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El canvi de data i
el concurs de paelles 
rellancen l’Aplec
de la Salut
PÀG. 12

CULTURA

Valldoreix aprova tenir un 
carrer de l’1 d’Octubre i
reivindica el primer
aniversari del referèndum
PÀG. 17

TEMES DEL PLE

Entrevistem a Carol Amado, 
presidenta de l’Associació 
Anita i Pregonera de la 
Festa Major
PÀGS. 10 i 11

ENTREVISTA

Inici de la urbanització 
del nou aparcament
de la Casa de la Vila
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A El Pi de l’Estació, un diàleg monumental
Impulsat per l’Associació 
de Propietaris i Veïns de 
Valldoreix i el mestre Narcís 
Perbellini Subiranas (1893-
1972) des dels anys 40 del 
s. XX es va promocionar, 
especialment entre els 
infants, l’amor pels arbres. 

les autoritats sota el pi,  els mesos 
d’estiu la gent seia al banc que l’en-
voltava esperant algú que el vingués 
a buscar, o per festa major es balla-
ven sardanes sota la seva ombra. 
Aquest any 2018 el pi de l’estació ha 
patit una malaltia que l’ha matat. 
El més senzill era talar-lo, però es 
va decidir convertir aquest arbre en 

una escultura obra dels artistes Ari-
ane Patout i René Müller. L’escultura 
“Diàleg monumental”, s’alça com un 
monument al diàleg. L’obra forma 
part de la sèrie Cadires Salvatges que 
va néixer a Valldoreix l’any 2012, re-
tornant a la vida arbres morts.

 L’any 1949 tenia lloc la primera Festa 
de l’Arbre a Valldoreix. Dins d’aques-
tes campanyes de promoció dels 
arbres, la primavera de l’any 1950, 
la nena Joana Delgado Llàcer, de 7 
anys, filla del cap d’estació va plan-
tar el “Pi de l’Estació”. Amb el temps 
el pi va anar creixent i les diferents 
remodelacions de la plaça van res-
pectar el seu emplaçament. Amb els 
anys el pi es convertí en un element 
emblemàtic de la memòria dels vall-
doreixencs.
Per Nadal el pi era guarnit amb llums 
de colors, per reis, quan aquest ve-
nien en tren, el reis eren rebuts per 
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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 de Valldoreix,
En aquest InfoValldoreix que teniu a les mans us presen-
tem una sèrie de projectes que són les principals apos-
tes de l’equip de govern de Valldoreix per als mesos que 
queden per arribar a les eleccions municipals de la pro-
pera primavera. Pel proper 2019 la prioritat inversora de 
l’EMD de Valldoreix -que enguany rep un impuls impor-
tant de prop de 400.000 euros- es destinarà a dos pro-
jectes tan importants com són l’arranjament de la zona 
verda esportiva del carrer Castellot i el finançament dels 
projectes sorgits dels Pressupostos Participatius.
Però abans d’acabar el 2018 us presentem el projecte 
de creació del nou aparcament de la Casa de la Vila de 
Valldoreix, que transformarà l’actual terreny en un espai 
urbanitzat amb un pàrquing de 56 places per a cotxes, 
un aparcament de motocicletes i un punt de càrrega per 
a vehicles elèctrics. Els treballs també serviran per cre-
ar un parc amb jocs infantils pels més menuts i un espai 
d’estada amb mòduls per a la pràctica esportiva de la 
gent gran. 
També estem treballant en l’arranjament i la millora de 
la xarxa de clavegueram en dos trams de les rieres de 
Nonell i Badal, uns treballs que consisteixen en l’elimina-
ció i retirada dels antics col·lector de recollida d’aigües 
pluvials i la instal·lació d’uns de nous, fora de la llera de 
la riera. L’actuació també servirà per normalitzar i conso-
lidar la llera dels torrents afectats per l’erosió i replantar 
la zona amb vegetació autòctona.  
Serà a partir del nou any quan s’iniciaran els treballs de 
la nova zona verda esportiva de l’antic camp de futbol, 
a la qual s’hi destinen 300.000 euros i la construcció d’un 
pont per sobre de la riera, que donarà accés al nou espai 
des del carrer Castellot, amb un cost de 115.000 euros. 
L’altra gran aposta són els projectes proposats per la ciu-
tadania als Pressupostos Participatius, que rebran un to-
tal de 200.000 euros.
Les inversions pel 2019 de l’EMD de Valldoreix es com-
pleten amb la rehabilitació i adequació de l’entorn del 
pont del Camí de la Salut; la compra de dos vehicles per 
als Serveis Tècnics; les millores pedagògiques del CEIP 
Ferran i Clua i de l’Escola Bressol; i les redaccions dels 
projectes del Pla Especial de la plaça de la Centralitat i 
del projecte d’urbanització del pàrquing de Can Cadena.

Susana Herrada Cortés
Presidenta accidental de l’EMD de Valldoreix
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nou aparcament de la Casa de la Vila 

L’actuació promoguda per l’EMD 
de Valldoreix consisteix en la crea-
ció d’un nou espai urbanitzat que 
serveixi com a pàrquing per a cot-
xes i motocicletes i alhora disposi 
d’un espai arranjat per celebrar fi-
res i actes festius del municipi.

En total el nou aparcament tindrà 
56 places i un punt de recàrrega 
per a vehicles elèctrics. Les obres 
serviran també per construir un 
nou espai de lleure per als nens i 
nenes de la vila i una zona d’esta-
da i  d’activitats per la gent gran al 
terreny situat a la confluència entre 
la Rambla M. J. Verdaguer amb el 
Passeig Ametller.

L’acció d’arranjament es durà a 
terme en una sola fase en la que 
no s’afectaran les vies de trànsit, a 
excepció d’actuacions puntuals en 
els passos de vianants. Durant els 
primers mesos de treball es duran 
a terme els enderrocs pertinents i 
els moviments de terra necessaris 
per l’adequació del terreny. A par-
tir del tercer mes aproximadament, 
els obrers començaran les tasques 
d’instal·lació del nou mobiliari urbà 
i els encàrrecs de jardineria. 

El projecte te una durada d’execu-
ció mínima de 6 mesos i el cost total 
dels treballs és de prop de 600.000 
euros.

El projecte de
l’Entitat Municipal 
pretén transformar 
l’espai, actualment 
desurbanitzat, situat 
davant de l’edifici de 
l’EMD-Valldoreix en un 
equipament adequat 
per a l’estacionament 
de vehicles i crear 
d’una zona d’esbarjo
infantil i una altra
dedicada a la gent 
gran
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pensada per a tota la família
La participació ciutadana, l’ampli ventall d’actes i activitats de tots els 
colors i per tots els públics han estat els artífexs més destacats de l’èxit 
rotund de festa gran de Valldoreix de 2018

La presidenta accidental de l’EMD 
de Valldoreix, Susana Herrada, va 
destacar la celebració d’un pro-
grama de Festa Major posant èm-
fasi sobre les activitats dirigides 
als més menuts i les famílies i l’èxit 
de participació. La inauguració de 
l’exposició gràfica “Emociona’m” a 
la Casa de la Vila i la tradicional i 
emotiva cantada d’Havaneres Port 
Bo de Calella de Palafrugell i Cre-
mat Rom Pujol van donar, dijous 13 
de setembre, el tret de sortida als 
dies més esperats de l’any a Valldo-
reix. L’equip de govern de l’Entitat 
Municipal va tallar la cinta inaugu-
ral d’un interessant recull fotogrà-

van interpretar un repertori de can-
çons infantils clàssiques catalanes. 
A més d’acollir el concert-especta-
cle dels Homenets, la Plaça Casal de 
Cultura va ser l’escenari de l’elabo-
ració d’un excepcional i colorit mo-
saic de l’skyline de Valloreix de la 
mà dels infants de la vila.

L’emotiu discurs del pregó de Festa 
Major va anar a càrrec de Carolina 
Amado, presidenta de l’Associació 
Anita, creada amb l’objectiu de 
combatre el càncer infantil. A la 
nit, l’encomanadís ball de l’Orques-
ta Cimarrón va oferir una actuació 
que va tancar els actes festius el pri-

fic de tot tipus d’emocions i senti-
ments captats a través de l’ull de les 
càmeres de la fundació Catalònia 
Creactiva.

La jornada de divendres va donar 
pas a la disputa dels primers par-
tits dels tornejos de pàdel, tennis i 
handbol, competicions que es van 
allargar fins diumenge amb les fi-
nals i l’entrega de trofeus als me-
rescuts guanyadors i guanyadores 
de les competicions. Aquella matei-
xa tarda, la companyia Homenets 
va complir amb el seu encàrrec de 
divertir a la canalla valldoreixenca 
amb un espectacle on els artistes 
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Amb els actes de festa major im-
mersos de ple al cap de setmana, la 
ciutadania es va llevar dissabte dia 
15 amb el Mercadet dels Dissabtes, 
la Fira de Brocanters a la Plaça de 
l’Estació i el sorteig d’una panera 
de productes dels comerciants de 
la zona. L’esport va gaudir dissabte 
d’una forta presència a la vila amb 
la segona jornada dels certàmens 
de pàdel, tennis i handbol, la cele-
bració dels tornejos del vòlei platja 
i d’Street Basket 3x3 i les jornades 
de portes obertes de l’Escola de Pà-
del i Tennis del Club Esportiu Vallo-
reix. 

Els infables, minitennis, segway i 
passejades en poni van omplir la 
Plaça Pompeu Fabra de nens i ne-
nes durant tot el dia mentre que a 
la Plaça Casal de Cultura la compa-
nyia Comeet va engegar un taller 
familiar participatiu amb perso-
natges de conte i l’EMD va lliurar 
els premis del Concurs de Cartells 
a Marta Bellés, Charlotte Laverne 
i a la Fundació GURU. Altres actes 
destacats de dissabte 15 van ser els 
diversos àpats populars que es van 
celebrar a la vila i la final del II Con-
curs de Bandes, guanyat pel grup 
Koré i l’actuació dels calafellencs 
Buhos, suspesa a la meitat per la 
pluja. 

La III Caminada Popular de Valldo-
reix, la Trobada Castellera amb la 
mostra reivindicativa del castell de 
dones, la celebració dels 30 anys del 
naixement dels Gegants de Valldo-
reix i el Concurs de Paelles del Casal 
D’Avis van ser els esdeveniments 
més destacats de diumenge 16 de 
setembre. L’acte de cloenda al ves-
pre de la Festa Major va anar de la 
mà d’Eduard Iniesta i Piti Español 
amb una acolorida obra artística 
musical sota el nom ‘Els colors del 
mar’ amb la companyia de les Veus 
del Cor Infantil Amics de la Unió.
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Com hem dit, el pessic inversor 
més important que està previst en 
els comptes del proper any són els 
300.000 euros que es destinaran a 
l’arranjament i creació d’una nova 
zona verda i esportiva a l’espai que 
actualment ocupa el camp de fut-
bol del carrer Castellot. Aquesta 
actuació es complementarà amb la 
construcció d’un pont que donarà 
accés al nou espai des del carrer 
Castellot i al qual es destinaran 
115.000 euros. L’altra gran parti-
da pressupostària són els 200.000 

euros que finançaran els projec-
tes proposats per la ciutadania als 
Pressupostos Participatius i que ara 
estan en fase d’estudi tècnica, pas 
previ a la votació oberta.

El pressupost 2019 de l’EMD de 
Valldoreix te previstes igualment 
altres inversions necessàries per a la 
vila com són els 60.000 euros que 
es destinaran a la rehabilitació i 
adequació de l’entorn del pont del 
Camí de la Salut i la compra de 2 
vehicles per per als Serveis Tècnics 

per valor de 18.000 euros. La resta 
d’inversions de l’EMD seran: 30.000 
euros per a millores pedagògiques 
del CEIP Ferran i Clua i 5.000 euros 
a l’Escola Bressol.

Un total de 10.000 euros es dirigi-
ran a projectes d’inversió informà-
tica, mentre que es reserven 14.520 
euros per a la redacció del Pla Es-
pecial de la plaça de la Centralitat i 
12.155 euros per redactar el projec-
te d’urbanització del pàrquing de 
Can Cadena.

El pressupost de l’EMD de Valldoreix
per l’any 2019 creix fins a prop
de 9,5 milions d’euros 
El govern de Valldoreix ja ha presentat davant de la ciutadania
en Audiència Pública els comptes per a l’any 2019, unes xifres en què 
destaca un gran increment d’uns 400.000 euros, que en gran part
serviran per finançar l’arranjament de la zona verda esportiva del carrer 
Castellot i els projectes sorgits dels Pressupostos Participatius
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Durant el seu parlament, Susana 
Herrada va remarcar el tarannà de 
la societat catalana, que al llarg 
dels anys ha demostrat que la pau, 
la llibertat, la convivència, el res-
pecte democràtic i la llibertat d’ex-
pressió son els pilars de les reivindi-
cacions per aconseguir el respecte 
a la dignitat, a les institucions, a 
les llibertats i als drets de la ciuta-
dania de Catalunya. És en aquest 
sentit que Herrada va assegurar 
que, com a governs locals de Cata-
lunya, ‘som el baluard per garan-
tir la dignitat i la llibertat de tots i 
cadascun dels nostres conciutadans 

i conciutadanes. Nosaltres, el món 
local, ens conjurem per seguir es-
tant sempre al costat de les insti-
tucions d’aquest país, dels legítims 
representants públics i del poble 
de Catalunya’.

En aquest mateix sentit, Susana 
Herrada va voler deixar clar que la 
presidència de l’EMD de Valldoreix 
i les seves vocalies, com a repre-
sentants públics de la ciutadania 
de Valldoreix, es mantindran sem-
pre al costat dels ciutadans amb 
el compromís inalterable de ser 
un dels garants en la defensa dels 

drets i llibertats de la ciutadania.

Un cop pronunciat el discurs de la 
presidenta accidental va ser el torn 
del tradicional acte ofrenes florals. 

Els primers en acostar-se al mo-
nument dedicat a la memòria de 
l’heroi valldoreixenc a la Guerra 
de Successió, Francesc Busquets i 
Pujol, van ser els portaveus dels 
grups de CiU-Actuem, Bernat Gis-
bert i de la CUP-PC, Xavier Humet 
que van fer l’ofrena institucional 
de manera conjunta, acompanyats 
pels comandaments dels cossos 
policials del municipi. Acte seguit 
van ser els representants del Grup 
d’Estudis de Valldoreix-Valldaurex, 
l’associació Valldoreix Espais Natu-
rals (VEN), ERC i CUP-PC els qui es 
van apropar al monument per fer 
la seva ofrena.

L’acte de commemoració de la Di-
ada a Valldoreix es va tancar, com 
és tradició, amb la cantada dels 
himnes Nacional de Catalunya i de 
Valldoreix, per part dels membres 
de la Coral l’Harmonia de Valldo-
reix.

Valldoreix celebra la Diada exigint
l’alliberament dels polítics empresonats i 
el retorn dels membres del govern a l’exili
El manifest que va 
llegir la presidenta 
accidental de l’EMD 
de Valldoreix, Susana 
Herrada, consensuat 
per l’Associació
Catalana de Municipis 
(ACM), va estar
centrat en reivindicar 
el paper del món local 
en la defensa pacífica 
dels drets i les
llibertats del poble
de Catalunya
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El màxim responsable dels Mossos 
d’Esquadra a Sant Cugat ha infor-
mat la presidenta accidental de les 
mesures, que tant des de la Policia 
de la Generalitat com des de la 
Policia Local, s’estan prenent per 
lluitar contra l’increment d’assalts 
en domicilis que s’estan produïnt a 
Valldoreix en els darrers mesos. 

En aquest sentit, el sotsinspector 
Rodríguez ha detallat l’increment 
d’efectius de carrer, fruit del nou 
comandament i del procés intern 
de reestructuració de la comissaria 
santcugatenca, així com el reforç 
de l’Oficina de Proximitat.

Una altra mesura implementada 
des dels cossos policials del muni-
cipi és la creació d’una unitat de 
patrullatge de paisà, formada per 
agents dels Mossos d’Esquadra i 
de la Policia Local, que en el que 
va d’any han detingut un total de 
12 lladres. Aquestes detencions se 
sumen a les 16 que han realitzat les 

patrulles uniformades i que sumen 
un total de 28 delinqüents captu-
rats, dels quals 10 han estat posats 
a disposició de la justícia i poste-
riorment se’ls ha empresonat.

Les accions de vigilància que realit-
zen Mossos d’Esquadra i Policia Lo-
cal de Sant Cugat es veuen reforça-
des darrerament amb un dispositiu 
d’efectius regionals de suport, for-
mat per entre 12 i 15 agents, que 
es dediquen a tasques com el con-
trol de pas de vehicles, el control 
de persones a l’estació dels FGC i el 
patrullatge. Aquests agents de su-

port arriben de les comissaries de 
Sabadell i Granollers.

Per últim, el cap de la comissaria de 
Sant Cugat dels Mossos d’Esquadra 
ha informat també del dispositiu 
de patrullatge aeri que s’està fent 
a Valldoreix, i a altres zones del 
municipi, amb un helicòpter de la 
Unitat de Mitjans Aeris del cos. Ma-
nel Rodríguez també ha detallat 
les accions de reforç de les campa-
nyes comunicatives de consells de 
seguretat a domicilis, que es faran 
properament des de la Unitat de 
Proximitat de Mossos.

L’EMD i els Mossos d’Esquadra
es coordinen per acabar amb els robatoris 
en domicilis a Valldoreix
La presidenta
accidental de l’EMD, 
Susana Herrada i el 
cap dels Mossos
d’Esquadra a 
Sant Cugat,
el sotsinspector
Manel Rodríguez, han 
mantingut una
trobada a la Casa de 
la Vila de Valldoreix 
per tal de millorar els 
mecanismes de
coordinació entre 
l’administració i el cos 
policial, per tal
d’evitar els robatoris 
a la vila
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‘Entrar a l’EMD a donar a conèixer l’associació és un dels millors impulsos
que he tingut mai’ 
Quan i com es crea l’Associació Anita? 
L’Associació Benèfica Anita es va crear quan l’Ana en-
cara vivia. La nostra filla va emmalaltir de càncer infan-
til amb 2 anyets i 2 mesos l’any 2011 i va ser al juny de 
2014 quan vam crear l’Associació Anita, en un moment 
en el que estàvem totalment desesperats al no veure 
resultats del tractament de l’Ana. 

Després de la mort de l’Ana, d’on vas treure l’energia 
per continuar amb aquest projecte?  
Tenia molt clar que amb el malson que havíem viscut, 
havia de fer alguna cosa. Jo soc així, quan veig alguna 
injustícia he d’actuar, i vaig decidir seguir amb això per 
ajudar altres famílies i altres nens i nenes en aquesta 
situació. En el fons és una manera de donar-li un sentit 
afegit a tot el que ens ha passat, donant-li un gir i tra-
ient quelcom positiu d’aquesta experiència. 

Crec que l’energia la trec de la meva filla, de tot el que 
ens va ensenyar amb la seva malaltia, i també la rebo 
de les persones que em vaig trobant i em presten la 
seva ajuda. Si tot depengués de mi seria incapaç. L’aju-
da per organitzar esdeveniments i el contacte amb 
l’EMD-Valldoreix em donen realment l’oportunitat de 
poder continuar.  

Des de la seva fundació al 2014, com ha evolucionat i 
en quin moment es troba l’Associació Anita? 
L’associació està en un molt bon moment perquè la Ge-
neralitat ens ha declarat ‘associació d’utilitat pública’, 
això significa poder desgravar totes les donacions que 
rebem. És veritat que l’objectiu de l’Associació Anita 
depenia de trobar a un investigador d’alt nivell que 
volgués instal·lar-se tres anys als EE.UU. recollint valu-
osa informació sobre el càncer infantil. Sembla ser que 
finalment hem trobat a la persona i ara al desembre 
ens ha de dir si realment vol unir-se al nostre projecte.

Fins ara hem recaptat uns 100.000 euros, pel que tenim 
dos anys d’investigació per davant, ja que mantenir al 
nostre científic als Estats Units costa 50.000€ per any. 

Com va el projecte d’investigació? 
Tot i portar només gairebé 5 anys, sabem que la inves-
tigació avança. Han descobert un marcador tumoral 
i estan intentant trobar un antiinflamatori específic 
capaç de frenar el creixement del tumor. Per tant la 
investigació està creixent, té resultats. Nosaltres tenim 
la sort d’estar sobre el carro d’aquesta investigació ci-
entífica i de tenir la possibilitat de portar aquests re-
sultats aquí. 

Comentaves que un dia vas passar per davant de 
l’EMD i vas tenir la necessitat de frenar el cotxe i en-
trar a explicar el teu cas. De quina manera l’EMD de 
Valldoreix dona suport a l’Associació Anita?
Des de el primer dia que vaig entrar i vaig parlar amb 
la Susana Herrada, a qui estimo moltíssim i m’encan-
ta com a persona, m’han acollit d’una manera molt 
reconfortant. Normalment les persones que formem 
part d’aquest tipus d’associacions ens sentim molt 
abandonades i desplaçades, al tractar-se de malalties 
minoritàries i de les que la gent no vol sentir a parlar 
perquè imaginar-s’ho ja és prou dur. Però jo funciono 
per impulsos i entrar a l’EMD aquell dia va ser un dels 
millors impulsos que he tingut mai perquè, com ja he 
dit, des d’aquell dia sempre m’he sentit molt acompa-
nyada per l’EMD: cada cop que he vingut a dir alguna 
cosa m’han escoltat, que és el que tots necessitem de 
vegades, una mà amiga, i això val or. 

A més crec que Valldoreix, al que em vaig referir du-
rant el pregó com a ‘poble’, al ser un lloc petit i acolli-
dor, et fa sentir part d’ell d’una manera més propera, 
no ets un número més. 
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Carol Amado, presidenta de l’Associació Anita i pregonera de la Festa Major 2018:

‘Entrar a l’EMD a donar a conèixer l’associació és un dels millors impulsos
que he tingut mai’ 

Com vas rebre la notícia de ser la pregonera de la Fes-
ta Major de Valldoreix?
Doncs quan vaig rebre la trucada estava en el cotxe 
vaig haver de parar. No m’ho podia creure. Vaig parlar 
amb la Susana i li vaig dir que jo no havia fet res per 
tenir aquest honor. Llavors va fer que m’adonés de tot 
el que faig, i vaig prendre consciència de la meva tas-
ca. Ha estat i sempre serà un honor per mi, va ser una 
experiència molt bonica. 

I ja sobre l’escenari, com va ser l’experiència com a 
pregonera?
 Va estar molt bé. Em vaig preparar un text que al fi-
nal no vaig llegir en cap moment. De fet, tinc dislèxia 
i quan estic una mica nerviosa les lletres em ballen, 
però al cap i a la fi va ser una experiència molt bonica. 
M’hauria agradat poder dir més coses. Després  vam 
sopar tots junts i va ser una bona manera de conèixer a 
l’equip de govern i l’oposició, amb els qui el meu marit 
i jo ho vam passar molt bé. 

Com valoraries la implicació de la gent de Valldoreix 
en el projecte de l’Associació Anita?
Molt bé, la veritat. L’escola del meu fill Lucas, el Ferran 
i Clua, va donar tot el seu suport a la nostra proposta 
de la xocolatada solidària de febrer, al igual que l’EMD 
de Valldoreix, la xurreria i la classe d’en Lucas. Que 
després la gent doni diners o no és un tema a part, 
perquè cadascú fa el que pot, però en general valoro 
la implicació del veïnat molt positivament.

Després d’aquests últims quatre anys, com ha evoluci-
onat la persona de Carolina Amado? 
Crec que he fet un canvi qualitatiu com a persona per 
l’experiència que he tingut amb l’Ana. La veritat és 
que crec que sóc una persona molt més implicada. He 
descobert qualitats que no sabia que tenia, com or-
ganitzar esdeveniments o parlar en públic. M’ha fet 
descobrir vessants meves que no sabia que tenia. M’he 
sentit molt més vàlida en un munt de coses i més útil 
pel que fa al meu compromís amb la societat, junta-
ment amb la resta de pares que lluiten en aquest tipus 
d’associacions. 

Com t’imagines el projecte de l’Associació Anita d’aquí 
a 10 anys? 
Principalment m’agradaria haver aconseguit trobar la 
cura per al càncer infantil germinal. D’una banda, l’As-
sociació Anita per mi també és una manera de man-
tenir a la meva filla al record de tothom, aquest és un 
objectiu que no té data de caducitat. D’altra banda, el 
passat febrer, arran la xocolatada que he mencionat 
abans, ens vam unir 8 associacions que investiguem 
sobre el càncer infantil i la idea és que ens agradaria 
portar a terme una federació d’associacions per la llui-
ta contra el càncer. Per tant, d’aquí a 10 anys la idea és 
que l’Associació Anita formi part d’aquesta federació 
i ens convertim en un punt de referència al món de la 
batalla contra el càncer infantil. Hem d’unificar forces 
per arribar molt més lluny i aconseguir una major sen-
sibilització per aquesta malaltia minoritària.
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Bona nota i bones sensacions en l’es-
trena de la nova data de l’Aplec de la 
Salut de Valldoreix. Les fortes pluges 
de la matinada de divendres a dis-
sabte van fer témer per una possible 
cancel·lació, però el dia es va llevar 
radiant i el ‘nou’ aplec va començar 
a caminar amb pas ferm. A les 11 va 
començar el programa d’actes amb 
la missa a l’Ermita que va comptar 
amb l’acompanyament muosical de 
la Coral l’Harmonia de Valldoreix. Un 
cop finalitzat l’ofici religiós va ser el 

torn dels més petits amb l’inici de les 
activitats infantils, que van consistir 
en una gimcana familiar que consta-
va de diferents activitats. Tir de balles-
ta, equilibri sobre la cinta slack line, 
cursa de sacs gegants, joc dels coixins, 
competició d’estirar la corda i dibuix 
de murals de l’ermita, van ser les di-
ferents activitats que van entretenir 
nens, nenes i adults mentre es cuina-
ven els arrossos del concurs de paelles. 
El certamen culinari es reprenia des-
prés d’uns anys en què la prohibició 
de fer foc al bosc, durant el període 
d’alt risc d’incendi, havia obligat a 
buscar formules alternatives per dinar 
a l’aplec. 
Tampoc van fallar a la cita amb la Sa-
lut la tradicional ballada de Sardanes 
amb l’actuació de la Cobla Ciutat de 
Terrassa, que enguany presentava la 
novetat de la ballada dels alumnes i 
professors del taller de sardanes de 5è 
del CEIP Jaume Ferran i Clua. Qui tam-
bé es va estrenar a l’esplanada de l’er-
mita van ser els membres del Grup de 
Teatre l’Espiral, que van participar del 
menú cultural de l’aplec amb un mo-
nòleg basat en quatre poemes sobre 
Catalunya de Ricard Creus, extretes de 
l’obra “Jo vinc d’un altre temps”, que 

El canvi de data i la represa del concurs de paelles
rellancen la participació ciutadana a l’Aplec de la Salut
L’Aplec de la Salut de 
Valldoreix estrenava el 
canvi de data de
la festivitat, que
abandona el
tradicional 12 d’octubre 
per passar a celebrar-se 
el tercer dissabte del 
mes d’octubre, quan no 
coincideix amb la
prohibició de fer foc al 
bosc i el dia de la
Hispanitat

El certamen escultòric, organitzat 
per l’EMD de Valldoreix, l’associació 
local Amicart i l’Ajuntament de Sant 
Cugat, ha aixecat una gran expecta-
ció entre el veïnat amb un recull d’art 
a l’aire lliure repartit pel territori 
valldoreixenc. L’obra ‘Site’ de l’artis-
ta Estanislau Roca es va coronar com 
a guanyadora d’un certamen que 
omplirà la vila de simbolisme i refle-
xió fins el 20 de desembre. L’equip 
de govern de l’EMD de Valldoreix i 
la presidenta d’Amicart, Marcenia 
Baqués, van ser els encarregants de 
donar el tret de sortida, el passat dis-
sabte 20 d’octubre, en una 2ª edició 
de la Biennal d’Escultura ‘Valldoreix 
dels Somnis’ amb una gran partici-
pació i una forta presència interna-

van ser recitats amb mestratge pel ve-
terà actor i president de la companyia 
valldoreixenca, Rafa Usero.
La recitació lírica va donar pas a les 
deliberacions del jurat del recuperat 
Concurs de Paelles de l’Aplec de la Sa-
lut, que van tastar i valorar les quatre 
propostes que es presentaven al con-
curs. Al final els vots van acabar coro-
nant l’arròs cuinat pels pares i mares 
de l’AMPA del Ferran i Clua, que es 
van endur un pernil com a premi. Amb 
el concurs enllestit tothom va seure a 
taula a gaudir del dinar mentre els in-
fants es distreien amb el un taller de 
‘Mòbils amb elements naturals’, que 
va posar el punt i final a la diada.

L’obra ‘Site’ d’Estanislau Roca guanya la II Biennal 
d’Escultura ‘Valldoreix dels Somnis’

cional. La singularitat i el missatge 
de la creació de l’artista i arquitecte 
de professió Estanislau Roca Calaf va 
ser reconeguda amb el primer premi 
del certamen (5.000 euros). El segon 
premi de la mostra artística (5.000 
euros) va ser per l’obra ‘Hélix’, de 
l’artista Pense, mentre que el tercer 
(3.000 euros) es va entregar a Dani 
Berenguer, reconegut com a millor 
artista emergent del certamen pel 
seu treball ‘Ambdós móns’. El jurat 
també va concedir dues mencions 
honorífiques als escultors Miquel 
Andrino i l’artista Maïs per les seves 
obres ‘Successió en l’espai i ‘Camí a la 
privacitat-rere el somni’ respectiva-
ment. El jurat encarregat de les difí-
cils deliberacions va estar format per 

personalitats de prestigi com l’escul-
tor i professor de Belles Arts de l’UB, 
Josep Roy; l’escultor i professor de 
l’Escola Massana, Tom Carr; la histo-
riadora i crítica d’art, l’Imma Pueyo; 
l’escultor santcugatenc Pep Codó; la 
directora del CRBMC Àngels Solé; i 
el marxant i col·leccionista d’art Tom 
Madoock. Totes les d’obres d’artistes 
locals, nacionals i internacionals vin-
guts de països com Itàlia, Veneçuela, 
Alemanya o la Xina estaran disponi-
bles durant 2 mesos a paratges em-
blemàtics i espais naturals de Valldo-
reix i Sant Cugat com el Pg. Francesc 
Macià/Castellví (Sant Cugat), Parc de 
les Ones de La Serreta, el recinte del 
Club Esportiu Valldoreix i el Parc de 
Sant Cebrià (Pg. Olabarria). 
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travessa de l’Estret de Gibraltar nedant 
Llonch va completar l’excepcional 
proesa d’unir el llarg camí que se-
para la península ibèrica del con-
tinent africà amb la companyia de 
dos nedadors, americà i francès, 
que van acabar abandonant. 
Ramón Llonch, veí de Valldoreix 
de 57 anys d’edat i que entrena a 
la piscina del Complex Esportiu de 
l’EMD de Valldoreix, va decidir en-
fundar-se dins el seu vestit de ne-
oprè el passat 5 de setembre i en-
dinsar-se a les aigües de l’Estret de 
Gibraltar, entre l’oceà Atlàntic i la 

una dedicació extraordinària van 
permetre a Llonch certificar, en 
només 5 hores i sota una tempe-
ratura de l’aigua mitjana de 19’7 
ºC, la distància de 16’2 quilòme-
tres que separen la illa de Las Palo-
mas, a la ciutat gaditana de Tarifa, 
de la marroquina Punta Almansa. 
L’americà Karl Austin PettiJohn i el 
francès Patrick Scholtes van partir 
de Tarifa amb Llonch, però malau-
radament van haver de retirar-se 
sense complir la seva meta segons 
fonts d’EuropaSur. 

L’Escola de Pàdel del Complex Esportiu fa un pas
endavant centrat en la competició
L’escola de pàdel presenta la tem-
porada a l’EMD-Valldoreix amb la 
ferma voluntat del Complex Espor-
tiu de Valldoreix d’avançar cap a 
la competició professional i la visi-
bilitat social del club de la mà de 
l’assessor de l’entitat valldoreixen-
ca i campió de Catalunya de pàdel, 
Adrián Biglieri.
La Casa de la Vila de Valldoreix va 
acollir la presentació de la tempo-
rada de l’escola de pàdel del Com-
plex Esportiu amb propostes molt 
ambicioses des del punt de vista 
competitiu. La presidenta acciden-
tal Susana Herrada i el vocal d’Es-
ports, Bernat Gisbert, van acom-

panyar al director esportiu, Àlex 
López, la gerent del CEV, Núria 
Sàbat i l’assessor i reconegut espor-
tista argentí Adrián Biglieri. L’ex-
campió de pàdel i col·laborador 
del club des de fa dos anys, va ser 
l’encarregat de destacar la bona 
feina de l’escola fins ara i obrir el 
camí cap a una millora en la filo-
sofia d’ensenyament semblant a la 
d’una acadèmia. 
Entre les propostes pel nou curs, 
l’entitat posa sobre la taula la crea-
ció d’un equip de nens de 9-15 anys 
per participar al circuit de la Fede-
ració Catalana de Pàdel. D’aquesta 
forma, l’escola vol aconseguir que 

els joves esportistes adquireixin 
coneixements des d’edats prime-
renques i una millor iniciació en la 
competició oficial. Un altre punt 
que es va debatre a la presentació 
va ser la visibilitat de l’escola de 
pàdel per aconseguir més presèn-
cia social dins el panorama palístic. 

mar Mediterrània. Cinc hores des-
prés, va aconseguir complir l’ambi-
ciós objectiu de superar l’estret de 
Gibraltar nedant. L’intens esforç i 

El Club Esportiu Valldoreix s’omple de pàdel un any 
més amb la celebració del Circuit Guinot Prunera 
Les pistes del CE Valldoreix es van 
convertir un any més en l’escenari 
idoni durant una setmana per l’ex-
hibició de pàdel del Circuit Guinot 
Prunera, abans conegut com el Cir-
cuit Padelcat. Els amants d’aquest es-
port van tenir l’oportunitat de com-
petir per la victòria, mostrar al públic 
les seves habilitats i millorar la seva 
tècnica del 15 al 22 de setembre. 
La vuitena convocatòria del circuit 
palístic valldoreixenc no defrauda i, 
tot el canvi de nom, el Circuit Gui-
not Prunera va tornar a ser un èxit 

de participació, competitivitat, joc 
net i una mostra més del fort caràc-

ter esportiu de la vila de Valldoreix. 
L’equip organitzatiu del certamen 
destaca l’afluència de públic als par-
tits i l’esperit de joc net imperant en 
tot moment a la competició mentre 
que a nivell esportiu el CEV subrat-
lla com el millor enfrontament del 
circuit, la final de les dues millors 
parelles del rànquing de la 4ª cate-
goria masculina que va enfrontar el 
duet Pedro Peña i Álex García contra 
Jordi Planas i Pau Jové en un matx 
que es va acabar emportant l’equip 
Planas-Jové.
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Els treballs s’han iniciat aquest 
octubre al tram del torrent ubicat 
a tocar del carrer Griva i s’esten-
dran al llarg de tot el recorregut 
de la riera comprès entre el pont 
del passeig Oreneta i l’avinguda 
Castellot.

Els treballs han començat amb 
l’execució de moviments de ter-
res, pas previ a l’inici de les obres 
d’arranjament i millora de la xar-
xa de clavegueram, que transcor-
re pel torrent d’en Nonell, en un 
tram de prop de 500 metres com-
près entre el passeig de l’Oreneta 
i l’avinguda Castellot.El projecte 

d’obres, que té un pressupost de 
poc més de 181.000 euros, consis-
teix en l’eliminació i retirada de 
l’antic col·lector de recollida d’ai-
gües pluvials i la instal·lació d’un 
nou col·lector fora de la llera de 
la riera.

Els treballs també serviran per dur 
a terme les tasques de normalit-
zació i consolidació de la llera del 
torrent, en els punts on l’erosió ha 
provocat un perfil molt irregular, 
així com la retirada de les canyes 
i altres espècies vegetals invaso-
res, que permetrà una replantació 
amb vegetació autòctona. 

L’objectiu de la intervenció és, 
d’una banda procedir a la retira-
da dels pous de clavegueram, que 
actualment estan presents a la lle-
ra de la riera i que generen pro-
blemes de retenció de materials i 
sediments.

De l’altra, es busca ampliar la 
capacitat d’absorció del nou col-
lector durant episodis de pluja 
forta. La previsió és que les obres 
s’allarguin per un període d’entre 
dos i tres mesos.

L’EMD-Valldoreix inicia les obres 
de millora del clavegueram a
la riera d’en Nonell



15

N
O

V
EM

B
R

E 
20

18
M

ED
I A

M
B

IE
N

T

Energia 

A VALLD  REIX - 1

Catalunya és una de les regions d’Europa amb més biodiversitat

Energies renovables, 
Solar Fotovoltàica
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Fotografies fetes a Valldoreix i entorn 
                       per Francesc Cardoner
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A Europa s’han comptat 580 espècies, 360 habituals. 

A Catalunya 180, a Collserola 106, i a Valldoreix 70 !!! 
Això és degut a que estem entre el límit entre el bosc i 
l’espai obert, i que tenim corrents d’aigua perennes.
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ÆŃĮÒĴ ĹĮ Ó	ÒĮ ŃŇÖÏ Ī ŁĮ Ó	Ï 	ĘÏ ŁŁİ ŇÒĮ ĹŎÄ	
Ċón molts els motius que ens porten cap un ús responsable de l’energia a les nostres cases:  

El  primer i més evident és que el preu de l’electricitat no para de pujar. El segon és que la 

tecnologia ens permet ja comprar electrodomèstics i 

bombetes de baix consum a preus competitius. El tercer 

és que s’ha generalitzat la preocupació per l’efecte 

hivernacle provocat per les emissions de CO2.  

El què ens està passant és que tot i baixar els consums 

elèctrics, la factura de l´electricitat segueix pujant.  

Quan ens preguntem on són els consums elèctrics 

significatius d’una casa de Valldoreix amb piscina, la 

resposta és fàcil: la depuradora acostuma a tenir un 

motor de 1,1Kw i està moltes hores en marxa durant tot 

l’any. En alguns casos, aquest cost pot arribar a suposar 

el 40% del consum total de la casa. 

Aquí tenim diverses opcions: acceptar el 

cost pel plaer de tenir l´aigua neta a la 

piscina, clausurar-la total o parcialment 

o bé utilitzar l’energia que ens arriba del 

sol per fer anar la depuradora. 

En la instal·lació de que us parlo hem tingut un estalvi anual de 700€ i un retorn de la inversió 

en 3,5 anys. 

La instal.lació és sencilla i barata. Quatre panells, una bomba de corrent contínua i una 

electrònica que adapta la velocitat del motor 

a l’energia que reben els panells, que és 

variable segons l’hora del dia, el dia de l’any i 

dels núvols. 

Si escollim l´opció depuradora amb energia 

solar, no cal instalar bateries, perquè 

utilitzem la electricitat al mateix temps que la 

produïm.  

Si ens trobem que no cal que la depuradora 

funcioni tot el dia i ens demanem què podem fer amb l’energia que produeixen els panells 

quan no funciona la depuradora. La resposta és senzilla: la podem utilitzar per preescalfar 

l’aigua calenta sanitària.  

Això és el que es coneix com una Instal.lació aillada o autònoma perquè no està 

interconectada amb el proveidor d’energia elèctrica. Aquestes instal.lacions són les millors i 

Resposta afirmativa:

Un exemple d’instal·lació aïllada:

Opcions possibles:

Instal·lacions aïllades:
Es clar que les instal·lacions sense bateries i 

desconnectades de la xarxa son més senzilles i 
menys costoses, però també tenen les seves 
limitacions. Quan pensem amb energies renovables 
hem d'oblidar el concepte de disponibilitat il·limitada i 
reflexionar sobre els hàbits de consum per assolir la 
màxima eficàcia. 

Les normatives:

Avui val la pena fer 
instal·lacions fotovoltaiques a 
Valldoreix, tant si són 
supervisades per un tècnic amb 
l’ajut de l’IBI de l’Ajuntament 
com si són senzilles. Ambdues 
ens donen la satisfacció de 
participar en la reducció de les 
emissions de diòxid de 
carboni que està produint el 

canvi climàtic

Els primers panells fotovoltaics moderns, utilitzant 
díodes de silici són del 1954, tenien una eficiència del 
6% i la primera aplicació va ser per subministrar energia als satèl·lits artificials.
Avui en dia la mateixa tecnologia ha assolit eficiències del 20% i amb costos molt més baixos. Amb 
el pas del temps seguiran baixant de preu, millorant l'eficiència i es preveu que passaran a estar 
integrats en els materials de fabricar teulades i 
edificis, però cal seguir esperant futurs millors 
o la situació actual ja és interessant com 
per utilitzar-lo en les nostres cases?

1- Instal·lació aïllada directe; Consumeix 
l’electricitat quan es produeix. És la solució més 
econòmica, però com que l’electricitat depèn del 
sol, varia segons la nuvolositat, el dia de l'any i 
l'hora, necessitem algun dispositiu que pugui 
funcionar intermitentment, al ritme del sol, com per 
exemple una bomba depuradora o de pou. 
2- Instal·lació amb bateries per utilitzar-la quan faci 
falta. És la solució més cara però més autònoma.
3- Connectar a la xarxa elèctrica per intercanviar 
l’energia quan se'n produeix més o ens en falta. Aquesta és 
l’opció més usual, pel seu cost raonable i facilitat a l’usuari.

1- Consumir la electricitat quan es produeix. 
Com que l’electricitat dels panells fotovoltaics 
depèn del sol, varia segons la nuvolositat, el dia de 
l'any i l'hora. Per utilitzar-la en el mateix moment, 
necessitem algun dispositiu que pugui funcionar 
intermitentment, al ritme del sol, com pot ser una 
bomba per filtrar l'aigua d'una piscina o per pujar 
l'aigua d'un pou. Es la solució més econòmica.
2- Enmagatzemar-la en bateries per utilitzar-la quan 
faci falta. És la solució més cara però més autònoma
3- Connectar a la xarxa elèctrica per intercanviar 
l’energia quan se'n produeix més o ens en falta. Aquesta 
es la opció mes usual, pel seu cost raonable i facilitat 

Exemple real de depuradora de piscina amb energia solar:
    no cal instal·lar bateries, perquè utilitzem l’electricitat al mateix temps que la produïm. 

Teniem una bomba de 1,1 Kw que funcionava unes 1800 hores/any és a 
dir un consum de 2000 Kwh/any, aproximadament la meitat de tota la 
energia elèctrica de la casa. Aquesta energia costa avui 300€/any. 
La instal·lació és senzilla i barata. Quatre panells, una bomba de corrent 
contínua i una electrònica que adapta la velocitat del motor a l'energia que 
reben els panells, cost uns 2000 €. s’amortitza en 6 anys. 

I si ens sobra energia?
Si ens trobem que no cal que la depuradora funcioni tot el dia podem utilitzar 
l'energia que produeixen els panells la resta de les hores per preescalfar 

l'aigua calenta sanitària, aconseguint un estalvi adicional.

Des de principis d'octubre està vigent el «real Decreto 
Ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición 
energética y protección de los consumidores»  que aboleix 

l'impost al sol i ens acosta a les normatives europees. 
Aviat sortirà el reglament, que ha d’eliminar 

moltes de les traves que hi havia.
A Sant Cugat l'Ajuntament incentiva 
l’energia solar rebaixant l’IBI el 50% 
durant 5 anys en instal·lacions 
garantides per un tècnic, que les fa 
molt rendibles, en especial a les 

grans finques.



16

in
fo

Va
lld

or
ei

x
EL

 R
A

C
Ó

 D
E 

LE
S 

EN
TI

TA
TS

L’Escola de Música de Valldoreix

L’Escola de Música de Valldoreix 
celebra durant el curs 2018-2019 el 
seu vintè aniversari. Des de gener 
de 1998, quan s’iniciava un taller de 
música a les instal·lacions de la Casa 
de Cultura de Valldoreix amb qua-
tre professors i una vintena d’alum-
nes, l’EMV ha crescut fins a conver-
tir-se en l’Escola de Música de la 
vila de Valldoreix, amb un claustre 
de dinou professors, prop de tres-
cents alumnes i una oferta docent 
que abasta les formacions inicial 
-dels 0 als 5 anys-, bàsica -dels 6 
als 12 anys-, mitjana –a partir dels 
13 anys-, de joves i adults, en les 
especialitats de violí, viola, violon-
cel, flauta, clarinet, saxòfon, trom-
peta, piano, guitarra i bateria, així 
com llenguatge musical, harmonia, 
coral i els serveis de Musicoteràpia, 
Logopèdia i Tècnica Alexander. 

L’Escola a la vila

A banda de ser un centre de for-
mació musical per a infants, joves 
i adults, l’Escola de Música de Vall-
doreix participa de manera molt ac-
tiva de la vida cultural de la vila de 
Valldoreix. Els Conjunts Instrumen-

tals de l’EMV actuen de manera ha-
bitual en celebracions com la Festa 
Major de Valldoreix, l’Oktoberfest, 
l’encesa dels llums de Nadal o la 
Festa de la Primavera. L’Escola col-
labora amb entitats com el Casal 
d’Avis, l’Espai Jove, l’Església de 
l’Assumpció i l’Església Protestant. 
I també organitza els seus propis 
concerts oberts a tota la vila i a 
altres poblacions, com el Cicle de 
Concerts de l’EMV, que enguany 
celebra la seva cinquena edició, les 
Tardes Musicals, la Sessió de Nit o la 
Festa de Final de Curs.

Actes del 20è Aniversari

Les celebracions del 20è aniversari 
de l’EMV s’iniciaran el dimecres 14 
de novembre amb la inauguració 
de l’exposició fotogràfica Escola 
de Música de Valldoreix: 20 anys 
de música a la Vila, que es po-
drà veure a la Sala de Plens de la 
Casa de la Vila fins el divendres 30 
de novembre. El mateix dia i en el 
mateix espai, el Quartet Brossa, un 
dels conjunts de cambra més actius 
i innovadors del panorama català, 
oferirà un espectacle musical pre-
parat especialment per a l’ocasió. El 
plat fort de les celebracions serà el 

16 de febrer a la Sala de Rubí amb 
el Concert dels 20 anys, el qual aple-
garà les corals, els conjunts instru-
mentals i el conjunt de professors 
de l’EMV en un acte que recordarà 
la trajectòria d’aquests 20 anys.

Els pròxims 20 anys

L’èxit de l’Escola de Música de Vall-
doreix es deu a l’aportació i vo-
luntat de pares i mares, alumnes, 
professors i entitats públiques, en 
especial l’EMD de Valldoreix, els 
quals no han deixat de treballar, 
durant aquests 20 anys, per a cons-
truir la millor escola possible. Els 
pròxims anys l’EMV ha de seguir 
amb la seva dinàmica de creixe-
ment, i així ho entenen totes les 
parts implicades, com ho demostra 
la propera ampliació de l’escola 
amb la construcció d’un nou edifici 
contigu a les actuals instal·lacions. 
Amb aquesta aposta del govern 
de l’EMD de Valldoreix, l’Escola de 
Música iniciarà una nova etapa de 
consolidació com un dels centres de 
referència musical del país. Una Es-
cola que portarà el nom de Valldo-
reix arreu i de la qual tots ens hem 
de sentir ben orgullosos.

ACTES PEL 20è ANIVERSARI DE
L’ESCOLA DE MÚSICA DE VALLDOREIX

Les entitats de Valldoreix opinen...
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El Ple de setembre ha donat llum 
verda a l’EMD-Valldoreix per re-
validar el suport institucional al 
referèndum d’autodeterminació 
de 2017 i recordar la difícil jorna-
da electoral rebatejant un tram del 
carrer Sant Albert com a carrer de 
l’1 d’octubre. 
Un any després del diumenge his-
tòric que va suposar el referèndum 
d’autodeterminació per Catalunya 
i Valldoreix, el Ple de la Junta de 
Veïns i Veïnes es va reunir ahir per 
tirar endavant dues mocions per 
reivindicar el primer aniversari de 
la votació. Amb el vist i plau de la 
majoria de la cambra, l’EMD-Vall-
doreix reivindica el llegat del ple-
biscit i homenatjarà l’1 d’octubre 
amb un carrer a la vila.  
Una proposta presentada pel grup 
municipal de PdeCAT-Actuem, va 
posar sobre la taula la possibilitat 
de traslladar a la comissió del no-
menclàtor de Sant Cugat que Vall-
doreix tingui un carrer en record a 
la jornada del primer d’octubre. La 
moció va ser aprovada per la majo-
ria dels representants municipals i, 

Valldoreix aprova tenir un carrer de l’1 d’Octubre 
i reivindica el primer aniversari del referèndum

per tant, es proposarà que el tram 
del carrer de Sant Albert, entre el 
carrer Tibidabo i la Rambla Mossèn 
Jacint Verdaguer, passi a denomi-
nar-se carrer de l’1 d’octubre un 
cop rebi el vistiplau des de l’Ajun-
tament de Sant Cugat. 
La moció de reivindicació de la 
jornada del referèndum va servir 
igualment per fer una ferma con-
demna de la brutalitat policial, 
exigir la llibertat immediata i in-
condicional per als polítics i líders 

civils empresonats, la retirada dels 
càrrecs judicials als exiliats i la reite-
ració de la necessitat que el govern 
espanyol accepti negociar un refe-
rèndum d’autodeterminació amb 
Catalunya. L’Entitat Municipal tras-
lladarà els acords de la moció als 
grups parlamentaris del Parlament, 
així com al Govern de la Generali-
tat, al Congrés dels Diputats, al Par-
lament Europeu i a l’Oficina de l’Alt 
Comissionat de l’ONU per als Drets 
Humans (ACNUDH).

Els representants polítics de la vila 
es van posar d’acord ahir per impul-
sar dues iniciatives, presentades pel 
grup municipal d’ERC-MES, per avan-
çar cap a la construcció d’una vila 
més sostenible, saludable i respectu-
osa amb el medi ambient fomentant 
l’ús de transport no-contaminant. Els 
grups municipals presents al consis-
tori van donar suport per unanimitat 
a les propostes presentades pel por-
taveu republicà, Noël Climent, per 
fer de Valldoreix una vila ciclable i el 
foment dels vehicles de consum elèc-
tric a la vila. Tots els representants 
polítics reunits en sessió plenària van 
votar a favor per unanimitat a les 
iniciatives del vocal d’ERC-MES per 
reduir la contaminació a un dels pul-
mons verds de l’àrea metropolitana 
com és Valldoreix. 
Els objectius principals de la propos-

El Ple aprova millorar la xarxa de carrils bici de
Valldoreix i el foment de l’ús dels vehicles elèctrics 

ta persegueixen insistir en la necessi-
tat de desenvolupament urbà soste-
nible donada la situació d’urgència 
ecològica que pateix el planeta i 
aprofundir en la creació d’una xarxa 
de carrils bicis connectada amb Sant 
Cugat, que compti amb el suport de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) i el Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. Els grups municipals ve-
uen amb bons ulls la idea d’aprofun-
dir en la mobilitat sostenible degut a 

que Valldoreix ja va donar passes en 
aquesta direcció en ser declarada ‘via 
lenta’ fa més d’un any pel Ple muni-
cipal. A més, la proposta no oblida 
la participació ciutadana i el teixit 
associatiu valldoreixenc per incloure 
tots els punts de vista a la propera 
actuació urbana. D’altra banda, la 
moció sobre el foment dels vehicles 
elèctrics a la vila inclou la instal·lació 
de punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics i posar en marxa una cam-
panya informativa a la ciutadania so-
bre els avantatges en matèria fiscal, 
de peatges i zones blaves/verdes de 
l’ús d’aquest tipus d’automòbils. Les 
actuacions seran finançades gràcies 
a les subvencions de l’Institut Català 
d’Energia y el Departament d’Em-
presa i Coneixement, amb la finalitat 
de desenvolupar pobles i ciutats sos-
tenibles i responsables amb l’entorn.
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HPO, l’efecte dominó i un suspens en la prova de confiança

Les etèries polítiques d’habitatge de protecció oficial (HPO) 
dutes a terme a Sant Cugat i per extensió a Valldoreix, han 
estat i són generadores de l’anomenat efecte dominó en 
vers el nostre municipi i transcendeixen més enllà d’aquest. 
Aquest efecte acumulatiu parteix del descontrol sobre els 
preus de l’habitatge i dels lloguers i s’inicia gràcies a la in-
compareixença política del govern en temes d’habitatge 
públic, de lloguer i social en aquests darrers mandats, re-
sumida sense miraments per la regidora Susanna Pellicer, 
en unes polèmiques declaracions que venien a dir que qui 
no pogués viure a Sant Cugat/Valldoreix pot marxar a la 
perifèria. 
Aquesta aparent i simple premissa amaga un cruel trans-
fons. Quan no s’és propietari i no es pot mantenir i suportar 
la pressió de la pujada de preus constants de l’habitatge, 
el futur immediat és el desarrelament i l’expulsió fora de 
la Vila, és buscar nous destins on la febre elitista i espe-
culadora encara no domini del tot el mercat immobiliari. 
Aquesta migració és la segona fitxa del dòmino que cau 
damunt els municipis propers, i propicia la propagació de 
nous esdeveniments similars que s’estenen fins arribar a la 
darrera baula de la cadena, la més feble, que molt lluny de 
la complaença i del paraigües dels primers de la fila, pica 
terra sense l’aixopluc de cap xarxa protectora que li doni la 
mínima confiança de que es podrà tornar a aixecar. 
És una seqüència lineal on veiem que les fitxes del dòmi-
no van caient a cada repunt de la pressió especulativa i on 
l’absència d’autèntics criteris democràtics i de justícia social, 
és a dir, de regulació i d’impedir posar lo públic en mans 
dels mercats, fan que no tothom pugui tenir la certesa que 
poden superar la prova de confiança en vers la seva admi-
nistració i que els braços d’un suposat estat del benestar els 
pararan el cop. 
Tothom pot acceptar que els risc zero no existeix però el 
que no pot ser acceptable es que persones visquin en un 
entorn d’incertesa, sense confiança amb qui et governa i en 
un estat d’indefensió.
I mentrestant a Valldoreix, i malgrat la vehemència empra-
da des de les vocalies de la CUP-PC, tot i les propostes fetes 
sobre HPO i habitatge social, malgrat les recomanacions ex-
pressades sobre l’ordenació de futurs equipaments, i segurs 
d’haver fet una oposició constructiva i responsable, aquest 
govern presenta al final del seu mandat i com a projecte es-
trella... l’ampliació de l’escola de música i un redactat sobre 
un Pla d’Equipaments.
I el més trist és que si ara preguntem al govern si creu que 
la configuració d’una societat ha de ser transversal i diver-
sa, la resposta serà que sí. Si li preguntem si la proximitat 
de l’administració i el foment de la participació ciutadana 
és un eix programàtic molt important, respondran que na-
turalment, sobre medi ambient, sobre cultura, sobre qual-
sevol altre tema, les respostes suposadament progressistes 
sonaran com a música a les orelles del ciutadà. El cas és que 
en aquests temps de lo políticament correcte, un posiciona-
ment ideològic sincer és ben difícil de trobar, cosa que fa 
que tornant a les declaracions de la Sra. Pellicer, aquestes 
sonin estranyament literals, i això, ens permet sense ombra 
de dubte als que reneguem del doble discurs, enfrontar-nos 
hi i lluitar en contra del que entenem és un despropòsit 
en polítiques d’habitatge, lluitar per resoldre l’emergència 
social, i aturar les fitxes del dòmino que la cobdícia va fent 
caure recurrentment. Literalment també diem doncs que 
ens cal regulació per a protegir-nos de l’especulació, mol-
ta més inversió i recursos per davant d’altres projectes per 
assegurar-nos que la migració de veïnes, veïns, filles i fills, 
treballadores i treballadors de Valldoreix i de tot el munici-
pi deixen de banda la provisionalitat i poden endegar, com 
ha de ser, un projecte de vida a la nostre ciutat.

Pressupost 2019: inversions importants
per l’EMD de Valldoreix

Ens trobem ja a finals del 2018 i des del govern de l’EMD de 
Valldoreix ja estem treballant de cara als pressupostos del 
2019, un any molt important per una sèrie de projectes que 
s’han de dur a terme i d’altres que s’estan duent a terme tal 
i com heu pogut veure en les pàgines anteriors d’aquesta 
edició de l’ Info Valldoreix.
Els pressupostos de cara al 2019 preveuen una xifra to-
tal d’aproximadament 9’5 milions d’euros (increment de 
300.000 euros respecte al 2018), 565.000 euros dels quals 
aniran destinats a inversions. Precisament d’aquestes in-
versions en surt el projecte principal que és l’arranjament 
i creació d’una nova zona verda i esportiva a l’espai que 
actualment ocupa el camp de futbol de l’avinguda Caste-
llot i que té un cost de 300.000 euros. Aquesta actuació es 
complementarà amb la construcció d’un pont que donarà 
accés al nou espai des de l’avinguda Castellot al qual es des-
tinaran 115.000 euros i que serà totalment accessible per a 
les persones amb mobilitat reduïda.
Des de l’equip de govern creiem que cal donar vida i dina-
mitzar tots els espais públics, però especialment aquells que 
actualment estan en desús. És per aquesta raó que, con-
juntament amb l’oposició, hem treballat perquè en aquesta 
zona verda i esportiva hi puguin conviure una sèrie d’espais 
com són una pista reglamentària de futbol sala (una nova 
pista verda), un skate park i una zona de pícnic que es tro-
barà dins aquesta zona verda. A demanda dels veïns i veï-
nes també posarem una sèrie de màquines per fer exercicis 
a l’aire lliure i que, esperem, tinguin el mateix èxit que les 
que hi ha a Can Cadena.
No cal dir que també hi ha prevista la instal·lació d’uns la-
vabos i il·luminació artificial que serà molt útil, sobretot en 
els mesos de l’any on el dia és més curt.
En aquest pressupost també està inclosa la rehabilitació del 
pont històric del Camí de la Salut i el seu entorn. És un pro-
jecte que s´ha fet en col·laboració amb el Consorci del Parc 
Natural de Collserola i que posarà en valor un indret únic i 
d’innegable bellesa.
Un altre projecte de grans dimensions que volem engegar 
l’any vinent és l’arranjament de l’aparcament nou de Can 
Cadena. El pressupost contempla la redacció del projecte, 
que inclourà la pavimentació i l’ordenament de places.
També cal posar en valor que tenim 200.000 euros per dedi-
car als projectes que surtin de les votacions dels Pressupos-
tos Participatius. En aquest punt, les propostes han estat 
avaluades per la comissió tècnica i estan en exposició, tant 
al web com a la Sala de Plens de l’EMD de Valldoreix. Les 
votacions començaran el 26 de novembre i es podrà votar 
fins el 28 de desembre.
Des del govern, creiem que tots aquests projectes serviran 
per satisfer les demandes dels valldoreixencs i valldoreixen-
ques. En el cas de la zona verda i esportiva, per exemple, 
volem integrar i engrescar als joves de la vila utilitzant l’es-
port com una eina clau de cohesió social i integradora. Tam-
bé volem, tant en aquest com en els altres projectes que 
hem exposat, facilitar la vida als nostres vilatans perquè es 
sentin orgullosos de viure en una vila com la nostra.
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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.

El pasado mes de septiembre, en el Parlament de Catalun-
ya, Ciutadans presentó una propuesta para incrementar el 
número de Mossos de Escuadra. Puede parecer que el Par-
lament sea algo lejano, pero, ¿y si os dijéramos que dicha 
iniciativa estaba orientada a aumentar la presencia de agen-
tes específicamente en Valldoreix y, por tanto, para todo el 
municipio. En los últimos meses, no solo han aumentado, 
se han duplicado los asaltos a viviendas en nuestro pueblo 
respecto del año pasado. Esta propuesta contó con el voto 
en contra de PdeCat, ERC, CUP y COMUNS. El equipo de go-
bierno y sus socios independentistas parecen estar demasia-
do ocupados promoviendo la fractura de la convivencia con 
propuestas que en nada mejoran la calidad de vida de los va-
lldoreixencs: cambiando el nombre a una parte de una calle, 
a la que llamarán “Carrer de l’1 d’Octubre”, debatiendo qué 
pancartas habrá en la fachada del ayuntamiento... y otros 
aspectos que, evidentemente, no contribuyen a la mejora de 
nuestras condiciones de vida.

Por otra parte, por sectarismo rechazan propuestas que han 
sido recogidas con unanimidad en otros municipios (como 
Cerdanyola, Sant Cugat...) para luchar contra la implanta-
ción y extensión de la avispa asiática, una especie invasora 
no autóctonas, que altera ecosistemas, provoca daños eco-
nómicos y que, en algunos casos, puede suponer además 
riesgos para la salud de las personas, especialmente cuando 
el primer nido de dicho insecto ha sido localizado en Vall-
doreix.

También tenemos el problema del incivismo, que el gobier-
no de la EMD y sus socios insisten en no reconocer, cuando a 
ojos de todos los ciudadanos está el progresivo deterioro de 
zonas como los alrededores de la estación de FFCC y plaza 
de Can Cadena, y que por dejadez se está extendiendo al 
resto del municipio con el deterioro de paradas de autobús, 
instalaciones deportivas, señales viales y daños a otras ins-
talaciones...

Mientras, Cs Sant Cugat sigue apostando por iniciativas que 
repercutan positivamente en la calidad de vida de los ciu-
dadanos como aumentar la frecuencia del transporte públi-
co, mejorar las condiciones de trabajo y formación de los 
comerciantes del mercado no sedentario de los sábados, o 
incrementar los recursos de la policía para así ocuparse de la 
seguridad que tanto se ha desatendido en los últimos tiem-
pos por parte de las autoridades municipales de Valldoreix, 
que únicamente se han movilizado cuando el problema se 
les había ido de las manos.

Desde Ciutadans, seguiremos trabajando para adelantarnos 
a los problemas antes de que nos superen, para mejorar las 
condiciones de vida de los ciudadanos y no para perseguir 
una agenda política, para todos y no para unos pocos.

Pressupostos i com servir al poble

Sembla que era ahir quan començava aquesta aventura de 
representar la ciutadania de Valldoreix, però van passant 
els mesos, els plens, i quan ens en vulguem adonar ja esta-
rem a les municipals de 2019. De fet ens queden tres plens 
i, com a molt, una altra revista on fer arribar l’opinió d’Es-
querra Valldoreix a totes les cases.
La nostra tasca des de l’oposició sempre hem entès que té 
dues funcions, fiscalitzar l’acció de govern i portar al ple 
aquelles propostes que les nostres veïnes i veïns ens fan ar-
ribar. Per tant, volem tornar a aprofitar aquest espai per 
recordar-vos que el nostre anhel és representar-vos cor-
rectament, ens voteu o no, per fer-ho necessitem saber els 
vostres neguits i les vostres idees. Amb moltes ens veiem 
pel carrer, a la cafeteria, al mercadet o al forn, però si hi 
ha algú que ens vol fer arribar algun suggeriment i no sap 
com, estem a la vostra disposició a l’adreça de mail del nos-
tre vocal (ncliment@valldoreix.cat).
Si ens centrem en l’acció de govern, s’ha de pensar en els 
pressupostos de l’EMD pel 2019, només voldria recordar a 
l’equip de govern que aquests pressupostos són per 12 me-
sos, dels quals 7 queden fora del seu mandat, per tant, no 
posem en aquests pressupostos res que no hàgim consensu-
at entre tots els partits presents al ple. Nosaltres entenem 
que les inversions que han d’incloure’s hauria de poder-les 
gaudir tot el poble, hauria d’incloure allò que de no fer-
ho, podria acabar esdevenint un greuge comparatiu entre 
barris o pols d’interès al poble, o aquelles millores o equi-
paments que, entre totes i tots, trobem que són necessaris 
a Valldoreix.s a Valldoreix.
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emdvalldoreix - 20/10/2018
El canvi de data i la represa del concurs de paelles rellancen 
la participació ciutadana a l’Aplec de la Salut de #valldoreix

emdvalldoreix - 19/10/2018
Ja està plantat el 1er dels 3 til•lers, que a partir d’ara s’ecar-
regaran de donar ombra a l’espai de la plaça dels @fgc.cat 
de #Valldoreix. La inauguració oficial del nou espai la farem 
el dia 11 de novembre a les 12h. a la mateixa plaça

EMD de Valldoreix  @EMDValldoreix - 05/10/2018
L’ @EMValldoreix celebra els 20 anys amb diverses 
activitats aquest novembre https://www.cugat.cat/
noticies/cultura/140149/l_escola-de-musica-de-vall-
doreix-celebra-els-20-anys-amb-diverses-activi-
tats-aquest-novembre … @cugatcat

emdvalldoreix - 24/10/2018
El nedador valldoreixenc Ramon Llonch rep el reconeixe-
ment de la vila de #Valldoreix per la seva gesta de creuar 
nedant l’Estret de Gibraltar

EMD de Valldoreix  @EMDValldoreix - 30/10/2018
L’EMD rep una subvenció de 155.000€ de la Dipu-
tació de Barcelona per rehabilitar la masia de Can 
Monmany http://www.valldoreix.cat/lemd-rep-una-
subvencio-de-155-000e-de-la-diputacio-de-bar-
celona-per-rehabilitar-la-masia-de-can-monmany/ …

EMD de Valldoreix  @EMDValldoreix - 31/10/2018
L’avís d’un ciutadà fa possible la detenció de dos lla-
dres en una casa de #Valldoreix https://www.cugat.
cat/noticies/societat/140094/l_avis-d_un-ciutada-fa-
possible-la-detencio-de-dos-lladres-en-una-casa-
de-valldoreix … via @cugatcat

EMD de Valldoreix  @EMDValldoreix - 05/10/2018
Aquest matí la cruïlla entre l’Av. Ca n’Enric i el C/ St. 
Joan de la Creu presentava aquest aspecte tan ver-
gonyós. El Servei de Recollida de Voluminosos de 
l’@ajsantcugat no recull les escombraries de veïns 
incívics. Com el seu nom indica, es dedica a aplegar 
els voluminosos.
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L’última convocatòria plenària de la Junta de Veïns i 
Veïnes va incloure la novetat de la posada en marxa, 
per primer cop a l’EMD, de la difusió en viu de la sessió. 
L’objectiu és avançar en l’accessibilitat de la política lo-
cal per a tota la ciutadania valldoreixenca. 

L’Entitat Municipal de Valldoreix va retransmetre al Ple 
de setembre el seu primer Ple en directe a través del 
canal de l’EMD a la plataforma YouTube i de les xarxes 
socials. La posada en marxa d’aquesta nova iniciativa 
permetrà que a partir d’ara l’EMD faci ús d’aquesta 
tecnologia a l’abast de la majoria de la ciutadania per 
difondre a través d’Internet les sessions plenàries mu-
nicipals i aconseguir aprofundir en la transparència de 
les propostes locals. 

La instal·lació audiovisual que permet la retransmissió 
en directe està integrada per un equip de micròfons 
i càmeres de la Sala de Plens, que permet enregistrar 
els regidors i regidores durant les seves intervencions 
per posar sobre la taula les seves propostes i opinions. 
El nou sistema fa una combinació automàtica de imat-
ges de les diferents càmeres que genera un contingut 
audiovisual de la totalitat de cadascuna de les Sessions 

L’EMD-Valldoreix retransmet les sessions plenàries en directe 

Plenàries de la corporació i elabora una Acta Digital 
de la sessió accessible per tothom a través del web de 
l’EMD-Valldoreix. D’aquesta forma, la ciutadania de 
Valldoreix pot accedir als continguts de les sessions 
plenàries des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, 
a través de les xarxes socials amb cost un mínim per la 
vila. 

La nova iniciativa de l’EMD de Valldoreix aconsegui-
rà portar les activitats plenàries de la Casa de la Vila 
a cada racó de la vila i integra l’administració valldo-
reixenca entre les cambres municipals catalanes que ja 
retransmeten les seves activitats en directe.

Júlia Virno Biosca, alumna de batxillerat del INS Arnau 
Cadell de Valldoreix, és una de les estudiants guardo-
nades pels Premis Extraordinaris de Batxillerat pel seu 
esforç i dedicació a l’àmbit acadèmic, entregats pel 
Conseller de la Generalitat de Catalunya, Josep Barga-
lló. 

L’estudiant valldoreixenca Júlia Virno és una de les 44 
alumnes de 654 persones a qui el departament d’En-
senyament, de la mà del Conseller Josep Bargalló, va 

L’alumna valldoreixenca Júlia Virno, guanyadora dels reconeguts 
Premis Extraordinaris de Batxillerat 

lliurar ahir, 18 d’octubre, el Premi Extraordinari de Bat-
xillerat. El reconeixement oficial destaca el compromís 
de Virno amb l’èxit estudiantil i el camí cap a l’excel-
lència acadèmica durant el curs 2017/18. Les persones 
premiades van superar uns exàmens comuns realitzats 
a centres d’arreu de Catalunya el passat 26 de juny per 
accedir a la possibilitat de guanyar el premi. 

Per arribar a les complexes proves calia que l’alumna 
hagués superat els dos cursos de batxillerat a Catalu-
nya amb una qualificació mitjana igual o superior a un 
8,75 sobre 10. Júlia Virno va superar amb escreix aques-
ta condició i també les proves d’accés a aquests premis, 
pel que finalment ha aconseguit un important reco-
neixement per la comunitat educativa que li permetrà 
aplanar el camí cap a la formació acadèmica superior 
i la professionalització. La gratificació lliura a l’estudi-
ant valldoreixenca de l’obligació de pagar les taxes del 
primer curs universitari, li reserva una plaça gratuïta 
a l’Escola Oficial d’Idiomes per l’alumna i li concedeix 
un estada d’aprenentatge en un centre de recerca de 
referència que millor s’ajusti a les seves preferències 
professionals de cara al futur. 

L’alumna de l’Arnau Cadell pot optar ara a rebre el 
prestigiós Premi Nacional de Batxillerat que atorga el 
Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya, al que es 
presenten la resta de guanyadors de cada premi de 
batxillerat autonòmic estatal.
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La Nau de Cultura va ser l’escenari on el reconegut 
compositor i guitarrista del moviment de la Nova Can-
çó, Toti Soler, i el prestigiós actor de teatre, cinema i 
televisió Joan Massotkleiner van protagonitzar el mun-
tatge poètic i musical ‘POETES, elles tenen la paraula’.

L’EMD de Valldoreix va programar una actuació oberta 
a tota la ciutadania on el mestre Toti Soler i l’artista 
Joan Massotkleiner van retre merescut homenatge a 
les grans dones de la poesia contemporània catalana, 
amb una recitació musicada de l’ampli repertori dels 
versos més destacats de les grans plomes de la lírica 
femenina en català. L’actuació, emmarcada al 18è Fes-
tival de Poesia de Sant Cugat, va captivar al públic amb 

Toti Soler i Joan Massotkleiner homenatgen a Valldoreix les grans 
poetesses en llengua catalana 

la profunda i penetrant veu de Joan Massotkleiner i 
l’emotiva guitarra de Toti Soler.

El recital poètic-musical va donar veu als apassionats 
versos de creadores de la talla de Maria-Mercè Marçal, 
Montserrat Abelló, Marta Pessarrodona, Teresa Pas-
qual, Maria Antònia Salvà, Clementina Arderiu, Rosa 
Leveroni, Maria Àngels Anglada, Quima Jaume, Cèlia 
Sànchez-Mústich i Vinyet Panyella. La Nau de Cultura 
va ser el marc ideal on tot el públic assistent va poder 
gaudir d’un excel·lent maridatge entre les paraules, la 
veu i la música, executat amb mestratge per dues fi-
gures destacades del panorama cultural de Catalunya 
com Toti Soler i Joan Massotkleiner.

El Complex no va poder fugir de l’arribada a Valldoreix 
de l’esperada nit de Halloween i el divendres 26 d’oc-
tubre va viure un vespre d’activitats per grans i me-
nuts. El recinte es va convertir en escenari d’un passat-
ge màgic del terror, tallers de maquillatge, un concurs 
culinari i música i ball amb la companyia de les bruixes 
i els bruixots del CEValldoreix. 

El recinte va oferir a tothom qui es va atrevir a apro-
par-se a les instal·lacions tota una tarda d’entreteni-
ment i diversió terrorífica per als més petits i activitats 
per a tota la família. A més, el Complex va organitzar 
un concurs de cupcakes de Halloween obert a tota la 
ciutadania. 

Halloween s’apodera del Complex Esportiu Valldoreix amb una 
festa terrorífica
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La festa de la cervesa de Munic s’ha traslladat un any 
més al cor de Valldoreix per convertir l’Espai Garden en 
una gran celebració de l’Oktoberfest amb rebosteria, 
àpats i cervesa alemanya, música típica bavaresa, el 
concurs de vestimenta tradicional del länder alemany i 
una zona de jocs infantils per als més menuts.

La festa d’Octubre de Munic no ha passat gens desa-
percebuda a Valldoreix aquest cap de setmana amb la 
sisena edició de l’Oktoberfest organitzada per l’Asso-
ciació de Veïns Vall d’Or i voltants del Mas Roig. L’as-
sociació i l’EMD de Valldoreix han organitzat, per pri-
mer cop en la seva història, dos dies de diversió dins 
un ambient propi de la Theresienwiese de Munic per 
omplir l’Espai Garden amb actuacions musicals, menjar 

La XX edició del sopar de germanor del barri valldo-
reixenc de La Serreta va ser tot un èxit de participació 
amb una ‘degustació’ d’àpats cuinats pels mateixos as-
sistents i una emotiva cantada d’havaneres a càrrec del 
grup santcugatenc ‘Els Nois de l’Eixida’. 

Els veïns i veïnes del barri de La Serreta van poder gau-
dir dissabte 22 del tradicional sopar de germanor or-
ganitzat per l’Associació de Veïns La Serreta-Bosc d’en 
Saladrigues. La vintena convocatòria de l’aplec va ser 
tot un èxit de participació i una mostra de la implica-
ció de les veïnes i veïns en les iniciatives de l’associació 
veïnal del barri, que va escenificar el relleu de l’històric 

El 20è sopar popular de la Serreta-Bosc d’en Saladrigues aplega 
una setantena de persones a la Pl. de les Ones

president de l’associació Carles Castro per Santi Gaval-
dà. Els sopar va consistir en la degustació dels diversos 
plats preparats pels propis veïns aplegats al voltant de 
les taules i es va desenvolupar en un ambient de ger-
manor, alegre i musical, on tothom va poder gaudir de 
l’actuació de ‘Els Nois de l’Eixida’. 

La celebració va comptar amb l’assistència de la presi-
denta accidental de l’EMD-Valldoreix, Susana Herrada 
i l’alcaldessa de Sant Cugat, Carmela Fortuny. També hi 
van participar els vocals Joaquim Castelló i Elena De-
gollada i la tinenta d’alcalde de Sant Cugat, Susanna 
Pellicer.

La 6a OktoberFest de Vall d’Or congrega milers de visitants
a l’Espai Garden

i cervesa tradicionals de la capital bavaresa i el ja tradi-
cional concurs de vestits típics de Baviera. El parlament 
de la presidenta accidental de l’EMD-Valldoreix, Susa-
na Herrada, va inaugurar oficialment dues intenses jor-
nades de festa. Les portes de l’Espai Garden, a tocar de 
la Casa de la Vila, es van obrir de bat a bat divendres 
28 de 18:00h a 23:00h per acollir la multitud que es va 
atrevir a apropar-se a conèixer les costums i tradicions 
alemanyes a l’Oktoberfest, mentre que dissabte 29 el 
festeig es va allargar des de les 12 del matí fins la una 
de la matinada. Durant dues intenses jornades, la vila 
es va traslladar a la capital de Baviera per gaudir d’una 
de les celebracions tradicionals més famoses d’Alema-
nya i més reconegudes a nivell internacional. 

El proper divendres 15 de desembre a les 20h els Veïns 
i Veïnes Progressistes celebraran una nova edició del 
Quinto de Nadal a Valldoreix. La cita serà al casal de 

Quinto de Nadal dels Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix
Cultura i s’allargarà fins a la una de la matinada del 
dissabte dia 16.
Esteu tots convidats.




