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A 100 anys d’Associació de Propietaris i
Veïns de Valldoreix
L’any 1918, naixia 
l’Associació de Propietaris 
Vil·la Jardí de Valldoreix. 
No era la primera 
associació de Valldoreix. 
Quatre anys abans s’havia 
fundat l’Associació de 
Propietaris de Valldoreix 
i Rodalies, que un temps 
després  s’integrà en l’A. P. 
Vil·la Jardí.

ren una dècada, però l’esclat de la 
guerra impedí assolir l’autonomia 
local en aquell moment.

Entre 1918 i 1958 l’Associació de-
senvolupà Valldoreix. Impulsà l’en-
llumenat elèctric, creà i gestionà la 
centraleta telefònica, gestionava 
la recollida d’escombraries, creà el 
servei d’autobús de Valldoreix, va 
fer obres de pavimentació de car-
rers, recaptà els diners per a cons-
truir l’estació, etc… en definitiva 
funcionà com un Ajuntament, sen-

se ser-ho. També l’Associació dina-
mitzà les activitats socials, culturals 
i esportives. Organitzava la Festa 
Major, creà la Festa de l’Arbre, or-
ganitzà balls i festes, tenia un grup 
de teatre, organitzava campionats 
i competicions esportives, fundà el 
Club Esportiu Valldoreix i moltes 
altres activitats que vertebraren la 
societat valldoreixenca. Durant les 
festes nadalenques organitzava un 
concurs de pessebres o el patge re-
ial. A l’octubre organitzava l’Aplec 
de la Salut. També eren tradicionals 
els debats electorals en les elecci-
ons a alcalde de l’EMD.

L’Associació va funcionar com a ofi-
cina de gestió dels seus associats, 
tenint oficines al carrer Sant Jo-
aquim de Barcelona i a la Rambla 
Verdaguer a Valldoreix.

El 1958, amb la creació de l’Entitat 
Local Menor, el seu president Ra-
mon Escayola i Vilaró (1954-1959) 
va ser nomenat primer alcalde de 
Valldoreix. Anys més tard, Josep 
Maria Coll i Médico, que havia estat 
president de l’Assciació entre 1959 i 
1961 i vocal fins el 1967, va ser no-
menat alcalde l’any 1968.

Des del anys 30 publicà un butlletí 
informatiu que al llarg del temps 
ha anat canviant de nom i format, 
però que són una autèntica crònica 
del s. XX a Valldoreix.

Cap el 1930 canvià el seu nom pel 
d’Associació de Propietaris de Valldo-
reix i a la dècada dels cinquanta pel 
d’Associació de Propietaris i Veïns de 
Valldoreix.

El seu primer president va ser Joan 
Gassó i Vidal (1918-1923), succeït 
per Enrich Poch i Quintana (1923-
1925). El tercer president, Josep 
Turell i Isbert (1925-1926) inicià els 
treballs per a què Valldoreix es con-
vertís en un ajuntament autònom i 
així es feren gestions davant l’ajun-
tament de Sant Cugat i la Diputa-
ció de Barcelona, per tal d’assolir 
aquest objectiu. Les gestions dura-

PRESIDENTS DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS I VEÏNS

  Joan Gassó i Vidal          1918
  Enrich Poch i Quintana   1923 
  Josep Turell i Isbert   1925 
  Antoni Rosich i Busquets  1926
  Enric Torné i Mateu   1930
  Antoni Rosich i Català   1941
  Jaume Escoda i Llavería   1942
  Enric Torné i Mateu   1946
  Patrocinio Ballesteros Sánchez  1948
  Pablo Lemmel Malo de Molina  1949
  Carlos Camps i Caselles   1952
  Ramón Escayola i Vilaró   1954
  Josep María Coll i Médico  1959
  Joaquim Monzó i Lasala   1961
  José María Silván   1964
  Joaquim Lloveras i Roig   1965
  Vicens Folqué    1973
  Rafael Vila Pizà    1976
  Antoni Zamora Baño   1977
  Artur Parcerisa    1979
  Nicolau Canela    1981
  Montserrat Roura i Queralt  1986
  Jordi Cufí i Borrell   1991
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EDITA: Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185 · Tel. 93 674 27 19  Fax 93 589 18 23
c/e: comunicacio@valldoreix.cat
DISSENY i MAQUETACIÓ: Azor Creatius Gràfics · www.azordisseny.com

INSTITUCIONS I URGÈNCIES
EMD Valldoreix - Atenció Ciutadana
EMD Valldoreix - Urbanisme
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Emergències (bombers, ambulàncies)
Informació Ajuntament de Sant Cugat
Informació Generalitat de Catalunya
CAP de Valldoreix
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,

Ja ha esclatat la primavera a Valldoreix, un temps en el 
qual el nostre poble brilla amb llum pròpia i s’omple de 
colors i de perfums amb la floració de tots els arbres i 
plantes que formen part del nostre patrimoni natural. La 
natura és el bé més valuós que atresorem els valldorei-
xencs i valldoreixenques, juntament amb la tranquil·litat 
i la pau de la nostra vila.

Amb l’arribada del bon temps tenim més ganes de gau-
dir del nostre entorn de privilegi i és per això que us 
convido a sortir a passejar pels nostres carrers i places 
i a voltar pels boscos que envolten Valldoreix. I un dels 
racons de la vila que no us podeu deixar perdre és la 
nova placeta enjardinada, a tocar de l’Estació dels ferro-
carrils. El que, fins fa pocs mesos, era el passatge amagat 
que connectava la plaça de l’Estació amb el carrer de l’Es-
glésia és ara un magnífic mirador, que ofereix una vista 
privilegiada del històric edifici de l’Estació de tren i de la 
seva plaça. Us recomano la visita.

I sense deixar la plaça, no us oblideu de donar una ullada 
a la nova escultura que els artistes de La Floresta Ariane 
Patout i René Muller han realitzat amb l’antic tronc del 
pi de l’Estació, i que ha donat una nova vida a un arbre 
que ens ha acompanyat els darrers 70 anys. El pi de l’Es-
tació ha estat testimoni del creixement del nostre poble i 
de l’empenta de la seva ciutadania per construir un Vall-
doreix millor cada dia. La seva mort ens ha entristit molt 
i hem volgut que aquesta escultura de les ‘Cadires sal-
vatges’ sigui un homenatge, que de nou vinculi la nostra 
vila amb la natura que forma part del paisatge habitual 
de les nostres vides.

Rebeu totes i tots una cordial salutació.

Susana Herrada Cortés
Presidenta accidental de l’EMD de Valldoreix
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ES La nova plaça enjardinada de l’estació:
El nou mirador de Valldoreix

Les obres es van iniciar a principis 
de desembre quan es va enderro-
car la petita edificació existent al 

terreny, per obrir un espai d’estada 
que ha esdevingut l’espai principal 
de la nova plaça-mirador. Aquest 
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 renovat accés de vianants 
suavitza l’antiga escala que presen-
tava un desnivell molt pronunciat 
i que amb la nova urbanització el 
recorregut esdevé un traçat d’es-
cala-rampa en diagonal menys cos-
teruda.  
Per garantir l’accessibilitat a la 

plaça-mirador a les persones amb 
mobilitat reduïda o amb cadira 
de rodes s’ha creat un altre accés 
a l’espai en forma de rampa que 
s’inicia a la vorera de la rambla Mn. 
J. Verdaguer i que té un desnivell 
d’un 6%. A la façana de la rambla, 
on s’ha habilitat aquesta rampa, 
també s’ha intervingut per evitar 
possibles despreniments de terres, 
atès el fort talús que presenta el 
terreny. La solució proposada ha 
estat la col·locació d’una malla de 
fibra de coco i un sembrat que crea-
ran una catifa verda que compacta 
el terreny i evitarà l’erosió.

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



5

JU
N

Y
 2

01
8

La remodelada plaça de les Oliveres
ja és una realitat 
Les obres ja s’han enllestit i després de més d’un mes de treballs la 
nova plaça està totalment acabada i esdevé un espai remodelat que és 
la nova porta d’entrada al barri del Monmany

L’objectiu principal de l’actuació ha 
consistit en transformar el que fins 
ara era una simple cruïlla de distri-
bució de trànsit de vehicles en una 
plaça que conjuga la seva funció 
d’ordenar el trànsit amb la d’esde-
venir un espai que doni identitat al 

sos de vianants, i s’ha millorat l’es-
pai de les marquesines de parades 
d’autobús. La cirereta a l’actuació 
ha estat la plantació d’una olivera 
a l’espai central de la nova plaça.

barri del Monmany. L’obra s’ha exe-
cutat 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. També s’ha ampliat l’espai 
de voreres i s’han adaptat dels pas-
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ES El pi de l’Estació de Valldoreix es 
converteix en una escultura de les 
‘Cadires salvatges’

L’emblemàtic pi pinyoner de la pla-
ça de l’Estació de Valldoreix, amb 
més de 70 anys d’edat, malgrat 
tots els esforços i els tractaments 
fitosanitaris realitzats pels serveis 
tècnics de l’EMD de Valldoreix, no 
s’ha pogut recuperar d’una infec-
ció encara no identificada, que ha 
acabat provocant la seva mort.

És per això, i atès que en poc 
temps el pi esdevindria inestable 
i comprometria la seguretat de vi-
anants i trànsit rodat de la plaça, 

l’EMD de Valldoreix va coordinar 
amb els serveis de manteniment 
de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) la tala i retirada 
de la capçada, unes tasques que 
es van dur a terme la matinada del 
diumenge 27 al dilluns 28 de maig. 
Atesa la mida de l’exemplar, les 
tasques de tala i retirada de la cap-
çada van obligar a tancar la plaça 
al trànsit de vehicles i als vianants 
per evitar qualsevol accident.

Aquesta intervenció va ser el pri-
mer pas d’una actuació global que 
ha volgut donar una nova vida al 
pi convertint el tronc en una es-
cultura de fusta natural, gràcies 
la col·laboració dels artistes de 
La Floresta, Ariane Patout i René 
Muller. L’objectiu ha estat que les 

dues branques principals del tronc 
del pi de l’estació s’hagin conver-
tit en ‘Cadires salvatges’ dels ar-
tistes florestans, un projecte amb 
què Patout i Muller, van guanyar 
el prestigiós premi FAD d’arqui-
tectura l’any 2014. És per aquest 
motiu que la tala només va afec-
tar la copa del pi, deixant les dues 
branques del tronc fins a uns 7 me-
tres d’altura. L’actuació a la plaça 
es completarà amb la plantació de 
tres til·lers al voltant de la nova 
escultura que substituiran el pi 
mort i donaran ombra a la plaça. 
Les tasques de plantació dels nous 
exemplars està prevista per des-
prés de l’estiu, quan les condicions 
climàtiques seran més favorables 
per a l’arrelament i consolidació 
dels arbres.

Les tasques de tala i 
retirada de la capçada 
van obligar a tancar 
la plaça al trànsit de 
vehicles i als vianants
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CDR i declarar-se vila antifeixista
La Sessió Plenària Ordinària del mes 
de maig va servir per tirar endavant 
la moció presentada pel grup muni-
cipal CUP-PC, que plantejava secun-
dar la resistència no violenta dels 
Comités de Defensa de la República 
(CDR) amb una esmena de l’equip 
de govern per no incloure la deso-
bediència a l’acord.

La moció de la CUP-PC de suport 
als CDR va comptar amb el vot fa-
vorable d’ERC-MES i el grup del 
PDeCAT-Actuem, amb l’esmena 

pactada, mentre que la vocal de 
Ciutadans (C’s) es va posicionar de 
forma contrària. La sessió plenà-
ria va servir també per aprovar la 
moció d’ERC-MES de declarar Vall-
doreix vila antifeixista, amb el vot 
favorable dels membres del PDe-
CAT-Actuem i de la CUP-PC, mentre 
que Anna Cano de C’s es va abste-
nir.

Anna Cano va ser també la prota-
gonista de la moció presentada pel 
seu grup per facilitar el dret a vot 

dels ciutadans europeus a les elec-
cions municipals i europees, una 
moció que va ser retirada per la 
mateixa Anna Cano durant el torn 
de discussió del punt de l’ordre del 
dia.

La sessió plenària va servir igual-
ment per tirar endavant la modi-
ficació dels preus públics de l’Esco-
la de Música de Valldoreix i de la 
prestació del servei públic de tallers 
d’activitats educatives al Casal de 
Cultura i Biblioteca.

Valldoreix acorda implantar la parada a demanda al 
transport urbà i homenatjar a Guillem Agulló
El Ple de la Junta de Veïns de fe-
brer va tirar endavant la proposta 
de la CUP-PC d’incorporar al ser-
vei de bus de Valldoreix l’aturada 
a demanda entre dues parades 
oficials, per millorar la seguretat 
de les usuàries durant la nit.

La proposta de la parada a de-
manda es va aprovar amb els vots 
afirmatius del grup proposant de 
la moció, els de l’equip de govern 
i el de la vocal de Ciutadans. El vo-
cal d’ERC-MÉS va votar en contra 
per no estar d’acord amb el fons 
de la moció. També va prosperar 
la moció d’ERC-MÉS de sol·licitar 

a la Comissió del Nomenclator de 
Sant Cugat que un carrer o una 
plaça del municipi porti el nom 
del jove valencià Guillem Agulló, 
que va morir l’any 1993 apunyalat 
durant una agressió de caràcter 
feixista.

Les mocions rebutjades van ser la 
de la recuperació de les 5 Milles 
Femenines i l’habilitació de les 
marquesines de parada de bus 
com a punts d’informació per a 
les entitats, totes dues proposa-
des pel grup d’ERC-MÉS.

La Junta de Veïns també va ser-

vir per aprovar la pròrroga de la 
concessió de gestió de l’Escola de 
Música de Valldoreix a l’empresa 
Quatettstz, SL, pels proper 4 anys 
i fins al curs 2021-2022. La propos-
ta va comptar amb el vot unànime 
de tot el consistori valldoreixenc, 
que va valorar la bona tasca feta 
per l’empresa gestora. Per últim, 
el Ple va acordar nomenar a Ber-
nat Gisbert nou vocal de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, respon-
sabilitat que s’afegeix a les seves 
actuals atribucions i que desenvo-
luparà fins a la reincorporació del 
president, Josep Puig, en període 
de baixa mèdica.
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emdvalldoreix - 25/05/2018
Per motius d’organització interna i de manera temporal l’OAC 
de l’@EMDValldoreix estarà oberta al públic una única tarda 
a la setmana. Serà la tarda dels dilluns i fins a les 19:00h. 
Ben aviat us avisarem quan tornem a reprendre l’horari habi-
tual. Disculpeu les molèsties.

emdvalldoreix - 25/05/2018
Una desena d’arbres morts i inestables a tocar de l’estació 
dels @fgc.cat es retiraran per seguretat http://www.valldoreix.
cat/una-desena-darbres-morts-i-inestables-a-tocar-de-lesta-
cio-dels-fgc-es-retiraran-per-seguretat/

EMD de Valldoreix  @EMDValldoreix - 04/06/2018
Ja han començat els treballs d’Ariane Patout i René 
Muller al pi de la Plaça de l’Estació de #Valldoreix 
per convertir el tronc en una escultura de les ‘cadires 
salvatges’

emdvalldoreix - 28/05/2018
Aquest dissabte estrenem el 5è Cicle de Concerts al Castell 
de Canals amb ‘El Cello de Boccherini’ amb @terrassa48 . 
Enguany les excavacions arqueològiques al castell ens obli-
guen a traslladar els concerts a altres escenaris. Dissabte 
estarem a la Nau de Cultura a les 20:30h. Us hi esperem!

EMD de Valldoreix  @EMDValldoreix - 03/06/2018
#Concerts d’estiu a #Valldoreix Us hi esperem !!! 
02.06 “ El Chello de Boccherini” @terrassa48 @ju-
ditneddermann @orquestraOCM @EMDValldoreix 
@devalldoreix @totsantcugat @QuimCastello @
EMValldoreix @escolaThauSC @AMPAMaragallS-
tQ @bibliovalldor

EMD de Valldoreix  @EMDValldoreix - 03/06/2018
El virtuosisme de Luiggi Bocherini i l’@terrassa48 
enceten el 5è Cicle de Concerts del Castell de Ca-
nals, que canvia d’emplaçament per les excavacions 
arqueològiques al monument valldoreixenc @cu-
gatcat @totsantcugat @elCugatenc @tvsantcugat 
#valldoreix

EMD de Valldoreix  @EMDValldoreix - 02/06/2018
Aquest matí hem signat la renovació del conveni de 
col·laboració amb @Cataloniafundac per a la inser-
ció laboral de persones amb discapacitat i la Mer-
cè seguirà amb nosaltres un any més!!  #Valldoreix 
http://www.valldoreix.cat/la-valldoreixenca-alba-es-
cola-guanya-el-concurs-de-cartells-de-la-festa-ma-
jor-de-valldoreix-2017/ … @cugatcat @totsantcugat
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Valldoreix al twitter Valldoreix a Instagram

emdvalldoreix - 24/05/2018
El pi de l’Estació de Valldoreix mort esdevindrà una de les 
‘Cadires salvatges’ dels artistes Ariane Patout i René Muller 
http://www.valldoreix.cat/el-pi-de-lestacio-de-valldoreix-mort-
esdevindra-una-de-les-cadires-salvatges-dels-artistes-aria-
ne-patout-i-rene-muller/

emdvalldoreix - 23/05/2018
L’escriptor Víctor Alexandre porta a la Sala de Plens de #Vall-
doreix la història d’amor de tota una vida de la María i del 
Joan amb la seva novel•la ‘Els amats de la rambla del Celler’ 
@tvsantcugat @cugatcat @totsantcugat @elcugatenc @
devalldoreix

EMD de Valldoreix  @EMDValldoreix - 31/05/2018
Arrenca el V Cicle de Concerts al Castell de Canals 
a #Valldoreix http://www.totsantcugat.cat/actualitat/
cultura/musica/arrenca-el-v-cicle-de-concerts-al-
castell-de-canals-75941102.html via @totsantcugat

emdvalldoreix - 24/05/2018
El Casal d’Avis de #Valldoreix celebra 34 anys degustant 
una paella multitudinària en el tradicional dinar de germanor 
anual de l’entitat @cugatcat @tvsantcugat @totsantcugat @
elcugatenc

EMD de Valldoreix  @EMDValldoreix - 28/05/2018
L’OAC de #Valldoreix obrirà, temporalment, només 
els dilluns a la tarda https://www.cugat.cat/noticies/
societat/137264/l_oac-de-valldoreix-obrira-temporal-
ment-nomes-els-dilluns-a-la-tarda … via @cugatcat

EMD de Valldoreix  @EMDValldoreix- 31/05/2018
La 25a Mostra de Teatre de #Valldoreix continua 
amb l’obra ‘Terenci & Maria Aurèlia’ http://www.tot-
santcugat.cat/actualitat/cultura/arts-esceniques/la-
25a-mostra-de-teatre-de-valldoreix-continua-amb-l-
obra-terenci-maria-aurelia-75855102.html … via @
totsantcugat

EMD de Valldoreix  @EMDValldoreix - 01/06/2018
Pintura, poesia, dansa, música... La 2a Nit de l’Art 
d’Amicart i l’@EMDValldoreix omple de creativitat la 
Casa de la Vila de #Valldoreix i els Jardins 11 de Se-
tembre @cugatcat @totsantcugat @elCugatenc @
tvsantcugat

EMD de Valldoreix  @EMDValldoreix - 29/05/2018
#Valldoreix celebra la segona Nit de l’Art http://www.
totsantcugat.cat/actualitat/cultura/art/valldoreix-cele-
bra-la-segona-nit-de-l-art-75919102.html … via @
totsantcugat #santcugat
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A El 2on Concurs de Bandes Sound 
Music serà el 7 de setembre

Ja hi ha nova data per a la fase de classificació de 
la segona edició del Concurs de Bandes SoundMusic 
de Valldoreix, que es va haver d’ajornar per les plu-
ges que van caure a la vila i que van fer impossible 
la celebració del certamen musical a la plaça del 
Casal de Cultura, tal com estava previst.

L’organització ha escollit el divendres 7 de setem-
bre com la data definitiva per a la celebració dels 
concerts classificatoris del concurs, una setmana 
abans de l’inici del cap de setmana gran de la Fes-
ta Major de Valldoreix i de la fase final del Sound 
Music, que decidirà quin grup s’erigeix enguany 
com el millor grup jove de la vila i s’endú el premi 

de 300 euros i la gravació d’un EP de 3 temes amb 
la discogràfica The Wall Records.

En total són 5 els grups que prendran part de la 
fase classificatòria del concurs, entre els quals 
s’escolliran dos que tocaran durant la Nit Jove 
de la Festa Major i que es disputaran el premi fi-
nal. Els grups que competiran són: Manganga del 
Mundo; Porcs del Vallès; T-24; 81 Roton i Koré. La 
novetat d’aquesta 2a edició és que, a diferència 
de l’any passat, enguany no hi haurà jurat i tant 
els finalistes com el guanyador final es decidiran 
a partir dels vots emesos pels mateixos especta-
dors.
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La Biennal d’Escultura ‘Valldoreix 
dels Somnis’ arriba a la 2a edició 
amb més obres i més presència
internacional
El certamen escultòric creix en participació i en es-
pais, amb la inclusió del Bosc de la Serreta com a sala 
d’exposicions a l’aire lliure, on reposaran les diferents 
obres, juntament amb el Parc de Sant Cebrià i el Club 
Esportiu Valldoreix.

Un total de 30 creacions escultòriques prendran part 
en l’edició d’enguany de la Biennal d’Escultura ‘Vall-
doreix dels somnis’, que tindrà més presència inter-
nacional amb la participació d’artistes arribats de 
Veneçuela, Itàlia, Alemanya i Xina, juntament amb 
escultors catalans i espanyols. La tria de la trentena 
d’obres s’ha fet a partir d’un llistat de 34 projectes, 
dels quals se n’han descartat 4 per no complir amb els 
requisits mínims exigits pel jurat.

Enguany el jurat de la biennal està format per l’es-
cultor i professor de Belles Arts de l’UB, Josep Roy; 

l’escultor i professor de la Escola Massana, Tom Carr; 
la historiadora i crítica d’art, l’Imma Pueyo; l’escul-
tor santcugatenc Pep Codó; la directora del CRBMC 
Àngels Solé; i el marxant i col·leccionista d’art Tom 
Madoock. Seran ells i elles els encarregats de triar les 
3 obres que s’enduran el reconeixement i els premis 
de l’edició 2018 de la biennal. En concret el concurs 
repartirà 2 premis de 5.000 euros a les obres que més 
destaquin per la seva ‘singularitat’ i pel seu ‘missat-
ge’, mentre que entregarà un tercer premi de 3.000 
euros a l’artista emergent, que no pot comptar amb 
més de 30 anys.

L’exposició de les peces artístiques als diferents espais 
de Valldoreix es farà entre els dies 20 d’octubre i 20 
de desembre de 2018, quan es donaran a conèixer 
quines seran les obres guanyadores de la 2a edició de 
la Biennal d’Escultura ‘Valldoreix dels somnis’.
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‘Treballar per donar servei a la gent del poble ha estat una gran satisfacció’
El proper mes de juny et jubiles després de 39 anys de 
treballar l’EMD de Valldoreix. Quina sensació tens en 
pensar que en breu poses punt i final a tota una vida 
de servei a Valldoreix?
Per una banda sento que és un alliberament per no 
haver de llevar-me cada dia a les sis del matí per anar a 
treballar, per l’altra sento que enceto una nova etapa 
de la meva vida. La vida són etapes. Tanco una eta-
pa molt important de la meva vida, perquè han estat 
molts anys.

Quins plans tens un cop no hagis de venir més a 
l’EMD?
El que em fa més il·lusió és la relaxació de poder fer 
allò que a mi m’agrada en cada moment. Com a pro-
jecte m’agradaria poder anar d’oient a alguna assig-
natura que m’interessi de la UAB, poder assistir a ci-
cles de cinema, aprendre un idioma com, per exemple, 
l’anglès, en definitiva poder disposar del meu temps.

Com i quan comença la teva relació amb la vila de Vall-
doreix?
Jo abans vivia a Barcelona, a la vora de la Sagrada Fa-
mília. Soc nascuda a Poblenou i en casar-me vaig anar 
a viure a la Sagrada Família i en aquella època, era 
l’any 1975, volíem sortir de Barcelona i després de mi-
rar diferents llocs, la casa que més ens va quadrar i el 
lloc que més ens va agradar va ser Valldoreix. Va ser 
casualitat, perquè vam mirar cases a Cerdanyola, a la 
zona de Sant Medir, però al final ens vam quedar amb 
Valldoreix. 

I amb l’EMD?
A treballar a l’EMD vaig començar l’any 1979. Recordo 
que va ser un dia que estàvem amb uns amics fent el 
vermut a l’antic bar de l’Estació, que regentava la Ma-
ria Bajos i el seu marit l’Alfons de la Cruz, quan vaig 
veure un cartell que anunciava que l’EMD convocava 

unes oposicions d’una plaça d’administrativa i amb els 
amics vam fer el comentari de si em presentaria. I així 
va ser que m’hi vaig presentar i em van seleccionar per 
la plaça. I aquí m’he quedat. 

I què feies abans de treballar a l’EMD?
Sempre he treballat a la part administrativa, però 
abans treballava a l’empresa privada. Concretament 
vaig començar treballant a l’industria tèxtil en dife-
rents empreses i després vaig estar fent altres feines 
abans de guanyar les oposicions per entrar a treballar 
l’EMD.

En 40 anys a l’EMD deus haver fet de tot a la casa?
Sí. Entre d’altres coses, perquè al principi érem lite-
ralment només 4 ó 5 persones les que treballàvem a 
l’antiga Entitat Local Menor (així es deia l’EMD antiga-
ment) i ens tocava fer de tot a tots. Ateníem a la gent, 
tramitàvem els expedients, fins hi tot en aquells temps 
encara fèiem el cobrament de les taxes i els tributs di-
rectament des de l’EMD.

Quantes seus de l’EMD has conegut?
Totes. La primera estava ubicada a davant de l’actual 
Casa de la Vila, a l’altra banda de la rotonda. Després, 
quan va tancar el Vall d’Or, ens vam traslladar a l’ac-
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Magda Gosálvez:
‘Treballar per donar servei a la gent del poble ha estat una gran satisfacció’

tual edifici, però que estava sense remodelar, més tard 
va venir l’època dels barracons provisionals durant les 
obres de remodelació de l’edifici i des de fa 10 anys 
estem a la nova seu de l’EMD, ara ja totalment ade-
quada.  

Des de l’àrea de serveis tècnics heu estat molt cons-
cients de com s’ha produït el creixement de la vila de 
Valldoreix. Com ho has viscut?
Estar a l’àrea de Territori significa que et passen per 
les mans tots els projectes que s’impulsen des de l’ad-
ministració i també els projectes particulars de la gent 
que vol fer-se les seves cases o negocis. És engrescador. 
Treballar per donar servei a la gent del poble, per mi 
ha estat una gran satisfacció, ja que he pogut contri-
buir des de la meva feina a crear un bé comú i que ha 
servit per millorar la vida dels veïns i veïnes.

Com ha evolucionat la vila al llarg d’aquests 40 anys?
Valldoreix ha crescut al mateix ritme que ho ha fet la 
resta de la societat actual. S’han produït molts canvis 
a tots els nivells. Quan jo vaig entrar a l’EMD es tre-
ballava amb màquines d’escriure totalment manuals i 
al cap d’un temps van arribar les maquines d’escriure 
elèctriques. Després van arribar els ordinadors i a dia 
d’avui tot es gestiona de forma electrònica i a través 

d’internet. Aquest mateix canvi ha estat a nivell de po-
ble. Quan jo vaig venir la majoria de carrers no estaven 
asfaltats i es començaven a fer les clavegueres i a elimi-
nar els pous negres. Així, de mica en mica hem passat 
a tenir els serveis de que gaudim avui en dia. Antiga-
ment, quan bufava una mica de vent ens quedàvem 
sense llum i la majoria de gent no tenia ni telèfon a 
casa. Valldoreix al llarg d’aquests 39 anys ha canviat 
radicalment. Ha passat de ser una urbanització amb 4 
carrers asfaltats per convertir-se en la vila que és avui.

De totes les tasques que has fet a l’EMD al llarg dels 
anys, quina t’ha resultat més gratificant?
Veure el resultat dels projectes que s’han impulsat des 
de l’EMD al llarg de tot aquest temps. Des de veure 
com es construeix una piscina, de la qual després he 
pogut gaudir com a veïna; la creació de la plaça i el 
Casal de Cultura, aquell espai era l’antiga escola; etc. 
En definitiva, ser testimoni de com s’han tramitat els 
projectes que s’han acabat convertint en serveis que 
dona l’EMD als seus ciutadans. 

I el tracte amb els veïns, diries que ha canviat molt al 
llarg dels anys?
Radicalment. Quan jo vaig començar a viure i treballar 
a Valldoreix la gent vivia més al carrer. Et trobaves amb 
els veïns i veïnes del poble passejant pels carrers. Ara 
quan vas per Valldoreix la gent ja ni es baixa del cotxe 
per obrir la porta del jardí de casa seva i ho fan a través 
d’un comandament a distància. Ja no saps ni qui viu al 
costat de casa teva. Ha canviat en aquet sentit. Hi ha 
una mica de fredor.

Has viscut Valldoreix com a treballadora i veïna, què 
trobes que fa falta i que encara no s’ha fet al poble?
Falta un nucli urbà. Pel tipus d’orografia de Valldoreix 
falta un espai central que aglutini diferents serveis i 
que estiguin més concentrats. Actualment a Valldo-
reix falta fer poble i això es podria aconseguir a través 
d’aquest punt de centralitat que seria un lloc de tro-
bada entre veïns. Als barris de Sant Cugat, com Can 
Mates, aquest model ha funcionat i potser aquí també 
es podria fer una cosa semblant.

Cap a on creus que va el Valldoreix del futur?
M’agradaria que continués sent un poble on visqui 
gent que respecta la natura i que hi hagi convivència 
entre els veïns. Tan de bo es conservi tal com està i 
que els fills de la gent que viu actualment a Valldoreix 
es puguin quedar aquí a viure. Però tal com estan les 
coses, això serà el més complicat.
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Ciutat dels Gats, Plataforma Ani-
malista de Sant Cugat (PAS) i el 
Cau Amic són les entitats amb què 
col·laborarà l’administració valldo-
reixenca per millorar les tasques de 
control de colònies de gats de car-
rer del territori de Valldoreix.

L’EMD de Valldoreix s’ha posat 
mans a l’obra per mirar de posar fil 
a l’agulla a una problemàtica que 
s’ha detectat que va en augment a 
la vila amb la proliferació de punts 
on s’han identificat gats de carrer, 
que han provocat un increment 
en les queixes veïnals relacionades 
amb aquest tema. En el seu afany 
de donar solució a aquest proble-
ma, i per tal de garantir unes bones 
condicions de vida, tant a la ciu-
tadania com als mateixos animals, 
l’EMD ha decidit donar una sub-
venció de 5.000 euros per ajudar a 

les entitats dedicades a la protecció 
animal, en concret per a la gestió 
de colònies de gats a Valldoreix.

De la seva banda, les entitats Cau 
Amic, Ciutat dels Gats i Plataforma 
Animalista de Sant Cugat (PAS) es 
comprometen a desenvolupar les 
tasques de fer el contacte amb la 
persona que alimenta la colònia; 
capturar amb gàbia els animals que 
no estiguin esterilitzats; traslladar 
els animals a les consultes veterinà-
ries contractades; tutelar el procés 
d’esterilització dels animals i d’al-
tres tractaments veterinaris neces-
saris pel control sanitari de la colò-
nia; recollir els animals esterilitzats 
i fer el retorn a la colònia; i comprar 
el material necessari per a dur a ter-
me les actuacions esmentades.

La distribució de la quantia de 

5.000 euros de la subvenció es farà 
de forma proporcional a la dis-
tribució de colònies pactada per 
les entitats amb l’Ajuntament de 
Sant Cugat, de la següent mane-
ra: Ciutat dels Gats s’ocuparà de 
9 colònies, per les quals rebrà una 
assignació de 1.875 euros; mentre 
que Cau Amic es farà càrrec de 13 
colònies i rebrà 2.500 euros. La 
PAS s’encarregarà de gestionar 3 
colònies per un import de 625 eu-
ros.

El pagament de la subvenció a les 
entitats per part de l’EMD es farà 
anualment, prèvia presentació de 
les corresponents factures justi-
ficatives de les actuacions fetes. 
Igualment, les entitats hauran de 
presentar una memòria de les ac-
tuacions dutes a terme a Valldo-
reix durant l’any.

Front comú de l’EMD i les
entitats animalistes per a una 
millor gestió de les colònies 
de gats
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L’EMD de Valldoreix està realit-
zant les tasques de realització de 
les franges de seguretat perime-
trals en zones boscoses a tocar de 
la trama urbana de Valldoreix, així 
com el límit amb el Parc Natural de 
la Serra de Collserola i les zones de 
bosc interiors de la vila. Enguany els 
treballs executats per l’empresa Ari-
co Forest, SL, adjudicatària del con-
tracte de neteja forestal, han co-
mençat pel barri de La Serreta-Bosc 
d’en Saladrigues i avançaran d’est 
a oest per acabar al barri del Mon-
many. Els treballs tenen un cost de 

16.000 euros.

Les àrees sobre les quals s’actua su-
men més d’una trentena d’hectàre-
es de zones boscoses perimetrals de 
contacte entre la trama urbana i les 
zones verdes urbanes i les zones de 
bosc interiors de Valldoreix.

Les tasques de neteja consisteixen 
en treballs de desbrossa del sota-
bosc, per reduir la quantitat de ma-
terial combustible llenyós i vegetal 
i per trencar la continuïtat vertical 
de la massa de vegetació. Altres in-

tervencions consisteixen en la reti-
rada de la vegetació arbòria morta 
i la poda de les parts inferiors dels 
arbres de les zones esmentades, per 
tal de dificultar així la propagació 
del foc des del terra i fins a les cap-
çades.

Com ja s’ha vingut realitzant els 
darrers anys, enguany les tasques de 
les franges de seguretat es comple-
menten amb la neteja de la brossa 
i escombraries que els treballadors 
es van trobant durant la desbrossa 
dels espais sobre els quals s’actua.

Valldoreix es posa a punt per a l’estiu 
amb l’inici dels treballs de les franges 
de seguretat contra incendis
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El ramat, que prové de Can Puig 
de Papiol i que està format per 
200 cabres de Rasquera i 20 ove-
lles ripolleses, farà estada al co-
bert que el Parc de Collserola va 
construir la passada primavera 
als terrenys de Can Monmany.

Durant els dies que les 200 cabres 
i ovelles estiguin pasturant per 
Valldoreix s’alimentaran de les 
herbes i plantes del sotabosc de 
la zona de boscosa compresa en-
tre el camí de la Salut i les zones 
habitades dels barris del Mon-

many, Regadiu i Can Casulleres. 
Amb aquesta mesura es pretén 
reduir al màxim el material com-
bustible herbaci que s’acumula a 
les zones forestals a tocar de la 
trama urbana, per reduir el risc 
d’incendi durant els mesos de 
més calor.

Aquesta iniciativa se suma a les 
tasques de realització de les fran-
ges de seguretat perimetrals en 
zones boscoses en contacte amb 
la trama urbana de Valldoreix, 
que actuaran sobre un total de 

30 hectàrees al llarg de dos me-
sos. Les tasques de neteja consis-
teixen en treballs de desbrossa el 
sotabosc, per reduir la quantitat 
de material combustible llenyós 
i vegetal i per trencar la conti-
nuïtat vertical de la massa de 
vegetació. Altres intervencions 
consisteixen en la retirada de la 
vegetació arbòria morta i la poda 
de les parts inferiors dels arbres 
de les zones esmentades, per tal 
de dificultar així la propagació 
del foc des del terra i fins a les 
capçades.

Un ramat de cabres i ovelles 
del Papiol neteja el sotabosc 
per prevenir incendis
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Un grup de 26 alumnes de 1er, 
2on, 3er i 4rt d’ESO de l’Institut 
Arnau Cadell han participat del Ta-
ller de Grafitti que, per segon any 
consecutiu, ha endegat el centre 
educatiu i que ha completat el mu-
ral decoratiu del mur exterior del 
recinte.

Els estudiants van repetir l’ex-
periència i van donar continuï-
tat al grafitti que es va iniciar el 

passat curs, en la primera edició 
del taller de pintura de grafittis. 
De nou el taller el va dirigir i coor-
dinar l’artista urbà de La Floresta 
Aram Rah. Enguany el taller s’ha 
dividit en 2 sessions i dos grups de 
13 alumnes, ja que la major parti-
cipació d’alumnes no permetia tre-
ballar amb un grup tan nombrós 
d’estudiants.  La realització del 
grafitti va comptar de nou amb el 
guiatge de Rah, que va supervisar 

el treball dels i les alumnes durant 
l’execució dels treballs. El taller va 
començar amb una sessió teòrica 
en què les alumnes van aprendre 
els secrets del dibuix i la pintura de 
grafittis i com treballar amb la pin-
tura amb spray.

La continuació del projecte ha tor-
nat a comptar amb l’impuls i la 
iniciativa conjunta entre l’EMD de 
Valldoreix i l’Arnau Cadell.

La 2a edició del Taller de Grafittis de
l’Arnau Cadell triplica la seva participació

El centre educatiu infantil de Vall-
doreix ha posat en marxa fa pocs 
dies el nou espai de descoberta 
de la lectura a l’escola que, sota 

el nom ‘La Petita Biblio’ vol ser el 
lloc on els infants de 0 a 3 anys pu-
guin apropar-se al món dels llibres 
d’una manera lúdica i divertida. 

El nou espai està pensat perquè 
pares i mares dels nens i nenes de 
l’Escola Bressol trobin llibres i con-
tes idonis per aquestes edats, com 
són els contes de roba, contes per 
mirar i tocar, contes per explicar, 
etc. 

Amb la creació de la ‘Petita Biblio-
teca’ la voluntat de la direcció de 
l’escola és habilitar un espai de re-
lació entre pares i nens, que ajudi 
a desenvolupar i estimular la ima-
ginació i els hàbits de lectura en 
els més petits.

El nou servei de biblioteca de l’Es-
cola Bressol de Valldoreix estarà 
disponible per a la seva utilització 
en horari de 9:00 a 9:30 i de 16:30 
a 17:00 de dilluns a divendres.

L’Escola Bressol de Valldoreix crea
un nou espai de biblioteca on els infants 
descobriran la lectura 
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El Casal d’Avis de Valldoreix és una 
associació que efectua una tasca 
sociocultural i està oberta a les per-
sones a partir dels seixanta anys. A 
Valldoreix, per la seva idiosincràsia 
com a poble, la gent gran no dis-
posem de llocs de trobada per a 
relacionar-nos. El Casal, doncs, amb 
els seus quatre-cents socis, és una 
entitat dedicada a desenvolupar 
les activitats socials que tenen com 
a finalitat promoure el benestar, 
la millora de la qualitat de vida i 
fomentar l’amistat entre perso-
nes. Amb aquest objectiu, el Casal 
ofereix la possibilitat de gaudir de 
quantitat de serveis que cerquen 
promoure la convivència amb la 
participació dels tots els membres. 

A més dels coneguts tallers setma-
nals, del ping pong, billar, petanca 
i jocs de taula, també cuidem les 
relacions ciutadanes amb altres en-
titats de Valldoreix i per això treba-
llem de “portes obertes”. Els socis 
del Casal, col·laboren amb altres 
associacions com les corals, els Mar-
xosos, grups de teatre i esportives. 

El passat dia 4 de maig, cinquanta 
infants de l’escola Ferran i Clua ens 

van visitar i van participar en diver-
ses activitats a fi que entenguessin 
la tasca que fem. El Casal participa 
amb l’ONG Projecte Rwanda de 
Pere Bordes. Viatges i cultura, són 
alguns dels nostres lemes bàsics. No 
parem de conèixer món. A més dels 
viatges mensuals, a l’abril vam visi-
tar les Terres del Montsià, i aquest 
juny més de 50 valents marxarem a 
Polònia. 

A la primavera: celebrem Sant Jordi 
amb la visita d’autoritats locals i de 
Sant Cugat, que com cada any van 
oferir una rosa a totes les nostres 
associades presents. 

Al maig vam celebrar l’aniversa-
ri del Casal (el 34è) amb una festa 
grossa, per Sant Joan organitzem la 
nostra pròpia revetlla amb poquets 
focs artificials, com està manat i 
ballaruga. A la resta de l’any no hi 
manquen les festes tradicionals: el 
carnestoltes, la castanyada, el Na-
dal, la calçotada... A l’estiu gaudim 
del nostre propi jardí on prendre la 
fresca i cuidar de les plantes, entre 
altres petits entreteniments.

Com podeu comprovar el Casal és 

un bullidor d’idees i en constant 
efervescència, ja que som gent 
gran, però amb “esperit jove”, i 
molt actiu.

Ah! Poseu atenció que a finals de la 
tardor, 2a quinzena de novembre, 
tornarem a celebrar la FESTA de la 
GENT GRAN. El Casal és membre ac-
tiu de l’organització. No hi podeu 
faltar.

Un Casal de portes obertes
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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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Habitatge públic a valldoreix
Volem habitatge públic al nostre poble. 
Ho volem perquè l’habitatge és un dret fonamental, ho volem 
aquí perquè volem que els nostres fills puguin viure al nostre 
poble. Segons la Llei d’Urbanisme l’Habitatge Públic ha d’estar 
distribuït pel Territori, i creiem que una població de 8.500 habi-
tants com Valldoreix és prou gran en quan a població i territori 
perqué tinguem habitatge públic.
Entenem l’habitatge públic com un patrimoni públic, sempre de 
lloguer. Ha estat un engany fer habitatge públic de venda, doncs 
és una manera de privatitzar sol públic i de disminuir el Patrimoni 
Públic, que és de tothom. I la excusa que ens han donat ha sigut 
sempre la mateixa, que no hi havia prou diners i que amb el re-
torn dels diners per la venda podien fer mes habitatges. Això ha 
estat un engany, doncs han seguit privatitzant sòl públic. Si hi ha 
voluntat de fer habitatges de lloguer tot és questiò de la gestió 
dels diners disponibles, potser al començament hauríem tingut 
menys habitatges per llogar, però no oblidem que en el lloguer 
els diners tenen un retorn, que ben gestionats donen cada vega-
da per fer mes habitatges de lloguer. Recordem que a Sant Cugat 
la majoria dels habitatges públics que s’ha fet de venda s’han fet 
en solars de cessió per quotes urbanístiques. No han costat diners 
al Municipi. I amb un terreny que és públic, si faig habitatges i els 
venc, estic venent el sòl.
Un altre factor a considerar és el de l’ús i la necessitat. Qui ha 
d’utilitzar els habitatges públics. Entenem nosaltres qui els ne-
cessiti. Doncs es fàcil d’entendre que las capacitats adquisitives 
de les unitats familiars son variables al llarg del temps, i qui s’ha 
pogut beneficiar d’un habitatge públic de compra en un moment 
determinat, passat un temps ja no li faria cap falta. Si l’habitatge 
és públic i fem una bona gestió pública, reglamentant els requi-
sits per accedir-hi cada x anys, conseguirem fer un ús òptim del 
parc públic d’habitatges. 
L’habitatge en aquests darrers anys ha estat tractat com un bé 
especulatiu, per “fer negoci” per part d’uns quants. 
Un altra vegada, els grans negocis amb serveis bàsics: aigua, 
energia (electricitat, gas, combustibles...), habitatge.
No s’ha fet una política d’habitatge públic com cal. I la única 
manera de regular el mercat d’habitatges es intervenir-hi. I per 
fer-ho hem de construir un parc d’habitatges públics que pugui 
arribar a contrarrestar la actual especulació que hi ha ara amb 
el lloguer que origina la mancança d’habitatges assequibles i els 
preus inabastables per molts.
A Valldoreix hi ha ZERO habitatges públics de lloguer. Ara ens 
diuen que a un solar que hi ha al carrer Sanjoanistes, a darrera de 
la Estació de FFCC faran 48 habitatges en un model de construc-
ció de planta baixa i pisos. Model de construcció que ha causat 
rebuig a Valldoreix per part de diferents sectors. No ens posarem 
farrucs amb el model de construcció, doncs podria ser un model 
de construcció desenvolupat dins la qualificació de solars 20a/10 
(unifamiliar aïllada) però que per habitatge públic fos plurifami-
liar. No és cap invent, ja s’ha fet a Sant Cugat, concretament a la 
antiga caserna de la guardia civil a Mirasol.
No seria cap daltabaix poder realitzar aquest model de construc-
ció de l’habitatge públic de lloguer en solars 20a/10 plurifamili-
ars. O és que la Llei no ho permet! Doncs canviem la Llei.
Entre tots hem de fer pedagogia, doncs hem de recordar que al 
nostre país, a Barcelona i entorns havia tingut un parc d’habitat-
ges de lloguer importantíssim en quan a quantitat i a qualitat 
durant els anys 60 (habitatges de la caixa de pensions, del “insti-
tuto para la promoció pública de la vivienda”). Que més tard es 
va privatitzar i d’això podríem parlar un altre dia.
Comença a arribar  el moment de que ens hem de plantejar quin 
model de poble volem. Hauríem d’encetar el debat entre tots, un 
debat seriós i rigorós que penses en el futur del poble i el dels 
nostres fills. 
En els propers anys i amb els actuals planejaments urbanístics que 
haurem d’endreçar i amb els planejaments que vindran, tindrem 
la oportunitat de generar espais per construir habitatge públic.
Ara per ara i com accions immediates hauriam de fer un cens 
d’habitatges buits. Convenis de col·laboració amb els propietaris. 
D’habitatges d’entitats financeres buits. Plantejar la Masoveria 
urbana. Promoure el cohousing com alternativa de compartir es-
pais i recursos per la gent gran.

El reglament dels pressupostos participatius

Un dels objectius de l’equip de govern aquesta legislatu-
ra ha estat ampliar la participació ciutadana i fer-la més 
oberta. Dins d’aquesta línia, l’any passat vam engegar els 
primers pressupostos participatius. La ciutadania de Valldo-
reix va poder decidir el destí de 100.000 euros. Es va decidir 
replantar arbres a la vila, fer passarel·les per esquirols, fer 
una passera per sobre la riera, fer un estudi dels camins 
dels boscos, millorar l’entorn de la nau de cultura, instal·lar 
miralls a punts cecs de la zona del carrer Enamorats i fer 
un estudi sobre els mosquits tigre. Totes aquestes propostes 
han esta ja implementades o estan sent-ho, si es tractava 
d’un projecte que implicava terminis més llargs.

Aquest any hem creat una comissió per escriure el regla-
ment dels pressupostos participatius. Aquesta comissió es-
tava formada per representants dels grups municipals i tèc-
nics de l’EMD. La intenció de l’esmentada comissió era la de 
redactar un reglament consensuat, que rectifiqués o millo-
rés el procés dels pressupostos de l’any passat, incorporant 
propostes que vam rebre al procés participatiu previ a les 
reunions de la comissió, a més de debatre certs aspectes de 
participació ciutadana i altres de caire més tècnic.

Vam treballar conjuntament amb l’oposició les diferents 
parts del reglament, esmenant parts del que s’havia fet 
l’any passat i creant un reglament molt millor, que pugui 
il·lusionar la gent, i que garanteixi la participació i la trans-
parència.

La sorpresa va venir durant el ple en el qual s’havia de vo-
tar el reglament. L’oposició va votar-hi en contra o es va 
abstenir, adduint raons poc clares, i demostrant falta de ga-
nes de treballar conjuntament. És curiós, si més no, aquest 
sentit dels seus vots, sobretot si tenim en consideració  que 
s’havien pronunciat a favor del reglament dins del si de la 
comissió.

Bé, el cas és que el reglament es va aprovar i ara enge-
garem el segon procés de pressupostos participatius. El re-
glament contempla que la durada de cada campanya de 
pressupostos serà de dos anys, és a dir: durant un exercici 
es farà el procés participatiu i s’executarà allò que decideixi 
la ciutadania durant l’exercici següent. Atès que aquest fet 
faria que enguany es perdés la possibilitat de decidir el des-
tí dels esmentats 100.000 euros, el que farem serà destinar 
200,000 euros a la campanya que ara comencem. El procés 
participatiu tindrà lloc de juliol a desembre de 2018 i s’exe-
cutaran aquelles propostes més votades durant el 2019.

El que ens agradaria, com equip de govern, és que els vall-
doreixencs i valldoreixenques s’engresquin i participin en la 
campanya d’enguany. Al cap i a la fi, no és una quantitat 
menor, la que destinem als pressupostos participatius. Amb 
la implicació de la ciutadania, la nostra vila pot esdevenir 
encara millor del que ja és. I les aportacions de la ciutadania 
poden fer que la gent se senti més partícip i més de Valldo-
reix que mai.
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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 publica-
ció. En cap cas des de l’àrea de comunicació es modifiquen els escrits degut a correccions d’estil o ortogràfiques.

Ciutadans: El verano en las aulas 

Supongo que todos estaremos de acuerdo en que queremos 
lo mejor para que los niños se sientan cómodos en el co-
legios, ya que esta etapa de aprendizaje es trascendente y 
vital para su crecimiento y su futura vida adulta. Es por ello 
que existe una regulación para que los niños tengan las me-
jores condiciones ambientales en la escuela ya que no nos 
olvidemos que desde edades de 0 a 12 años los niños pasan 
de media unas 8 horas diarias en la escuela. 

La orografía de Valldoreix nos permite tener algunas ven-
tajas para conseguir estas condiciones ambientales óptimas 
y saludables. Como por ejemplo, los niveles de ruido ya que 
lo máximo que podemos escuchar de día desde los colegios 
de nuestro pueblo es el canto de algunos pájaros. Lo mismo 
ocurre con la iluminación ya que las escuelas que tenemos 
en Valldoreix tienen una buena iluminación, además de es-
pacios con un ambiente de aprendizaje tranquilo, cómodo 
y seguro. 

No obstante cuando llega el verano y el calor podemos lle-
gar a temperaturas más altas de las deseables para nuestros 
pequeños. Es por ello que de la misma forma que los adultos 
que por norma general contamos con una buena climatiza-
ción en nuestros lugares de trabajo para poder sobrellevar 
mejor el asfixiante verano, también creemos que los colegios 
deberían disponer de estas facilidades para los estudiantes. 

Si conseguimos invertir esfuerzos en mejorar la climatiza-
ción de las aulas de las escuelas, evitaremos el mal trago que 
tienen que pasar los niños cada vez que se acerca el verano. 
No podemos permitirnos unas aulas donde los niños no pue-
dan pensar, compartir o aprender debido a una falta de in-
versión en servicios públicos. La educación es nuestro futuro 
y para nosotros es una prioridad. 

Es por ello que existen varias fórmulas para solucionar el 
problema que van desde la compra de aire acondicionado 
y ventiladores a la reorganización del calendario escolar. Lo 
que está claro es que la salud y la creación de las condiciones 
óptimas para que nuestros hijos puedan aprender debe ser 
un tema crucial en el que todos debemos trabajar. 

A expensas de que llegue el calor y nos volvamos a encontrar 
en la situación de niños acalorados en las aulas, por el mo-
mento, seguiremos abriendo las ventanas esperando que a 
los afortunados que estén cerca de ellas les llegue una briz-
na de aire para aliviar el sofocante calor del verano. 

ERC-MES: No ens toqueu els llaços! 

Tenim gent a la presó per les decisions polítiques que van 
prendre, nosaltres en diem presos polítics, altres en diuen 
polítics presos, retorçant la semàntica a veure si canviant 
l’ordre deixa de sonar tan greu com realment és. l’Oriol, 
en Joaquim, la Dolors, en Raül, en Jordi i en Josep, com 
a membres del govern , van prendre decisions polítiques 
perquè una majoria de votants van dir que volien que ho 
fessin, i aquestes decisions mai van contravenir els drets hu-
mans ni els drets fonamentals constitucionals. Això si par-
lem dels i les conselleres, la presidenta del parlament, la 
Carme, va cometre el gravíssim delicte de permetre que es 
discutís al parlament sobre l’estatus polític de Catalunya (si 
en un parlament hi ha coses de les quals no es pot parlar, 
la qualitat democràtica de qui així ho considera dista molt 
del que considero acceptable). Però sí parlem dels Jordis la 
ignomínia és flagrant: més de 7 mesos de presó preventiva 
per pujar a un cotxe, amb permís de “la benemèrita”, i dir-
nos que marxéssim cap a casa.

No és justícia, és venjança.

Jo entenc que hi hagi gent al meu país que se sentin espa-
nyols, que vulguin que Catalunya segueixi sent part d’Espa-
nya, a aquesta gent li demano si us plau que els expliqui als 
líders polítics espanyols que ens haurien d’intentar convèn-
cer dels avantatges de formar part d’aquest gran país (en 
extensió bastant més que el meu), i que amenaçar-nos amb 
més repressió difícilment ens farà més espanyols.

Els llaços grocs impliquen un suport als presos polítics, a 
les seves famílies, als seus amics i companys, impliquen una 
solidaritat envers aquesta gent i un rebuig davant el que 
considerem un empresonament preventiu injust, molt poc 
ajustat al que hauria de ser normal en democràcia.

Treure llaços no implica estar en contra de la independència 
de Catalunya, no implica sentir-se espanyol i sobretot, no 
convenç a ningú de què Espanya és un bon lloc per viure. 
Implica creure’s per sobre dels altres, tindre dret a atacar 
la llibertat d’expressió d’altres, voler fer callar una realitat 
que els és incòmode; treure llaços vol dir estar d’acord en 
el fet que la repressió és una mesura acceptable en demo-
cràcia, no estan intentant convèncer a ningú de què ens 
quedem a Espanya, intenten que ens sotmetem a la restric-
tiva lectura que alguns fan de la Constitució i a l’ús abusiu 
de les eines de l’estat, negant a les catalanes i als catalans 
el dret bàsic de reivindicar, pacíficament, que la situació de 
les preses i els presos polítics és inacceptable en democràcia.
Perquè ho fan? Crec que perquè en el seu imaginari encara 
hi ha allò del dret de conquesta, i com a territori colonitzat 
que ens volen, entenen que tenen dret a sotmetre’ns per 
la força.

En lloc de retirar llaços grocs de Valldoreix més els valdria 
retirar caques de gos del carrer, nosaltres seguiríem exigint 
la llibertat dels presos polítics però, com a mínim, ells farien 
quelcom útil per a la societat a la qual diuen que pertanyen.
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La commemoració del dia del llibre i la rosa a Valldoreix va 
ser una jornada de celebració, tot i ser dia laborable, grà-
cies al repartiment de roses entre els comerços i els veïns 
i veïnes de Valldoreix, que es va fer per part de l’equip de 
govern de l’EMD de Valldoreix.
La iniciativa va anar a càrrec de la presidenta accidental de 
l’entitat Susana Herrada i de la vocal de Participació Ciuta-
dana, Elena Degollada, que es van desplaçar als diferents 
comerços de Valldoreix, on van obsequiar a treballadors i 
clients amb una rosa per desitjar-los un feliç dia de Sant 
Jordi.
La celebració havia començat una mica abans a la Casa 
de la Vila de Valldoreix i a les instal·lacions de la Briga-
da Municipal, on el repartiment de roses va anar a càrrec 
del president de l’EMD, Josep Puig, que per sorpresa es va 
apropar a la casa consistorial per celebrar Sant Jordi amb 
els treballadors i desitjar-los una feliç diada. Josep Puig 
va departir animadament amb els tècnics, administratius i 
operaris de Valldoreix, fet que demostra que el president 
ja encara la recta final del seu procés de rehabilitació des-
prés de la intervenció quirúrgica a la que es va haver de 
sotmetre durant les passades festes de Nadal.
A la tarda va ser el torn del Casal d’Avis de Valldoreix, 
on Susana Herrada, Elena Degollada, el vocal d’Esports i 
Joventut Bernat Gisbert, i el vocal de Cultura i Gent Gran 
Joaquim Castelló, van assistir a la celebració del Sant Jordi 
de l’entitat de gent gran de la vila i on es va fer una lectu-
ra de poemes de Montserrat Abelló i una cantada a càrrec 
de la coral del Casal.

L’EMD celebra la diada de Sant Jordi repartint roses entre
el veïnat de Valldoreix

El Club Esportiu Valldoreix es va omplir de pàdel i soli-
daritat un any més amb la disputa, del 30 de maig al 9 
de juny, d’una nova edició del torneig de pàdel solidari 
#Forçamiquel, que va recollir de nou fons per lluitar 
contra la  leucèmia en infants.
El torneig de pàdel #forçamiquel va néixer fa 6 anys 
fruït de la iniciativa de la sòcia del club Raquel Mar-
tínez i de la família de Miquel Aydogan, un nen que 
va morir l’any 2013 a l’edat de 10 anys en no poder 
superar una greu leucèmia que patia des dels 3 anys. 
Aquest fet els va impulsar, amb complicitat de la direc-
ció del club valldoreixenc, a organitzar un torneig de 
pàdel benèfic.
Els donatius recaptats amb les inscripcions dels partici-
pants; les diferents aportacions personals; i la col·labo-
ració solidària de 7.000 euros, aportats per l’EMD-Vall-
doreix (3.000 euros) i l’Obra Social “la Caixa” (4.000 
euros), es destina íntegrament al departament d’inves-
tigació hematològica de l’Hospital Sant Joan de Déu.
El torneig s’ha disputat en 4 categories masculines, 4 
femenines i 4 mixtes i ha aplegat un total de 400 pare-

400 parelles disputen la 6a edició del Torneig Solidari
#Forçamiquel de pàdel al Club Esportiu Valldoreix

lles participants, de les quals més de 100 provenen del 
club organitzador i d’altres clubs de l’àmbit de Valldo-
reix. Un mercadet solidari, un village amb paradetes, 
activitats per a nens i nenes i un sorteig de regals van 
ser, a banda del pàdel, els reclams que van donar color 
a una de les cites solidàries més importants del món del 
pàdel del país.




