procés participa-
tiu s’ha fet en diverses trobades amb els veïns, tant de la 
Rambla de Baixador (Mirasol) com de l’Avinguda del Baixa-
dor (Valldoreix). Els veïns assistents a les diferents activitats 
van valorar molt positivament la dinàmica del procés i van 
poder constatar des del primer moment que la idea de vial 
que ells tenien en ment no xocava amb la de l’equip de go-
vern. Tots volíem una via lenta, que s’adeqüés al Decàleg, i 
que no es convertís en un vial de penetració cap a Valldo-
reix o una drecera cap a Sant Cugat.
Per tal de poder explorar de forma plàstica les diferents 
alternatives per al seu tram de vial, es va proposar als veïns 
que fessin una maqueta de com els agradaria que quedés el 
seu carrer. Tot i la reticència inicial d’alguns dels assistents, 
tots van acabar gaudint de la sessió i de les possibilitats que 
els oferia aquesta manera de treballar. D’aquesta manera 
també van poder constatar de forma visual les dimensions 
del vial.
En aquest sentit, tots van rebutjar el pont sobre la riera 
que separa la rambla i l’avinguda i es van decantar per 
una passera per vianants i bicicletes. També van preferir en 
la majoria de trams un sol sentit de circulació amb places 
d’aparcament i voreres amples, en comptes d’una rambla, 
per la qual no hi havia gaire espai. 
Cal dir que els veïns no només van expressar les seves pre-
ferències pel que fa a la urbanització del carrer , també 
van comunicar-nos el seu neguit per la contaminació lumí-
nica, demanant que la il·luminació no fos excessiva i van 
demanar que els arbres que es plantin siguin espècies au-
tòctones. També van expressar el seu desig que hi hagués 
un carril bici en certs trams, excepte en els que tenen més 
inclinació.
Tot això es va plasmar en un avantprojecte, que es va pre-
sentar a la taula de treball de l’Avinguda del Baixador, pri-
mer, i a la ciutadania una mica més tard. Ara podem gaudir 
de  l’exposició amb la informació explicada d’una manera 
clara i entenedora. Si no heu vingut a veure l’exposició, en-
cara hi sou a temps!
Des de l’equip de govern entenem que és difícil satisfer 
a tothom, però estem molt satisfets del bon ambient i de 
l’entesa que hi ha hagut entre els participants en aquest 
procés. Això demostra que els valldoreixencs i valldoreixen-
ques entenem que el bé de tots és prioritari i que a vegades 
cal cedir en algunes coses per tal d’assolir millors objectius. 
Aviat encetarem altres processos participatius, com ara el 
pla d’usos de l’Espai Garden, on la ciutadania podrà fer-
nos partíceps dels equipaments que, al seu parer, calen a 
Valldoreix, tant perquè no en tenim, com perquè caldria 
modernitzar o fer més grans.
Aquest és el nostre tarannà, com a equip de govern. Sa-
bem que els nostres recursos són limitats, sabem que no 
som una gran administració amb un gran pressupost, però 
dediquem els nostres esforços a intentar millorar Valldoreix 
i fer-nos més propers als nostres conciutadans i conciuta-
danes. 
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NOTA D’ACLARIMENT: Els textos de l’apartat d’opinió apareixen en aquest espai tal i com els Grups Municipals els envien per a la seva publicació. En cap cas des de l’àrea de comunicació es modifiquen els escrits degut a correccions d’estil o ortogràfiques.

Gracias
Ciutadans ha sido el partido político más votado en Cata-
luña y segunda fuerza política con más votos en Sant Cugat 
y Valldoreix, pasando  105,827 votos en 2010 a 1,109,732 
votos en 2017 en toda Cataluña y alcanzando el 21,39% de 
los votos en Valldoreix. 
Nos gustaría aprovechar este espacio para poder agradecer 
a todos aquellos votantes, simpatizantes y voluntarios de 
Valldoreix que han hecho posible que el cambio y el sentido 
común también sea posible aquí.
La constancia, el trabajo, las ganas y el entusiasmo son al-
gunas de las cualidades con las que puedo calificar a todos 
y cada uno de los voluntarios, apoderados y simpatizantes, 
que han sido los auténticos protagonistas de esta campaña 
electoral.
Son estas cualidades de las que algunos políticos deberían 
tomar buena nota, ya que sus principales funciones deberí-
an ser el estar al servicio de los ciudadanos y dar soluciones, 
y de ningún modo, crear tensión, crispación y fomentar la 
violencia. No es el objetivo y no debería ser el leitmotiv de 
ningún político y de ningún partido.
Ciutatans es una fuerza política sin lastres, sin mentiras, sin 
rencor, llena de savia nueva y que se siente ilusionada con 
un proyecto que pretende repercutir en todos los habitantes 
de Sant Cugat, de Valldoreix y en muchos otros municipios 
vecinos de Vallés en los que nos hemos convertido en pri-
mera fuerza política (Sabadell, Terrassa, Cerdanyola, entre 
otros). Pensamos que los tiempos, en la política moderna, 
están cambiando y tiene que ser a mucho mejor. 
El trabajo de los que han estado, día a día, empujando todas 
y cada una de nuestras candidaturas, ha dado sus primeros 
frutos y así seguirá en el futuro, ya que somos un partido 
sin complejos, con un proyecto de futuro y abierto a todos y 
cada uno de los ciudadanos que quieran unirse.
Desde Ciutadans, queremos presionar para superar el estilo 
de política inmovilista a la que nos han acostumbrado los 
partidos que llevan gobernando nuestras instituciones casi 
40 años, y que una vez instalados en el gobierno de la ciu-
dad, ya hablando en ámbito local, desoyen a los partidos de 
la oposición sistemáticamente, sin tener en cuenta que estas 
voces están canalizando las inquietudes y problemas de una 
parte de la población. A su vez está vieja política está igno-
rando las problemáticas de todos estos vecinos y en cierta 
manera no están cumpliendo su obligación de gestionar los 
recursos de todos de la mejor forma posible.
Seguimos con las mismas ganas o quizás más de abrir la 
ciudad a todos y con las fuerzas renovadas después de un 
trabajo bien hecho. Es por eso que ahora, satisfechos por la 
confianza que tantos votantes nos han brindado, nos toca 
seguir trabajando para crear una nueva estabilidad, remen-
dar la cohesión social y sobre todo, trabajar para solucionar 
los problemas del día a día de nuestros vecinos, pensando 
siempre en todos y no sólo en unos cuantos.
Muchas gracias a todos y bienvenidos.

Que algú s’hagi volgut estalviar uns calerons  ens pot 
sortir molt car
Benvolgudes totes i tots, a Valldoreix estem de sort, per fi 
tenim un bon teatre a la Nau de Cultura. Si només miro 
les butaques, el que han costat i la visibilitat del públic, el 
responsable del tema es mereix un deu, però vull pensar 
que les accions que es fan des del govern de l’EMD es fan 
pensant en el conjunt de la població i que, per tant, no 
desvestirem un sant per vestir-ne un altre.
Valldoreix té un gran dèficit d’equipaments culturals, so-
cials i esportius, des de l’oposició hem demanat reiterada-
ment que es faci un pla d’equipaments: un recull dels equi-
paments que tenim, quin ús se li dona i què ens manca. Ens 
falta un camp de futbol en condicions, pistes de bàsquet 
o multiesport, ens falta un bon teatre i també sales on fer 
concerts, balls, o llocs on eixoplugar-se en cas de pluja si 
s’ha fet un acte a l’aire lliure. 
El fet d’haver renunciat a l’únic espai tancat multiús de Vall-
doreix a canvi d’unes grades bé de preu és gairebé esper-
pèntic. Ep, per la bona gent del teatre, per fer espectacles 
amb públic assentat, ja us dic ara que és una gran millora, 
però a canvi ens quedem sense local tancat per fer concerts, 
sense lloc per celebracions del Casal d’avis o de qualsevol 
altra associació del poble i, com ja he dit, sense un lloc on 
eixoplugar-se quan estàs fent una revetlla i se’t posa a plou-
re. 
La plaça del Casalet és el lloc per fer actes multitudinaris a 
l’aire lliure, i la Nau de Cultura ens permetia tindre aquest 
altre espai per si plou o és hivern i la humitat i el fred no 
et deixen estar a fora. Ara perdem aquest espai i no tenim 
cap alternativa, algú es pensarà que ha fet un gran estalvi, 
per mi ha estat una de les pitjors decisions que s’han pres. 
Els vocals que no estem a govern hem demanat diverses 
vegades que es comprin unes grades retràctils, sempre se’ns 
ha dit que és massa car, ja veurem a la llarga què hi perdem 
i què hi guanyem.  Per a la vida associativa del poble que 
algú s’hagi volgut estalviar uns calerons  ens pot sortir molt 
car.
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Una mica d’història
El gener de 1998 s’inicià un taller de 
música a les instal·lacions de la Casa 
de Cultura de Valldoreix. El taller 
comptava amb quatre professors i 
una vintena d’alumnes que podien 
aprendre llenguatge musical, vio-
lí, violoncel, guitarra, piano i saxò-
fon. Vint anys després, aquell taller 
s’ha convertit en l’Escola de Música 
de Valldoreix, un centre d’educació 
musical reconegut per la Generali-
tat de Catalunya totalment implan-
tat en la vida educativa i cultural 
de la vila, amb un claustre de disset 
professors, prop de dos-cents cin-
quanta alumnes i una oferta docent 
que abasta les formacions inicial 
-dels 0 als 5 anys-, bàsica -dels 6 als 
12 anys-, mitjana, de joves i d’adults, 
en les especialitats de violí, viola, vi-
oloncel, contrabaix, flauta, clarinet, 
saxòfon, trompeta, piano, guitarra 
i bateria, així com llenguatge musi-
cal, harmonia, coral i els serveis de 
musicoteràpia, logopèdia i Tècnica 
Alexander. 

Ideari docent
El projecte docent de l’EMV està cre-
at des del convenciment de la gran 
importància que l’educació musical 
té pel desenvolupament de les per-
sones. L’Escola de Música de Valldo-
reix sempre ha apostat per una for-
mació diversa i de qualitat. Així, les 
classes de llenguatge musical i ins-
trument es complementen amb una 
forta aposta pels conjunts instru-

mentals.  Els conjunts instrumentals 
són la pedra angular sobre la qual 
gira el projecte de l’EMV. Són l’espai 
on els alumnes posaran en pràctica 
tots els coneixements adquirits a les 
classes de llenguatge musical i ins-
trument i el mitjà a través del qual 
els mostraran a la vila de Valldoreix. 
Els quinze conjunts instrumentals 
que treballen regularment a l’Esco-
la, amb la Banda i l’Orquestra com a 
caps més visibles, a part de conjunts 
de corda, guitarres, pianos i vent, i 
les dues activitats anuals centrades 
en la música en grup, les Orquestra-
des i les Colònies Musicals, són, sens 
dubte, el motor d’un projecte edu-
catiu que situa la relació i el gaudi al 
centre d’una proposta de formació 
exigent i de qualitat.

L’Escola més enllà de l’aula
A part de la seva funció com a cen-
tre formatiu, l’Escola de Música de 
Valldoreix contribueix a dinamitzar 
la vida cultural de la vila de Valldo-
reix. Al Cicle de Concerts de l’EMV, 
que enguany celebra la seva quarta 
edició i que porta a la vila a diferents 
grups professionals, cal afegir els 
nombrosos concerts d’alumnes en 
col·laboració amb altres entitats –
Festa Major de Valldoreix, Oktober-
fest, Casal d’Avis, Espai Jove, Església 
de l’Assumpció, Església Protestant-, 
les Tardes Musicals, espais per a què 
els alumnes agafin experiència da-
vant del públic, la Sessió de Nit, en 
la qual es convida a tothom qui ho 

vulgui a cantar acompanyats d’una 
banda formada per professors de 
l’Escola, i la celebració del Dia Inter-
nacional de la Música, una jornada 
festiva i musical oberta a tota la vila 
de Valldoreix. Així, l’EMV contribu-
eix a generar un important teixit 
social dins la vila de Valldoreix al 
voltant de la seva activitat musical.

En els propers anys
Des de ja fa uns anys, l’Escola de 
Música de Valldoreix no ha deixat 
de créixer en nombre d’alumnes, ac-
tivitat i relació amb la vila. Aquest 
èxit es deu, en bona mesura, a 
l’aportació i voluntat de tota la co-
munitat educativa de tenir una Es-
cola de qualitat: uns pares, mares i 
alumnes implicats, un equip de pro-
fessors d’una gran qualitat humana 
i professional i les entitats públiques 
que hi donen suport, en especial 
l’EMD de Valldoreix i el seu actual 
equip de govern. És per aquest mo-
tiu que, properament, l’EMV veurà 
ampliat el seu espai amb la cons-
trucció d’un nou edifici contigu a les 
actuals instal·lacions. Amb aquesta 
aposta del govern de l’EMD de Vall-
doreix, l’Escola de Música no només 
podrà continuar creixent en nombre 
d’alumnes i oferta docent, sinó que 
iniciarà una nova etapa de consoli-
dació com a un dels centres de refe-
rència musical del país. Una Escola 
que portarà el nom de Valldoreix 
arreu i de la qual tots ens hem de 
sentir ben orgullosos.

Escola de música de Valldoreix:
20 anys de música a la vila

Les entitats de Valldoreix opinen...
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L’EMD de Valldoreix va dur a terme 
durant el mes de desembre vàries 
accions de millora de l’asfaltat del 
passeig Oreneta i alguns trams, 
tant del passeig Mas Roig com de 
la Rambla Mossèn Jacint Verda-
guer, per reparar aquelles zones on 
el paviment estava malmès.

Els treballs d’adequació, que van te-
nir un cost de prop de 55.000 euros, 
van consistir en el fresat de l’antic 
paviment en les zones en mal estat, 
per tal d’aconseguir una base òp-
tima on assentar el nou paviment. 
Previ a la repavimentació es va pro-
cedir a l’estesa d’una capa d’impri-

mació, que va servir per assegurar 
la correcta fixació de la nova capa 
d’asfalt.
Les obres es van dirigir a aquells 
trams de les artèries principals de la 
vila, que per l’ús intensiu que se’n 
fa per part dels usuaris, han sofert 
més el desgast i presentaven irregu-
laritats o fins hi tot algun clot. Les 
zones més afectades es localitzaven 
en el passeig Oreneta; a la Rambla 
Mn. J. Verdaguer, en la cruïlla amb 
el passeig Gardènia; o a diferents 
trams del passeig Mas Roig.

Les obres al tram de la riera entre l’avinguda Castellot i 
el pont del carrer Brollador, fetes el mes de desembre, 
han permès habilitar un sender que permet enllaçar 
els dos itineraris sense trepitjar l’asfalt.

En aquests moments els treballadors estan acabant 
d’adequar el terreny per consolidar el camí obert a to-
car del creuament dels torrents de Can Llobet i de Can 
Badal. Les tasques per obrir el nou tram d’itinerari van 
consistir en l’obertura del sender desbrossant un dels 
marges a tocar del pont del carrer brollador i fins a 
arribar a l’avinguda Castellot. 

Fins ara el tram de camí de la riera de Can Llobet amb 

la de Can Badal, en el tram esmentat, no permetia als 
senderistes completar el itinerari sense haver de sortir 
al carrer. Amb el projecte completat, ara els passejants 
poden recórrer, pràcticament, tot l’itinerari que con-
necta l’Escola de la Floresta i el Club de Tennis amb el 
camí de la Salut i Can Domènech envoltats de l’entorn 
natural de Valldoreix.

Un cop completats els treballs, l’actuació aconseguirà 
assegurar la completa accessibilitat del traçat als veïns 
i veïnes de la vila i protegir l’entorn dels torrents de 
Can Llobet i del Badal, inclosos des de 2010 entre els 
paratges naturals protegits pel Pla Territorial Metro-
polità de Barcelona (PTMB).

L’EMD millora el paviment de diferents carrers de Valldoreix

Els Itineraris de Natura de Valldoreix queden connectats en el 
tram entre el carrer Brollador i l’Av. Castellot
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L’exposició compta amb valuoses 
peces de material esportiu dels 
inicis del Club Esportiu Valldoreix, 
raquetes de reconeguts tennistes 
com Andy Murray o Rafa Nadal, un 
trofeu original del torneig ‘Conde 
de Godó’ i un recull d’imatges dels 
moments històrics més representa-
tius de l’entitat. 

El president de l’EMD de Valldoreix, 
Josep Puig, va donar el 14 de de-
sembre el tret de sortida a la sala 
d’exposicions de la Casa de la Vila a 

la mostra ‘El Tennis i la Vila’, la qual 
s’emmarca en els actes de comme-
moració del 50é aniversari del CEV.
La presència del cèlebre tennista i 
ex nº 5 del rànking ATP, Tommy Ro-
bredo, va acompanyar als represen-
tants del govern de l’EMD-Valldo-
reix i al públic durant l’obertura de 
l’exposició on, en acabar els parla-
ments de les autoritats, es va oferir 
un refrigeri per a tots els assistents. 

L’extensa col·lecció de fotografies 
dels moments més importants del 

Club Esportiu Valldoreix va omplir 
les parets de la sala de l’EMD, men-
tre que una antiga xarxa de tennis 
va ocupar un lloc central de la mos-
tra. Altres peces i estris esportius 
com vestimenta de fa mig segle 
dels atletes del CEV o raquetes uti-
litzades durant els primers passos 
del club valldoreixenc van envoltar 
el trofeu ‘Conde de Godó’, cedit 
per Rafa Nadal i una de les peces 
estrelles de l’exposició.

El grup d’entusiastes artístics de Valldoreix va celebrar 
a finals de desembre el seu esperat espectacle de Na-
dal, amb les seves tradicionals representacions de tea-
tre musical i espectacle de varietats.

La coneguda entitat valldoreixenca va fer, un any més, 
les delícies del seu variat públic durant les seves repre-
sentacions programades pels dies 16 i 17 de desembre, 
amb histories de Nadal, cant i dansa a la Nau. Amb 
aquests ingredients els Marxosos van elaborar una 
proposta que en tot moment va seguir el fil argumen-
tal habitual dels espectacles de l’entitat d’ambient de 
gresca i humor.

La gran demanda de places per assistir espectacles dels 
Marxosos del Vallès es va repetir un any més i va dei-
xar petita una Nau de Cultura que es va vestir de gala 
per acollir la tradicional convocatòria nadalenca, com 
sempre amb entrada gratuïta en els dos passis del cap 
de setmana.

L’exposició ‘El Tennis i la Vila’ fa un recorregut pels 50 anys
d’història del Club Esportiu Valldoreix

Els Marxosos del Vallès feliciten les festes nadalenques amb el 
tradicional ‘Show de Nadal’ 
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inscripcions obertes per participar a 
la segona edició de la mostra ‘Vall-
doreix del Somnis’, una iniciativa 
que persegueix l’objectiu de, per 
segon any, omplir els racons més 
representatius de la vila d’art escul-
tòric. 

La segona edició del projecte artís-
tic de l’associació Amicart Valldo-
reix es proposa omplir d’art escul-
tòric els paratges més característics 
de la vila. La II Bienal espera recollir 
creacions i talles de diversos artis-
tes, tant locals com nacionals i in-
ternacionals, en un certamen on 
tothom que s’avingui a participar 

podrà mostrar les seves capacitats 
artístiques amb figures de temàti-
ca lliure que seran repartides pels 
entorns naturals i urbans més ca-
racterístics de Valldoreix entre el 
20 d’octubre i el 20 de desembre de 
2018.

Per participar a la convocatòria no 
hi ha límit d’edat ni de nacionalitat 
i, encara que és aconsellable que el 
tema tracti sobre la relació entre les 
expressions artístiques i la natura, 
les escultures poden ser de temà-
tica completament lliure. Per se-
leccionar les obres els participants 
hauran de presentar, fins el 30 de 
març de 2018, el seu projecte escul-

tòric a l’adreça projectes@valldo-
reixdelssomnis.com. Cada proposta 
ha d’estar signada per l’autor o au-
tora i acompanyada per les dades 
personals: nom i cognoms, adreça 
del domicili, país, telèfon i opcio-
nalment la pàgina web. Cal enviar 
tres fotografies en color de l’obra 
a més d’una fitxa tècnica, una des-
cripció de la peça, el currículum de 
l’artista i una taxació de l’escultura, 
en cas de possible adquisició durant 
la mostra. 

La instal·lació de les peces artísti-
ques als entorns valldoreixencs es 
farà de l’1 fins el 15 d’octubre de 
2018 a càrrec dels propis artistes, 
mentre que les obres finalistes se-
ran finalment anunciades pel jurat 
el dia 1 de maig de 2018. El primer 
premi serà atorgat com a ‘premi a 
la singularitat’, tant pels materials 
com per la realització. El ‘premi al 
missatge’ se l’endurà l’escultor que 
millor sàpiga plasmar a la seva obra 
la relació entre l’ecologia i les no-
ves tecnologies i el tercer guardó 
serà entregat a l’artista emergent 
menor de 30 anys que sorprengui el 
jurat amb la seva proposta artística. 
Per a més informació sobre els cri-
teris de participació, els premis o 
qualsevol dubte es pot contactar 
amb Amicart Valldoreix al telèfon 
609.349.639, a l’adreça electrònica 
amicartvalldoreix@gmail.com o fí-
sicament al local de l’associació al 
carrer Sant Francesc, 9 de Valldo-
reix.

La brigada d’Obres de l’EMD de Valldoreix va acabar el 
2017 deixant llestos els treballs de reparació i substitu-
ció les tapes de clavegueram i embornals dels carrers 
de la vila amb algun desperfecte, amb l’objectiu d’as-
segurar el màxim nivell del servei i evitar incidències.

Els treballs van començar a l’avinguda Monmany i a 
la cruïlla de l’avinguda Villadelprat amb el carrer de 
l’Espígol. Les tasques d’adequació del servei de clave-
gueram van servir per evitar problemes amb el servei 

de drenatge d’aigües en els carrers de Valldoreix i, jun-
tament amb la reparació dels embornals de la Rambla 
Mossèn Jacint Verdaguer amb carrer Can Bord i al Car-
rer Mata, mantindran el correcte funcionament de la 
xarxa de sanejament de la vila durant el 2018. 

El projecte de restauració i substitució de tapes de cla-
vegueram i embornals va concloure amb una reforma 
dels pluvials del passeig de la Mariscota.

Obert el període d’inscripcions per participar a la
II Biennal d’Escultura ‘Valldoreix dels Somnis’

L’EMD acaba l’any enllestint tasques de reparació i manteniment 
del clavegueram de Valldoreix
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Els esquirols de Valldoreix estan més segurs des 
d’aquest dimarts quan l’EMD de Valldoreix ha instal-
lat 3 passarel·les entre arbres perquè els rosegadors 
puguin creuar sense perill tres de les vies amb més 
trànsit de cotxes de la vila. 

La rambla Mossèn Jacint Verdaguer, la carretera de 
Vallvidrera i l’avinguda Ramon Escayola han estat els 
llocs triats per l’àrea de Medi Ambient de l’EMD de 
Valldoreix per a ubicar cada una de les tres passarel·les 
per a esquirols, que des d’ahir ja estan instal·lades a la 
vila i que permetran que aquests rosegadors arboris 
puguin transitar entre les masses boscoses de Valldo-
reix sense risc de resultar atropellats per algun vehicle.

El projecte, que ha tingut un cost de poc més de 3.000 
euros, consisteix en la habilitació d’unes passarel·les 
confeccionades amb corda sintètica i travessers de fus-
ta que permeten el trànsit dels esquirols d’un arbre a 
un altre sense haver de baixar a l’asfalt.

Les cordes s’han instal·lat a una altura propera als 10 
metres per tal d’evitar qualsevol problema amb el 
trànsit a les vies esmentades. També s’han instal·lat 
unes menjadores als extrems de cada una de les passa-
rel·les per incentivar l’ús per part dels esquirols.

Les passarel·les per a esquirols va ser una de les pro-

postes triades pel vot ciutadà durant el període de vo-
tacions dels Pressupostos Participatius que van repartir 
100.000 euros entre 24 projectes proposats des de les 
entitats i la ciutadania.

Les passarel·les per a esquirols ja són una realitat a Valldoreix
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El debut a la vila de la reconeguda 
obra del valldoreixenc Ramon Ma-
daula va omplir de gom a gom l’1 
de desembre la Nau de Cultura, que 
estrenava nou pati de butaques, 
gràcies a l’acord entre l’EMD-Vall-
doreix i el Teatre-Auditori de Sant 
Cugat. 

La comèdia dramàtica de l’actor i 
autor de teatre valldoreixenc, Ra-
mon Madaula, va rebre l’aval del 
públic valldoreixenc en la cita de di-
vendres passat a la Nau de Cultura. 
La interpretació dels prolífics actors 
Abel Folk i Roger Coma va satisfer 
les més d’un centenar de persones 
que es van aplegar a la sala teatral 
valldoreixenca per gaudir d’una ex-
cepcional interpretació que no va 

deixar ningú indiferent. L’actuació 
de Coma i Folk va comptar amb la 
complicitat del públic, que va res-
pondre amb rialles cada una de 
les moltes situacions hilarants, que 
sota la direcció del dramaturg Jordi 
Casanovas, van escenificar els artis-
tes de la relació entre la política i la 
psiquiatria.

L’estrena de L’Electe no va ser l’úni-
ca sorpresa que es van endur els 
assistents a l’espectacle, ja que el 
divendres també s’estrenaven les 
noves butaques de la Nau de Cultu-
ra. Amb el cartell de complert pen-
jat dues setmanes abans de l’estre-
na, la totalitat de les 112 localitats 
del nou pati de butaques es van 
omplir per gaudir de l’obra de Ma-

daula. La instal·lació de la renova-
da platea ha estat possible gràcies a 
un acord entre l’EMD de Valldoreix 
i el Teatre Auditòri, que permetrà 
la consolidació de l’espai de la Nau 
de Cultura com un escenari estable 
de la programació teatral de la ciu-
tat. 

L’arribada de l’obra de Ramon Ma-
daula a la Nau de Cultura se suma a 
les més de 60 representacions arreu 
el país i als més de 20.000 especta-
dors que ja han vist L’Electe i que, 
igual que a Valldoreix, han destacat 
l’excepcionalitat de la sessió teatral 
que divendres passat va pujar a l’es-
cenari de Valldoreix per primer cop.

Nit d’estrenes a la Nau de Cultura amb el muntatge L’Electe
i el nou pati de butaques  




