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SALUTACIÓ

Benvolguts veïns 
i veïnes de Valldoreix,

Després d’uns mesos convulsos a ni-
vell municipal i nacional i amb la nova 
legislatura ja encetada, és moment 
d’aturar-se, reflexionar i treballar per-
què Valldoreix continuï sent aquella 
vila que tant ens enorgulleix. Perso-
nalment, és un tot un orgull poder 
seguir representant a tot Valldoreix 
com a president i estar al capdavant  
de l’EMD de Valldoreix.

Juntament amb tot l’equip que 
m’acompanya, encarem un mandat 
il·lusionant i ple de reptes que té molts 
objectius. Aquests, però, sempre tin-
dran en compte el valor més preuat 
de la nostra vila que no és cap altre 
que l’entorn natural i el model de po-
ble que tots estimem.

En aquest nou InfoValldoreix que te-
niu entre mans us presentem una 
sèrie de projectes que hem anat 
concretant amb el mig any escàs que 
duem de legislatura i que seran prio-
ritaris per construir el Valldoreix del 
futur.

Des de l’EMD de Valldoreix volem se-
guir potenciant i fomentant el nostre 
patrimoni. És per això que hi haurà 
les excavacions arqueològiques del 
Castell de Canals i l’arranjament del 
seu talús. També es rehabilitarà el del 
sostre de Can Monmany, masia em-
blemàtica de la nostra vila que també 
cal preservar com a identitat històrica 
de Valldoreix.

Aprofitant l’avinentesa i ja que ens 
apropem a les festes nadalenques, 
us animo a participar a totes les ac-
tivitats que tenim programades per 
aquests dies tan especials. 

Gràcies a totes i a tots i bones festes!

TREBALLEM 
PEL 

VALLDOREIX 
DEL FUTUR
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SESSIONS PLENÀRIES: SETEMBRE

L’EMD aprova comprar 4 noves aules 
prefabricades per a l’Escola de Música 
i fer un donatiu de 4.000€ a Refugees 

Welcome
donatiu de 4.000€ a Refugee Welcome per ajudar 
els migrats arribats en segona fase d’acollida, i la 
moció dels grups ERC-MES, CUP-PC i PSC-CP per 
garantir el dret a l’habitatge a Valldoreix.

Acabat el torn de les mocions la vocal Elena De-
gollada va donar compte dels Decrets de contrac-
tació, des del dia 11 de juliol al 10 de setembre 
de 2019; de l’execució del segon trimestre del 
pressupost 2019; de l’informe sobre els com-
pliments de pagament del segon trimestre de 
l’any 2019 i el període mitjà de pagament; i de les 

dades d’avaluació 
dels objectius d’es-
tabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat 
del segon trimestre 
2019. També va co-
rrespondre a la vocal 
Degollada presentar 
la vuitena modifica-
ció pressupostària 
de 2019 que, com a 

principal inversió, proposava la compra de quatre 
mòduls prefabricats per acollir aules de l’Escola 
de Música i que s’ubicaran als terrenys annexes 
a l’Espai Garden. La modificació va tirar endavant 
amb els vots afirmatius de l’equip de govern i C’s i 
l’abstenció de la resta de grups.

Tots els vocals, excepte la representant de Ciuta-
dans, es van posar d’acord per  ratificar la sol·lici-
tud de Modificació del Conveni amb l’Ajuntament 
per deixar sense efecte les cessions de l’EMD dels 
terrenys de l’Estació; mentre que tots van votar 
plegats per elevar al Consorci del Parc de Collse-
rola la modificació dels seus estatuts, per tal que 
l’EMD de Valldoreix formi part de l’Assemblea Ge-
neral com a membre de ple dret, amb veu i vot.

La primera Sessió Plenària del curs 
2019 va acordar demanar al nou exe-
cutiu de l’Ajuntament de Sant Cugat 
deixar sense efecte les cessions de 
l’EMD dels terrenys de l’Estació i instar 

el Parc de Collserola a modificar els seus estatuts 
per tal que l’EMD pugui formar de l’ens amb veu 
i vot. 

La sessió va començar amb el rebuig de la moció 
de Ciutadans per desenvolupar una campanya de 
civisme entre la ciutadania, que la resta de grups 
del ple no va veure 
clara ni necessària. 
Acte seguit es van 
retirar les mocions 
del PSC-CP per 
netejar els embor-
nals; la del PSC-CP 
i ERC-MES per a la 
convocatòria de la 
Comissió de Segu-
retat i la CUP-PC per 
demanar la realització d’un pla de millora urbana 
a la Colònia Montserrat. En el primer cas va ser 
perquè el president Josep Puig va explicar el pla 
de treball anual de Sorea amb els embornals i la 
vocal Susanna Casta no va veure necessària la 
moció. Pel que fa a la moció de convocatòria de la 
Comissió de Seguretat, el vocal Ferran Margine-
da la va retirar a l’espera que el govern convoqui 
una reunió de treball anunciada per Puig en l’úl-
tima Junta de Portaveus. Igual va passar amb la 
moció sobre el pla de millora urbana a la Colònia 
de Montserrat, atès que el president va aportar al 
ple dos informes tècnics que posaven de mani-
fest les dificultats legals i d’execució que planteja 
el projecte. Si va prosperar la moció dels grups 
municipals de la CUP-PC i ERC-MES per fer un 
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SESSIONS PLENÀRIES: OCTUBRE

La Junta de Veïns 
d’octubre de l’EMD 
de Valldoreix, apla-
çada del dia 17 per 
problemes tècnics, 

es va repetir el dia 22 i va acor-
dat tombar la moció presentada 
per Ciutadans de condemna de 
la violència i el terrorisme i de 
suport a la Guardia Civil.

La sessió va servir també per 
donar llum verda a les mocions 
de creació d’una nova aplicació 
mòbil d’informació ciutadana i 
de recollida de dades que ajudin 
a explicar la realitat social i eco-
nòmica de Valldoreix. Les pro-
postes van rebre el suport de 
tots els grups polítics, exceptu-
ant el de la vocal de Ciutadans, 
Anna Cano, que hi va votar en 
contra. Igualment va prosperar 
la moció de no criminalització 
del moviment independentista, 
proposada per l’equip de govern 
i que va rebre els vots favora-
bles dels grups d’ERC-MES i 
CUP-PC, mentre que la vocal 
del PSC es va abstenir i la vocal 
de Ciutadans s’hi va mostrar en 
contra.

D’altra banda, els 8 vots fa-
vorables de l’equip de govern, 
d’ERC-MES, la CUP-PC i el PSC 
van servir per aprovar la moció 
cupaire que demanava la no ad-
hesió de l’EMD al paquet elèc-

Valldoreix rebutja la criminalització 
de l’independentisme 

i aprova la creació d’una nova app 
d’informació ciutadana 

tric de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM) i que es faci un 
procés de licitació propi, incloent 
clàusules ambientals al plec de 
clàusules del contracte de sub-
ministrament elèctric. No va 
prosperar, però, la moció, també 
de la CUP-PC, per instal·lar uns 
serveis públics autonetejables 
a la Pl. del Casal de Cultura i de 
negociar amb FGC que els và-
ters de l’estació siguin públics i 
oberts a tota la ciutadania.

L’apartat de mocions de la 
Sessió Plenària es va acabar 
amb l’aprovació de la moció 
d’urgència d’ERC-MES de de-
núncia de la vulneració dels 
drets de llibertat d’expressió i 
manifestació de dues perso-
nes, una d’elles de Valldoreix, 
que van ser retingudes, iden-
tificades i escorcollades per 
voler mostrar una pancarta 
amb el lema ‘Mossos, prou 
pallisses. Defenseu-nos!’ du-

rant el recorregut de la Cursa 
DIR-Mossos d’Esquadra, ce-
lebrada el passat diumenge a 
Sant Cugat. La moció va rebre 
els vots favorables dels propo-
sants ERC-MES, la CUP-PC i de 
l’equip de govern, exceptuant la 
vocal Susana Herrada, que es 
va sumar a l’abstenció de la vo-
cal del PSC, Susanna Casta. La 
vocal de Ciutadans, Anna Cano, 
hi va votar en contra.

Pel que fa als propostes de l’or-
dre del dia, la Junta de Veïns va 
acordar sol·licitar la inclusió al 
PUOSC de l’obra de construcció 
d’un pàrquing al terreny situat 
a la Plaça de l’Estació, aprovar 
de les línies fonamentals del 
Pressupost any 2020 per pre-
sentar al Ministeri d’Hisenda 
i la retirada de les al·legacions 
presentades a l’Ajuntament 
de Sant Cugat a la Modificació 
Puntual del PGM als àmbits de 
la Floresta i Valldoreix.
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SESSIONS PLENÀRIES: NOVEMBRE

La sessió plenària de novembre també 
va acordar posar els murs públics de 
Valldoreix a disposició de les entitats 
i els artistes locals, per tal de realitzar 
murals pictòrics, així com validar l’ad-

judicació de la concessió del bar-restaurant del 
Casal de Cultura a l’empresa Julima 8 SCP.

El Ple de Junta de Veïns de Valldoreix, celebrat el 
dijous 22 de novembre, va començar de manera 
poc habitual amb la lectura, per part de les vocals 
de la corporació, del Manifest del Dia Internacio-
nal per a l’eliminació de la violència envers les do-
nes d’enguany. L’efemèride, que es commemora 
25 de novembre, ha servit enguany per posar de 
manifest la persistència de les violències vers les 
dones en la societat actual i revindicar la neces-
sitat de visibilitzar publicament les agressions 
masclistes, així com la lluita constant i incansable 
dels moviments feministes per denunciar l’statu 
quo de la societat patriarcal.

La Junta de Veïns de l’EMD es posa 
d’acord per seguir 

amb l’excavació arqueològica del 
Castell de Canals

Un cop llegit el manifest va arrencar la sessió 
plenària amb l’acord unànime dels grups polí-
tics del consistori per garantir el finançament 
de la segona i tercera fase de la intervenció 
arqueològica del Castell de Canals. Aquestes 
intervencions consistiran en la construcció 
d’una coberta que protegeixi la part excavada 
de l’interior del castell i la continuació i con-
solidació de l’excavació arqueològica dels àm-
bits restants. Els vocals també es van posar 
d’acord de forma majoritària -Només la vocal 
de Ciutadans, Anna Cano, hi va votar en con-
tra- per posar les parets públiques de la vila a 
disposició d’entitats i artistes del poble per tal 
que hi puguin fer murals artístics.

No va prosperar per manca d’acord la moció 
de la CUP-PC per renovar i ampliar la xarxa de 
cartelleres per a la difusió i informació de les 
activitats de les entitats i associacions de Vall-
doreix i de la informació local municipal.
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ELECCIONS

La Sala de Plens de 
la Casa de la Vila 
de Valldoreix es va 
omplir el dissabte 
15 de juny per viu-

re la sessió constitutiva de la 
nova Junta de Veïns pel període 
2019-2023, que estarà encap-
çalada, per 3er mandat conse-
cutiu, pel president Josep Puig.
Passaven pocs minuts de les 
sis de la tarda quan la secreta-
ria-interventora de la corpora-
ció, Imma Foraster, va prendre 
la paraula i va cridar el presi-
dent electe, Josep Puig, per 
procedir a l’acte de jurament 
del càrrec. Un cop Josep Puig va 
haver pres possessió del càrrec 
i va rebre la vara de batlle de 
mans de la fedatària pública, es 
va iniciar l’acte de constitució 
del plenari, amb el jurament i 
la imposició de la insígnia de 
l’EMD als 8 vocals que integra-
ran la nova Junta de Veïns de 
Valldoreix els propers 4 anys.
En primer lloc el president va 
prendre jurament als tres vo-

Josep Puig inicia el seu tercer mandat 
estenent la mà a l’oposició per 

millorar Valldoreix  

cals nomenats per la candida-
tura Junts per Sant Cugat-Vall-
doreix: Susana Herrada, Bernat 
Gisbert i Elena Degollada, que 
repeteixen com a vocals de 
la corporació valldoreixenca. 
Tot seguit, va ser el torn de 
Lluc Cahís i Jaume Sanmartí, 
representants d’ERC-MES i 
que seran les 2 cares noves 
a la Junta de Veïns, tot i que 
Santmartí va ser president de 
l’EMD en el mandat 1995-99. 
Ferran Margineda i Anna Cano 
repeteixen com a portaveus 
de la CUP i Ciutadans, respec-

tivament. Susanna Casta, de la 
seva banda, que va ser vocal de 
Ciutadans a la primera meitat 
del passat mandat, va prendre 
possessió com a representant 
del PSC.
Tot i haver guanyat la presidèn-
cia de l’EMD de Valldoreix, Josep 
Puig i el seu grup polític perden 
un vocal i la majoria absoluta 
després de les eleccions del 
26 de maig. En aquest sentit 
el president, en el seu discurs 
de presa de possessió, va voler 
emplaçar a l’oposició a treballar 
plegats ‘per fer de Valldoreix 
cada dia un lloc millor’ i els va 
animar a sumar les seves ini-
ciatives i propostes al model de 
vila que es vol promoure des de 
l’equip de govern. El parlament 
del nou president també va 
servir per estendre la mà a la 
nova alcaldessa de Sant Cugat, 
Mireia Ingla, a mantenir la bona 
entesa entre les dues adminis-
tracions i poder treballar con-
juntament per dotar Valldoreix 
dels millors serveis.
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ELECCIONS

Els veïns i veïnes de Valldoreix van vo-
tar en clau sobiranista en les elecci-
ons al Congrés dels Diputats celebra-
des el 10 de novembre a Valldoreix, 
atès que més d’un 56% dels votants 

van triar una de les tres candidatures que defen-
sen aquesta opció política. La victòria indepen-
dentista es va fonamentar en el suport majoritari 
rebut per la llista republicana, liderada per Gabriel 
Rufián, que es va imposar en sis de les vuit taules 
dels dos col·legis electorals on votava la ciutada-
nia de Valldoreix. Enguany com a novetat l’Es-
cola Ferran i Clua estrenava espai de votació al 
gimnàs del centre, que substituïa la sala d’actes, 
que se suma al ja tradicional centre de votació del 
Casal de Cultura. Els republicans van recavar un 
total de 1.110 sufragis, 61 vots més que la can-
didatura de Junts per Catalunya, encapçalada per 
Laura Borràs, i que va aconseguir situar-se en 
la segona posició al final de la nit electoral amb 
1049 vots. La tercera de les forces favorables a 
l’autodeterminació, la CUP, va sumar un total de 
375 sufragis, esdevenint la 6a força més votada 
a la vila.

Entre les forces no independentistes, la candi-
datura d’En Comú Podem va esdevenir l’opció 
més triada i es va situat com a tercera força amb 
més suport a Valldoreix que, liderada per Jaume 
Asens, va aconseguir aglutinar un total de 493 
sufragis. Els comuns, tot i perdre 37 vots, van 
aconseguir superar el PSC i desbancar-lo del ter-
cer lloc, ja que els socialistes només van poder 

ERC torna a guanyar les Eleccions 
generals espanyoles a Valldoreix

recavar 463 suports, molt lluny dels 582 aconse-
guits per la mateixa Meritxell Batet en els comicis 
primaverals. 
El primer dels partits de la dreta va quedar situat 
a la cinquena posició, amb la candidatura del PP 
liderada per Cayetana Álvarez de Toledo que va 
recuperar el terreny perdut i va sumar 421 vots, 
162 més que a les eleccions del 28 d’abril. Per 
darrera dels populars i de la CUP va quedar el 
partit d’ultradreta Vox amb 279 suports, mentre 
que la candidatura de Ciutadans, de nou liderada 
per Inés Arrimadas, va rebre el pitjor càstig per 
part dels votants, que només li van donar 223 
vots, que els van relegar a la 7a posició amb una 
pèrdua de gairebé 300 sufragis. 

La resta de vots valldoreixencs se’ls van repartir 
les formacions més minoritàries com Más País 
d’Íñigo Errejón (48), el PACMA (36), Per Un Món 
Més Just (3) i Retallades Zero (2). Els darrers en 
número de vots obtinguts van ser les llistes de el 
Partit Comunista del Poble de Catalunya i Inicia-
tiva Feminista amb 1 vot cadascuna.

ELS REPUBLICANS VAN ACONSEGUIR 
RECOLLIR UN TOTAL DE 1.110 VOTS A LES 

ELECCIONS DEL 10-N I REVALIDEN LA 
VICTÒRIA ACONSEGUIDA EL 28-A, TOT I 

PERDRE EL SUPORT DE 271 VOTANTS. JUNTS 
PER CATALUNYA ESDEVÉ DE NOU LA SEGONA 

FORÇA MÉS VOTADA AMB 1.049 VOTS, 69 
MÉS QUE EN ELS COMICIS DE L’ABRIL.  



Bu
tll

et
í d

’In
fo

rm
ac

ió
 M

un
ic

ip
al

  |
 V

al
ld

or
ei

x

8

JOVENTUT

El Nou Espai Cultural (NEC), ubicat a la 
plaça del Casal de Cultura, és des del dis-
sabte 19 d’octubre la seu del Cau Escol-
ta de Valldoreix, que està gestionat per 
l’Associació de Minyons Escoltes i Guies 

Sant Jordi de Catalunya, entitat que te les seves ofi-
cines centrals a la masia de Can Cadena.
Un total de 60 infants i joves d’arreu de Valldoreix, 
amb edats compreses entre els 6 i 15 anys, es van 
donar cita el dissabte 19 a la tarda al NEC per comen-
çar les activitats del Cau Escolta de Valldoreix. El nou 
cau se suma a les més de 156 agrupacions que ja 
formen part de l’entitat Minyons Escoltes i Guies de 
Catalunya, amb més de 15.000 usuaris que s’edu-
quen en el lleure.
L’EMD de Valldoreix, en la seva voluntat d’afavorir la 
creació d’entitats d’infants i joves a Valldoreix i que 

El Cau de Valldoreix comença a caminar 
amb una seixantena d’infants

i joves d’entre 6 i 15 anys

aquestes puguin desenvolupar les seves activitats en 
equipaments públics de la vila, cedeix l’espai NEC per 
tal que el Cau Escolta de Valldoreix pugui dur a terme 
les seves activitats organitzatives i de lleure. És per 
aquest motiu que els representants de l’EMD-Vall-
doreix i de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya es 
van citar el dilluns 21 d’octubre a la Sala de Plens de la 
Casa de la Vila per formalitzar la signatura de l’acord.
L’acte va estar presidit per Josep Puig, president de 
l’EMD de Valldoreix, i va comptar amb la presència 
del vocal de Joventut de l’EMD, Bernat Gisbert; i la 
gerent de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, 
Montse Palet. El conveni signat per les dues entitats 
contempla que el Cau de Valldoreix desenvoluparà la 
seva activitat tots els dimarts i dissabtes, en un horari 
de 20:30 a 00:00h els dimarts i de 15:30 a 23:30h els 
dissabtes. 
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OBRES

La crescuda del cabal d’aigua al torrent 
Xoriguer, motivada pels forts aiguats re-
gistrats a Valldoreix la passada tardor, va 
provocar que els murs de contenció del 
torrent, al seu pas pel barri de la Guinar-

dera-Can Casulleras, acabessin cedint i caient dins 
de la llera. La incidència va provocar també desper-
fectes en els jardins dels domicilis contigus a la riera. 

Consolidació del talús 
del Castell de Canals

Les fortes pluges caigudes durant el mes de no-
vembre de l’any passat van deixar diverses afec-
tacions a Valldoreix, en forma de murs que van 
cedir i esllavissades de diferents talussos. Un 
d’aquests va ser el de la façana del Pg. Oreneta 

del terreny del Castell de Canals, què per acció de l’aigua acu-
mulada en l’indret, va cedir i va acabar caient i ocupant part 
del carrer. En un primer moment els treballs van consistir en 
retirar l’esllavissada per habilitar el pas, però es va fer evident 
que l’espai requeria una actuació de consolidació.

Reparació dels murs 
del Torrent del Xoriguer

Ara, un cop superats els tràmits administratius 
amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el procés 
de licitació dels treballs, començaran les obres de 
reconstrucció dels murs que es faran més resis-
tents per evitar noves caigudes en el futur. Està 
previst que les tasques, que s’iniciaran durant el 
mes de novembre, tinguin una durada aproximada 
de 3 mesos i un cost total de 143.000€.

Durant el mes d’octubre 
l’EMD-Valldoreix va procedir al 
restabliment de l’emblemàtic 
espai històric de la vila a través 
d’unes obres de reparació i 
consolidació del talús. Els treballs 
de rehabilitació s’han fet utilitzant 
elements naturals com troncs de 
fusta i la replantació de vegetació, 
que servirà per donar consistència 
al desnivell i així evitar la seva 
degradació i que de nou pugui 
caure.
Els treballs van tenir un cost al 
voltant dels 31.000€.



Bu
tll

et
í d

’In
fo

rm
ac

ió
 M

un
ic

ip
al

  |
 V

al
ld

or
ei

x

10

OBRES

La masia de Can Mon-
many, de titularitat 
pública i propietat 
compartida entre 
l’EMD de Valldoreix i 

l’Ajuntament de Sant Cugat, serà 
objecte de l’actuació de rehabili-
tació de la coberta celler agrícola 
del mas. Les obres seran la 2a 
fase dels treballs, que ja es van 
dur a terme per consolidar la 
teulada de la nau contigua, des-
tinada a acollir l’activitat agrícola 
de la cooperativa agroecològica 
l’Ortiga. 

Tot i que l’estat general actual 
de la masia és satisfactòria, el 
pas dels anys ha fet que alguns 
dels elements estructurals de 
la nau de l’antic celler necessitin 
rehabilitació i manteniment. És 
per això que els treballs d’ade-
quació substituiran i repararan 
els elements que han patit major 
degradació a causa del pas del 
temps i reforçaran l’estructura 
de l’edifici.

Al ser un edifici catalogat, les 
accions previstes respectaran 
les característiques originals de 
l’edifici i consistiran en el des-
muntatge i substitució de les 
peces malmeses, la reparació 
d’objectes desgastats i la col·lo-
cació de nous elements que 
pretenen millorar la solidesa de 
l’estructura. Entre d’altres actu-
acions, l’equip tècnic desmun-
tarà la coberta del celler i crearà 
una estructura metàl·lica per fer 
més sòlida la coberta. A més, el 

Rehabilitació de la coberta 
de la nau agrícola de Can Monmany
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OBRES

projecte té previst el muntatge d’un nou aïllament 
tèrmic, la col·locació d’un baixant per la recollida 
d’aigües.

Un cop enllestits els treballs, que s’allargaran du-

rant un període aproximat de 3 mesos,  l’espai es 
destinarà acollir activitats educatives i socials as-
sociades a l’activitat agrícola que en aquests mo-
ments acull Can Monmany.

El cost de les obres de rehabilitació de la coberta 
tenen un cost total de 251.000€.
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CULTURA

Més de 120 assistents, entre fami-
liars, amics i curiosos, no es van 
voler perdre la posada de llarg del 
llibre, escrit pel periodista santcu-
gatenc Quim Lloveras, celebrada 

el divendres 25 d’octubre a la Sala de Plens de la 
Casa de la Vila.

Un recorregut per l’evolució de la vila de Valldoreix 
els darrers 80 anys, vista a través dels ulls de la 
veïna, quasi centenària, Magdalena Macià. Aquest 
és l’argument i el fil conductor del llibre escrit pel 
periodista de Sant Cugat Quim Lloveras, net de 

La presentació del llibre ‘Valldoreix, 
records i converses amb Magdalena 
Macià’ deixa petita la Sala de Plens 

de l’EMD
Macià, a partir dels records i les vivències de la seva 
àvia, que ha anat recopilant a través de xerrades 
de sobretaula i passejades per la vila acompanyant 
a Magdalena Macià.
Durant la presentació, Lloveras, sota la atenta mi-
rada en tot moment de la seva àvia, va desgranar 
el procés de creació de l’obra, que va anar il·lustrant 
amb diverses fotografies de la vida familiar des de 
la dècada dels anys 30 del s.XX fins a l’actualitat. 
A partir de les fotografies i els relats recollits al lli-
bre es pot apreciar com ha estat el creixement de 
la vila de Valldoreix a partir de l’incipient vila jardí i 
l’evolució del seu veïnat al llarg dels anys.
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CULTURA

11.00h · Punt trobada davant les columnes de Puig 
i Cadafalch
“PAVELLÓ D’ALEMANYA PER A L’EXPOSICIÓ 
INTERNACIONAL DE BARCELONA, 1929”
Visita matinal al Pavelló Mies-van-der Rohe de 
Barcelona, guiats per Jaume Mestre i Morell.
Socis: 10,00 € / No socis: 12,00 €
Més informació: valldaurex@gmail.com  /  tel. 662 236 591
Organitza: Valldaurex, Centre d’Estudis de 
Valldoreix 
Col·labora:  EMD-Valldoreix

AGENDA ACTIVITATS
CULTURA · JOVENTUT

D E S E M B R E  2 0 1 9

Dijous dia 12
17.15h · 
Biblioaccés Vall d’Or
EXPLIQUEM CONTES AL BIBLIOACCÉS 
“LA NIT MÉS MÀGICA” Cia. Mima Teatre
La Pandereta és un follet que ha estat escollida 
per formar part de l’Equip d’Ajudants de 
Repartiment de Regals a totes les persones del 
món. Està molt il·lusionada, però també molt 
nerviosa. És una mica despistada i les coses no 
li surten com a ella li agradaria. Li passen mil 
imprevistos i situacions curioses en les quals 
haurà d’empescar-se-les per sortir-ne ben 
parada.
Un conte divertit i nadalenc per tots els 
públics que creuen en 
la màgia de les festes de 
Nadal.
Aforament limitat · 
entrada lliure
Organitza: EMD-
Valldoreix

12:00h · Mercadet de Valldoreix (C/ Bruc)
LA CUINA DEL MERCADET: ESCUDELLA I 
CARN D’OLLA
Els comensals podran dinar al mateix Mercadet 
i en acabar es podran endur a casa l’olleta de 
fang on se servirà l’Escudella. Es faran dos torns, 
un a partir de les 12.00h i l’altre a les 13.00h.
Preu: 5 euros.
Col·labora: Assomercat
Organitza: EMD-Valldoreix

17.30h · Nau de Cultura
SHOW DE NADAL DELS MARXOSOS DEL 
VALLÈS
Organitza: Associació Marxosos del Vallès
Col·labora: EMD-Valldoreix

Diumenge dia 15
17.30h · Nau de Cultura
SHOW DE NADAL DELS MARXOSOS DEL 
VALLÈS
Organitza: Associació Marxosos del Vallès
Col·labora: EMD-Valldoreix

Dijous dia 19
18:30h · Església de l’Assumpció
CONCERT DE NADAL DE L’EMV
Les Corals de l’Escola de Música de Valldoreix 
ofereixen el tradicional Concert de Nadal com a 
cloenda del primer trimestre i per desitjar-nos unes 
bones festes.
Entrada gratuïta.
Organitza: EMV
Col·labora: EMD-Valldoreix

Dissabte dia 14
11.00h · Zona Estació
CONCERT AL MERCADET AMB LALI BEGOOD 
“Futur-Oh! I el nen que portes dins”
Un gran show per a tota la família, que desprèn 
energia i humor.
Sense complexes ni tabús, amb lletres que toquen 
vivències i valors compartits per pares i fills.
Quintet format per Lali BeGood, Quico Tretze, 
Abraham Creus, Alex Almirall i Isidoro Martínez
Organitza: EMD Valldoreix
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Dissabte dia 21
11.00h · Nau de Cultura
CINEMA A LA NAU “COCO”
Estats Units · 2017
Animació · 109 min.
Apta per a tots els públics
Direcció: Lee Unkrich, Adriàn Molina
Sinopsi: Miguel, un jove amb somnis de convertir-se 
en llegenda de la música a pesar de la prohibició de 
la seva família. La seva passió el portarà a endinsar-se 
en la “Terra dels morts” per conèixer el seu veritable 
llegat familiar.

CULTURA

Divendres dia 20
18:00h · Espai a determinar
CONCERT DELS CONJUNTS 
INSTRUMENTALS DE L’EMV
Tanquem el trimestre amb un concert a càrrec dels 
Conjunts Instrumentals
de l’Escola de Música de Valldoreix. Conjunts de 
pianos, guitarres, cordes i vent.
Entrada gratuïta.
Organitza: EMV
Col·labora: EMD-Valldoreix
19.30h · Nau de Cultura

CONCERT DE NADAL AMB EL 
VIOLONCEL·LISTA PETER THIERMANN
Acompanyat per la pianista Seon-hee Myong
Els dos músics oferiran un programa variat amb 
obres del barroc, del classicisme i del romanticisme 
i, fins i tot, alguna cançó nadalenca.
El violoncel·lista alemany Peter Thiemann es formà 
a la Hochschule für Musik Karlsruhe (Alemanya) 
i posteriorment amplià els seus estudis a la 
Universitat d’Indiana Bloomington d’Estats Units, 
amb el cèlebre violoncel·lista Janos Starker. És 
violoncel solista de l’Orquestra Simfònica del Gran 
Teatre del Liceu. Al mateix temps, assumeix la 
càtedra de violoncel al Centre Superior de Música 
Conservatori del Liceu de Barcelona i és creador 
i Director Artístic de l’Acadèmia Internacional de 
Música de Solsona (AIMS). 
 Aforament limitat · entrada lliure (es disposarà 
d’una urna pels donatius dels assistents)
Organitza: VEN, Valldoreix Espais Naturals
Col·labora: EMD-Valldoreix

Premis: 2 Premis Oscar al Millor llargmetratge 
d’animació i Millor cançó, 1 Globus d’Or a la 
Millor pel·lícula d’animació, 1 premi BAFTA a la 
Millor pel·lícula d’animació, 11 Premis Annie, ... i 
molts més.
entrada lliure · aforament limitat
Organitza: Cultura_EMD Vdx

20.30h · Església de l’Assumpció
CONCERT DE NADAL AMB MESSIAH DE 
HÄNDEL 
Amb solistes de l’Orquestra  Barroca de 
Barcelona
Dirigeix: Albert Santiago Aportació voluntària
Organitza: Associació  Coral l’Harmonia de 
Valldoreix
Col·labora: EMD-Valldoreix 

Dilluns dia 23
11.00h · Nau de Cultura
Cinema a la Nau: “Els Increïbles 2”
Estats Units · 2018. Animació · 118 min.
Apta per a tots els públics
Entrada lliure · aforament limitat
Organitza: Cultura_EMD Vdx

Dissabte dia 28
17.00h · Parròquia Sant Cebrià
Concert de Nadal
Coral  Esclat de Germanor del 
Casal d’Avis de Valldoreix
Organitza: Joana Vilaplana i Isabel 
Castells
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ESPORTS

Els paratges de Valldoreix del Parc 
de Collserola han estat un any més 
l’espai triat pel Club Muntanyenc per 
acollir, per tercer cop seguit, la Mar-
xa de la Salut amb un recorregut de 

marxa nòrdica de 10 quilòmetres pels voltants 
de l’Ermita de la Salut i la masia de Can Mon-
many. 

La gran afluència de participants ha estat de 
nou el fet diferencial de la iniciativa, amb totes 
les places esgotades en cada una de les 3 con-
vocatòries organitzades fins ara pel Club Mun-
tanyenc, el Club Marxa Nòrdica Collserola  i el 
Complex Esportiu de l’EMD-Valldoreix. Com en 
les altres dues ocasions, l’objectiu de la camina-
da de Marxa Nòrdica no era de caràcter competi-
tiu, sinó que la idea s’emmarcava en la promoció 
d’aquesta pràctica esportiva en auge i l’alimenta-
ció saludable. El Complex Esportiu de Valldoreix 
ha participat un any més de la diada oferint un 
bany gratuït a la piscina climatitzada per a tots 
els participants.

El tret de sortida de la caminada es va donar a 
l’entrada del Complex Esportiu de Valldoreix a 

La III edició de la Marxa de la Salut 
confirma Valldoreix 

com l’entorn ideal per acollir 
‘la festa de la Marxa Nòrdica’

les 10:00h, just després que tots els participants 
van poder recollir el seu dorsal, disponible des 
de de les 8:30h i fins a les 9:30h. També abans 
d’arrencar a marxar tots i totes van poder fer un 
escalfament dirigit, necessari per no patir lesions 
durant el recorregut. També cal que els marxants 
escoltin atentament les indicacions dels instruc-
tors titulats que acompanyaran l’itinerari en tot 
moment. 
Tots els caminants rebran una bossa de cor-
redor amb productes per millorar la salut, una 
samarreta de màniga llarga commemorativa de 
la jornada, un tubular de coll i una tassa d’acer in-
oxidable amb mosquetó. L’organització també té 
preparada un sorteig de material esportiu i d’un 
viatge amb una destinació sorpresa a alguna 
ciutat europea amb bitllet d’avió i dues nits d’es-
tància incloses. A més, els participants masculins 
i femenines que millor realitzin la tècnica de mar-
xa nòrdica rebran un diploma acreditatiu per part 
de la direcció de la prova.
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ENTREVISTA 

Com neix l’aventura del Valldoreix F.C.?
Neix a principis del 2010 quan vàrem començar 
a fer partits de futbol entre antics alumnes de 
l’escola La Farga i poc a poc ens vam anar ajun-
tant més i més gent i al final les persones que 
ho organitzaven, per posar una mica d’ordre, 
vam decidir muntar un equip de futbol. En aquell 
moment no teníem ni idea de com funcionava 
la cosa ni que necessitàvem. Recordo que và-
rem anar a la federació a demanar els papers 
per inscriure’ns i al·lucinàvem amb tot el que ens 
demanaven. Vam anar al camp del Vallvidrera a 
veure com funcionava un partit federat i vàrem 
pensar que allò ho podíem fer i ens vam apun-
tar. Però sense saber massa bé què fèiem. Érem 
totalment novells en la matèria. Això fou el pri-
mer any, quan vam crear 2 equips, l’amateur i 
el juvenil. El juvenil es va crear amb a partir dels 
germans petits dels jugadors amateurs i els seus 
amics. A l’any següent, que nosaltres pensàvem 
que seria una cosa de només un any, em va venir 
un amic i em va dir ‘Jorge, tothom vol venir al Vall-
doreix’, i aquell any ja vam tenir un equip més. A 
partir d’aquí hem anat creixent i ara el Valldoreix 
és el que és.

Jorge González 
President del Valldoreix F.C.

Perquè decidiu posar-li el nom de Valldoreix?
Tan senzill com perquè el dia que ens vam reu-
nir estàvem a Valldoreix. Pensàrem que si Sant 
Cugat tenia el seu equip i Mira-sol també, Vall-
doreix es mereixia tenir el seu equip propi. A més 
jo vivia a Valldoreix i hi havia vàries persones de 
l’equip que també hi vivien i ens va semblar que 
era el normal i natural que el nostre equip portés 
el nom del nostre poble. Hi havia altres propos-
tes però la decisió va sorgir d’una manera molt 
natural.

Qui hi ha darrere del Valldoreix F.C.?
Gent molt bona. És un club gestionat pels matei-
xos jugadors, que també són membres de l’equip 
directiu o de l’staff tècnic dels equips de base. 
Sempre ens hem organitzat d’una manera molt 
espontània, fins el punt que el primer president 
del Valldoreix va ser Ricard Benguria pel senzill 
fet que va ser el primer que va arribar a la reunió 
de composició de la junta directiva. La resta van 
anar agafant càrrec a mida que van anar arri-
bant. Després va ocórrer que Ricard Benguria va 
marxar d’Erasmus, ja que només tenia 19 anys 
en aquell moment, i com jo era el més gran de 
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ENTREVISTA 

tots, em va tocar assumir el càrrec de president. 
La nostra estructura està formada per jugadors 
de la casa que dediquen moltes hores de forma 
totalment altruista.

I així heu arribat fins als 10 anys..
Sí, aquesta temporada celebrem el 10è aniver-
sari. Jo em vaig emocionar molt el dia del primer 
partit que va jugar l’Amateur A, el nostre primer 
equip, aquest any, perquè em va venir al cap el 
pensament que aquell era el primer partit de la 
10a temporada i mai vam pensar que aquesta 
aventura duraria 10 anys. Per mi aquesta fita és 
quelcom històric. Hem arribat fins aquí quan, fa 
uns anys ningú donava un duro per nosaltres i 
hem assolit objectius que molts clubs, amb mol-
ta més trajectòria que la nostra, no han aconse-
guit mai. Hem aconseguit jugar a 2a Divisió Ca-
talana, on clubs amb 100 anys d’història no han 
aconseguit arribar-hi mai. No parem de créixer i 
cada cop tenim més equips i comptem amb més 
famílies. Fa deu anys, tot això que em aconseguit 
a dia d’avui, ni tan sols ens ho plantejàvem com 
a possible.

Com valores la trajectòria del club durant 
aquesta primera dècada?
De forma molt positiva. Hem après molt. Partíem 
de no saber res de futbol ni de la seva gestió, de 
no comptar amb cap experiència en el món del 
futbol, a muntar una institució com el Valldoreix 
F.C. que s’ha guanyat un prestigi i s’ha fet un nom. 
Hem aconseguit fer del Valldoreix F.C. una marca 
de molta qualitat, accessible a tothom, però ha 
esdevingut un producte de molta qualitat.

Quina és la fita més important que heu aconse-
guit en aquests 10 anys?

El més important ha estat sobreviure. Però si 
em demanes per moments importants, te’n di-
ria tres. El primer és l’ascens a 2a Catalana, que 
és un ascens històric i que esperem que en poc 
temps quedi enrere perquè haguem aconseguit 
l’ascens a 1a Catalana. La segona és ser prego-
ners de la Festa Major de Valldoreix. He dit molts 
cops que quan en Bernat Gisbert em va dir de ser 
pregoners em vaig bloquejar per complert, per-
què al principi de crear el Valldoreix F.C. vam cal-
cular els anys que ens quedaven per guanyar la 

Champions, però mai ens va passar pel cap que 
poguéssim ser pregoners de la Festa Major. Per 
mi i per la gent que vam iniciar aquest club, és un 
dels fets més importants que ha viscut aquest . 
I la tercera va ser el dia que ens vam enfrontar al 
Sant Cugat al seu camp i els vam guanyar, per-
què el Sant Cugat és un club molt fet i dret amb 
una cantera, unes instal·lacions i un pressupost 
impressionant. En qualsevol comparació que 
fem amb el Sant Cugat sortim perdent i aquell 
dia vam quedar palès que estem al seu mateix 
nivell i que podem competir amb ell. Amb tot el 
respecte que li tenim a una institució tan impor-
tant com el Sant Cugat. Per això aquest fet és tan 
important per a nosaltres com a club.

Cap a on va el futur del Valldoreix F.C.? On esta-
rà d’aquí a 10 anys més?
El Valldoreix F.C. és una aventura. Vam comen-
çar amb un equip i ara ja tenim tot el futbol base, 
l’escola de futbol i un equip de bàsquet. El Vall-
doreix F.C. no saps on et portarà. Cada any van 
sorgint nous reptes i anem donant resposta a 
aquests desafiaments. En 10 anys espero, i crec 
que el club té jugadors amb suficient qualitat 
per aconseguir-ho, estar a categories més altes. 
Això pel que fa a la vessant esportiva. En l’apar-
tat social, el futur passa per tenir un camp propi 
a Valldoreix, perquè pensem que després de 10 
anys ja toca.
  

“Hem arribat fins aquí quan, 
fa uns anys ningú donava 
un duro per nosaltres i hem 
assolit objectius que molts 
clubs, amb molta més 
trajectòria que la nostra, no 
han aconseguit mai. Hem 
aconseguit jugar a 2a Divisió 
Catalana, on clubs amb 
100 anys d’història no han 
aconseguit arribar-hi mai”

‘‘
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ESPORTS

Tot està preparat per donar el tret de 
sortida a les curses de la 4a Milla So-
lidària de Valldoreix diumenge 12 de 
gener a partir de les 11:00h. L’objec-
tiu de la campanya esportiva és col-

laborar amb donacions de joguines noves, sense 
embolicar i dirigides especialment a nens i nenes 
de 9 a 13 anys. 

L’Institut Arnau Cadell (C/ Arnau Cadell) serà el 
punt de trobada de tots els esportistes solida-
ris de Valldoreix. Les competicions comença-
ran a les 11 del matí amb la Milla Open (1609 
metres de recorregut), oberta per a tots els 
corredors a partir dels 16 anys. Quan acabi la 
primera cursa, sobre les 11:30h, els organitza-
dors donaran el pas a la Milla Inclusiva, dirigida 
a les persones amb discapacitats físiques i/o 

La 4a Milla Solidaria de Valldoreix, 
el 12 de gener a l’Arnau Cadell  

psíquiques, mentre que a les 12:00h comen-
çaran les Curses Infantils (400 i 800 metres 
de recorregut) per a tots els infants de 0 a 15 
anys.

L’itinerari de la matinal esportiva començarà 
al carrer Arnau Cadell i seguirà pel carrer del 
Rusc, el carrer Pere Mas, el carrer Cànem, el 
carrer Sant Joanistes, el C/ Molí de Valldoreix, 
carrer Antoni Caballé, C/ del Marfull i l’Av. Vi-
lladelprat. Des d’allà el recorregut tornarà a re-
córrer el carrer Sant Joanistes, el carrer Cànem, 
el C/ Pere Mas i l’Av. Villadelprat,  per finalitzar 
de nou al carrer Arnau Cadell, davant la pista 
esportiva de l’institut. Les curses infantils te-
nen un recorregut de 400 i 800 metres. El preu 
d’inscripció a la Milla Open és de 4 euros, men-
tre que la infantil i la inclusiva son gratuïtes. 

ELS BARRIS DE 
SANT JAUME I LA 
BARCELONETA 
DE VALLDOREIX 
ES CONVERTIRAN 
EL DIUMENGE 
12 DE GENER 
EN L’ESCENARI 
DE LA QUARTA 
CONVOCATÒRIA 
DE LA MILLA 
SOLIDÀRIA DE 
VALLDOREIX, 
INICIATIVA QUE 
COL·LABORA AMB 
LA PLATAFORMA 
CAP NEN SENSE 
JOGUINA, DE LA 
CADENA SER. 
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MEDI AMBIENT

Passaven pocs minuts de les 10 del matí del 
diumenge 17 de novembre quan els volun-
taris es van enfundar els guants i van agafar 
una bossa d’escombraries per persona i es 
van endinsar als boscos de l’entorn del Club 
Esportiu Valldoreix, i les masies de Can Badal 
i Can Cussó. Ben abrigats, perquè el matí es 
va llevar assolellat, però fred, la seixantena de 
persones que van respondre a la crida del 1er 
#trashtagvalldoreix aviat van començar a reti-
rar els primers residus de les zones naturals i 
de la llera del torrent de Can Badal.

Poc a poc la muntanya de deixalles, acumula-
des a tocar de l’entrada del Club Esportiu per 
a la seva posterior recollida, va anar creixent 
a base de mobles trencats, ferralla, plàstics i 
una infinitat de residus domèstics irresponsa-
blement abandonats al bosc.

El balanç final no va poder ser més positiu 
amb un total de 1.200 kg de brossa recollida 
i la ferma voluntat entre tots els participants 
i l’organització de donar continuïtat a la ini-
ciativa amb una propera segona edició, que 
serveixi per seguir netejant els boscos de Vall-
doreix d’escombraries i conscienciar sobre la 
necessitat de mantenir net l’entorn natural de 
la vila.  

El primer 
#trashtagvalldoreix 

recull prop de  
1.200 kg de deixalles 

de l’entorn natural 
de les masies de Can 

Cussó i Can Badal

LA PRIMERA JORNADA DEDICADA A LA 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES ALS BOSCOS 
DE VALLDOREIX VA SER UN ÈXIT ABSOLUT, 

QUE VA COMPTAR AMB LA PARTICIPACIÓ DE 
MÉS D’UNA SEIXANTENA DE VEÏNS I VEÏNES 

DE LA VILA I DELS VOLTANTS. 
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El barri valldoreixenc va ser el 12 
d’octubre el punt de sortida de la 
iniciativa de la marca francesa de 
roba i equipament de muntanya, 
Lafuma, ‘Operación Montaña Res-

ponsable’. La jornada va consistir en un dia 
d’acció i sensibilització per 
protegir la natura de Coll-
serola.

El barri de la Colònia de 
Montserrat de Valldoreix, 
ubicat al bell mig del Parc 
Natural de la Serra de Coll-
serola, va ser el lloc triat 
per la marca de roba i equi-
pament de muntanya La-
fuma, juntament als seus 
col·laboradors El Corte In-
glés i el Club Muntanyenc 
Sant Cugat, per organitzar 
la ‘Operación Montaña Res-
ponsable’. La iniciativa dedi-
ca un dia a l’acció i sensibilització per protegir 
la natura, en una jornada de neteja del bosc al 
Parc de Collserola.

MEDI AMBIENT

La Colònia Montserrat 
acull la jornada de recollida de deixalles 

‘Operación Montaña Responsable’
La jornada, que va dona inici a les 10:00 del matí 
i s’allargà fins les 13:30h, va començar amb la 
trobada del grup i la presentació del Parc Natu-
ral de Collserola i de la seva gestió. El punt de 
trobada va ser el C/ Vista Alegre de Valldoreix, 
on a les 10:30h es va fer una exposició de les 

tasques a realitzar, així com 
l’organització dels grups de 
treball, per seguidament 
començar amb la recollida i 
classificació de les deixalles. 
A les 13:15h va ser el torn 
de fer una valoració de l’ac-
tivitat i el posterior comiat 
de tots i totes les partici-
pants.

Durant l’activitat el grup va 
estar en tot moment acom-
panyat d’un tècnic del parc 
que va coordinar i supervi-
sar les tasques de recollida 
de residus. També hi va ha-

ver una persona responsable de l’empresa La-
fuma i una del Club Muntanyenc de Sant Cugat, 
que van ajudar a organitzar la recollida. 
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MEDI AMBIENT

L’EMD de Valldoreix va renovar el 
dimecres 23 d’octubre l’acord amb 
les entitats animalistes per do-
nar suport a les tasques de gestió 
de punts on s’han identificat gats 

de carrer. L’objectiu del conveni es continuar 
amb les actuacions per mirar de donar so-
lució a aquest problema i per garantir unes 
bones condicions de vida pels animals. És per 
això que l’EMD renovat la subvenció anual de 
5.000 € 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, Ciu-
tat dels Gats i Plataforma Animalista de Sant 

L’EMD de Valldoreix renova l’acord 
amb les entitats animalistes  

per millorar la gestió  
de les colònies de gats de carrer

CIUTAT DELS GATS, PLATAFORMA 
ANIMALISTA DE SANT CUGAT (PAS) I 

EL CAU AMIC SÓN LES ENTITATS AMB 
QUÈ COL·LABORA L’ADMINISTRACIÓ 

VALLDOREIXENCA PER MILLORAR LES 
TASQUES DE CONTROL DE COLÒNIES DE GATS 

DE CARRER DEL TERRITORI DE VALLDOREIX.

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; tras-
lladar els animals a les consultes veterinàries 
contractades; tutelar el procés d’esterilització 
dels animals i d’altres tractaments veterinaris 
necessaris pel control sanitari de la colònia; 
recollir els animals esterilitzats i fer el retorn a 
la colònia; i comprar el material necessari per 
a dur a terme les actuacions esmentades. 

L’objectiu del conveni es con-
tinuar amb les actuacions per 
mirar de donar solució a aquest 
problema i per garantir unes 
bones condicions de vida pels 
animals

La distribució de la quantia de 5.000€ de la 
subvenció es farà de forma proporcional a la 
distribució de colònies pactada per les enti-
tats amb l’Ajuntament de Sant Cugat, de la 
següent manera: Ciutat dels Gats s’ocuparà 
de 9 colònies, per les quals rebrà una assig-
nació de 1.875€; mentre que Cau Amic es farà 
càrrec de 13 colònies i rebrà 2.500€. La PAS 
s’encarregarà de gestionar 3 colònies per un 
import de 625€.

El pagament de la subvenció a les entitats per 
part de l’EMD es farà anualment, prèvia pre-
sentació de les corresponents factures justifi-
catives de les actuacions fetes. Igualment, les 
entitats hauran de presentar una memòria de 
les actuacions dutes a terme a Valldoreix du-
rant l’any. 
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COMERÇ

‘La Cuina del Mercadet de Valldoreix’, la inici-
ativa culinària de l’EMD-Valldoreix per pro-
mocionar l’activitat del mercat valldoreixenc, 
celebrarà una nova edició, aquest cop amb 
motiu de l’arribada de les festes de Nadal. La 
cita està programada pel proper dissabte dia 
14 de desembre, quan totes les persones que 
s’apropin a la Pl. de l’Estació podran adquirir 
tiquets per degustar una deliciosa i calenta es-
cudella i carn d’olla, cuinada especialment per 
a l’ocasió. El tradicional àpat nadalenc es podrà 
tastar pel preu popular de 5 euros la ració i els 
comensals podran dinar en un espai habilitat a 
tocar del Mercadet i en acabar es podran en-
dur l’olleta de fang on se’ls servirà l’àpat. Per 
donar cabuda al màxim de persones, l’organit-
zació ha habilitat dos torns, un a  partir de  les 
12.00h i l’altre a les 13.00h.

ANIMACIÓ FAMILIAR
El dinar popular no serà l’única activitat del dia 
al Mercadet, ja que el mateix dissabte, a les 11 
del matí, també a la Plaça de l’Estació, hi haurà 
un espectacle musical per als mes petits, amb 
el concert de l’artista Lali BeGood presentant 
el seu darrer disc “Futur-Oh! i el nen que portes 
dins”.

L’espectacle de presentació del nou àlbum 
recull està basat en els onze temes del disc, 
que transiten pel funky, el kid-hop, el country, 
el reggae, el folk, el rock, el pop, la cúmbia i la 
música balcànica. Sense complexes ni tabús, 
amb lletres que toquen vivències i valors com-
partits per pares i fills, l’artista va teixint un 
diàleg que esborra la barrera entre l’escenari i 
el públic. 

TORNA LA PANERA DEL MERCADET
Coincidint amb el dinar de Nadal del Mercadet 
se celebrarà una nova edició de la Panera del 
Mercadet, que premia la fidelitat dels compra-
dors amb el sorteig d’un lot de productes, gen-

El Nadal arriba al ‘Mercadet de 
Valldoreix’ amb la tradició de 

l’escudella i carn d’olla

tilesa dels marxants del mercat. La rifa està 
oberta a tots aquells que adquireixin productes 
de proximitat del mercat, fent una despesa mí-
nima de 10 euros. Cada tiquet presentat dona-
rà opció a guanyar el sorteig, que es farà sobre 
les 14.15 hores. 

El tradicional àpat nadalenc es 
podrà tastar pel preu popular de 
5 euros la ració i els comensals 
podran dinar en un espai 
habilitat a tocar del Mercadet 
i en acabar es podran endur 
l’olleta de fang on se’ls servirà 
l’àpat.
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OPINIÓ DE GRUPS

Amb la legislatura encetada un dels objectius 
de l’equip de govern, entre molts d’altres, és 
lluitar per aconseguir un Valldoreix més cívic, 
un Valldoreix més net. Està clar que això no 
s’aconsegueix només des de l’administració o 
des del consistori, sinó que ha de ser fruit de la 
col·laboració de tots els veïns i veïnes de la vila 
i ha de ser impulsat des de l’EMD de Valldoreix.
Malauradament, i ho podem comprovar di-
àriament, els comportaments incívics d’una 
minoria acaben ocasionant molèsties i in-
convenients a gran part dels valldoreixencs i 
valldoreixenques. I és que l’incivisme porta a 
més incivisme. Un dels exemples més clars, el 
tenim amb els voluminosos.

Per aquesta raó, a mitjans de la legislatura an-
terior vam apostar per incorporar la figura d’un 
agent cívic, el Tito, que de ben segur molts co-
neixereu. La seva magnífica feina ens ha servit 
per veure que queda molta conscienciació per 
fer, tant a nivell de conscienciació com a nivell 
de civisme. És per això que, des de fa ben poc, 
hem creat un compte d’Instagram de l’agent 
cívic (@agent_civic_valldoreix) perquè tot allò 
que publiqui, adquireixi una bona notorietat 
aprofitant un dels punts forts de les xarxes 
socials, la viralitat. Us animem a seguir-lo!

Paral·lelament a això, i gràcies a la proposta 
feta per una veïna de Valldoreix, a inicis de ju-
liol, va començar a gestar-se el primer #Tras-
htagValldoreix el qual es va culminar a mitjans 
de novembre. Al voltant d’unes 60 persones 
van trobar-se per recollir un total de 1.200kg 
de deixalles a l’entorn natural de les masies de 
Can Cussó i Can Badal. Un cop més, es va po-
der constatar que hi ha molta gent sensibilit-
zada i conscienciada amb l’entorn que envolta 
Valldoreix, que és únic i inigualable. De ben 
segur que aquesta serà la primera recollida de 
residus de moltes. Us emplacem a la primave-
ra per tornar-nos a trobar! 

PER UN VALLDOREIX 
MÉS CÍVIC! QUÈ PRETENEM FER ERC-MES 

A VALLDOREIX AQUEST NOU 
MANDAT?

Valldoreix és una vila privilegiada pel seu entorn natural, la 
seva bona connectivitat i, sobretot, per les seves entitats 
i comerços de proximitat que li donen vida. Tanmateix, el 
teixit urbanístic dispers i residencial propicia que anem de 
casa a la feina i de la feina a casa en cotxe, que tinguem 
pocs espais per socialitzar i que la gent més humil cada 
vegada li sigui més difícil viure-hi.

Partint d’aquesta diagnosi, des d’ERC-MES, conjunta-
ment amb Guanyem Valldoreix,  tenim l’objectiu de re-
dreçar la tendència cap a barri dormitori que està prenent 
Valldoreix i fer-ne un poble on tothom hi pugui viure i fer-
hi vida. Un horitzó ambiciós que exigeix abordar diverses 
problemàtiques a la vegada. N’hem prioritzat 5: l’habitat-
ge, la participació ciutadana, la cohesió social, la seguretat 
i el bon govern.

Ja hem presentat una moció per crear una taula d’emer-
gència habitacional. A Valldoreix ens trobem amb una 
paradoxa: som l’única zona del municipi que compta amb 
una EMD i l’única zona del municipi que no té ni un sol ha-
bitatge de protecció oficial. A Valldoreix també hi ha des-
nonaments, el jovent ha de marxar, la gent humil de tota 
la vida també es veu expulsada... De què serveix una EMD 
que només fa d’espectadora? També estem treballant 
(de forma embrionària) la reactivació del Consell de la Vila, 
l’òrgan de participació ciutadana per antonomàsia que el 
govern va tancar quan els molestava. 

Respecte a la cohesió social, hem tirat endavant diverses 
propostes. Hem aprovat una moció per disposar de da-
des socials, molt necessàries atès que la pobresa s’invi-
sibilitza. També hem aconseguit que s’apliqui per primera 
vegada un protocol contra violències masclistes a la Festa 
Major de Valldoreix. Per últim, hem aprovat una proposta 
per posar parets públiques al servei d’artistes i entitats 
vinculades a Valldoreix i generar més cohesió popular.  
Hem començat forts i és que les nostres aspiracions no 
són per menys. Seguirem treballant fins que Valldoreix 
sigui poble. 

 NOTA D’ACLARIMENT
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L’any 2018, l’EMD comprava el terreny de 
l’actual aparcament al costat de Can Cadena. 
Aquest, amb el de l’estació, oferien un espai 
prop dels FGC d’alta capacitat . La CUP PC và-
rem fer una primera anàlisi de les opcions de 
la gestió d’aquest espai, i no vam trobar massa 
viable que seguís sent un aparcament gratuït 
i obert, ja que, persones d’arreu del Vallès el 
feien servir, generant una mobilitat addicional 
que col·lapsava diariament els accessos a Can 
Cadena, i fent que fos difícil trobar una plaça. 
El Pla Mobilitat Urbana de Sant Cugat (PMU 
2014), establia que aquest aparcament fos un 
bescanviador intermodal amb els FGC i per tant 
vinculant l’accés a l’ús universal del cotxe més 
tren.
Alhora, el govern convergent de Sant Cugat 
implementava les àrees verdes d’aparcament 
a varis districtes. La idea era que aquestes fos-
sin aparcaments de proximitat, amb un preu 
reduït pels veïns. A Valldoreix, vàrem rebre els 
adhesius identificadors de l’àrea verda sense 
que en cap moment, se’ns hagués assignat 
cap zona per fer-ne ús. El fet de no tenir cap 
informació precisa sobre com funcionaria aquí, 
donava marge a pensar que els aparcaments de 
l’estació/Can Cadena tindrien el format d’àrea 
verda. Veïnes i veïns van expressar la voluntat 
que així fos, i el govern va mimetitzar aquest 
discurs com a propi sense donar més explica-
cions que poguessin trobar-se amb l’oposició 
veïnal, com,  informar el que diu el PMU, o so-
bre com funcionen les àrees verdes. La tercera 
part d’aquest serial, s’inicia amb la possibilitat 
de demanar una subvenció per la urbanització 
de l’aparcament de terra. Participem del procés 
i som informats que cal un conveni amb l’ajun-
tament com a condició per a complir amb els 
criteris per aconseguir aquest ajut. I aquí és on 
veiem que el conveni signat, el decret associat 
més l’estudi justificatiu es basen en el PMU i 
en la necessitat de fer un park and drive que 
benefici la mobilitat de l’Àrea Metropolitana i a 
tot Sant Cugat. 
Ara cal veure si es continuarà amb les indefi-
nicions o s’explicaran les coses com són, com 
s’hauria d’haver fet d’entrada.

OPINIÓ DE GRUPS

L’APARCAMENT DE L’ESTACIÓ EL GOVERN DE PROXIMITAT
Recentment es van complir 40 anys de la constitució dels 
ajuntaments democràtics, fet que com a ciutadans i ciu-
tadanes d’aquest país ens alegra i ens recorda la impor-
tància que té la democràcia arreu i els temps foscos d’on 
veníem, temps a on mai més hem de tornar.
Així doncs, els Ajuntaments esdevenen l’administració 
pública més pròxima a la ciutadania. I viceversa, creant 
una relació bidireccional:  els i les ciutadanes dipositen la 
confiança amb el govern escollit, poden mitjançant con-
sultes resoldre dubtes, fer tràmits, queixar-se, etc. I la 
voluntat dels Ajuntaments d’aproximar cada cop més els 
seus serveis a la ciutadania de manera que l’administració 
sigui cada cop més fàcil, més ràpida i més eficaç.
I on esdeveeix el següent–permeteu-me citar aques-
ta frase- “La diversitat i la heterogeneïtat del món local 
ofereixen un escenari idoni per a la posada en comú dels 
problemes i les solucions.”
I és d’aquesta manera on el cercle s’amplia cap a més 
amunt.
Les associacions locals, els consells de barri, etc. ajuden a 
entendre i a facilitar solucions als problemes que esdevin-
guin dins la comunitat, i no parlo tant de barris, si no de co-
munitats. Un terme força comú als països anglosaxons on 
s’anomena així al conjunt de gent amb problemàtiques, 
orígens i/o interessos comuns. I és que no són els barris 
qui formen “comunitats de persones”, si no les persones 
qui formen els barris. Bé, tornant al nostre tema, aquests 
elements, satèl·lits indispensables de les administracions 
ajuden, com deia, a entendre aquest teixit social on vivim. 
Per això és important entendre el concepte de l’EMD de 
Valldoreix, la història i el fet d’apropar-mos a un model 
més proper. Els veïns i les veïnes de Valldoreix, contem 
amb una Entitat Municipal Descentralitzada, fet que ens 
ha de servir (i ens serveix) per a realitzar més tràmits a la 
nostra vila –recordem que som vila i no barri- per partici-
par de les decisions, per aproximar més encara l’adminis-
tració a les persones, trobar solucions, entendre necessi-
tats, respondre dubtes i gestionar solucions. 
El partit dels socialistes catalans portem el municipalisme 
a la sang, el vam veure néixer i ho hem ajudat a créixer 
durant aquests 40 anys, nosaltres creiem que la política 
municipal és la més propera a la ciutadania, la que iden-
tifica més encertadament els problemes de les  persones 
i aquest coneixement ens ajuda a resoldre’ls de manera 
més efectiva i ràpida.  Per això creiem en l’essència de 
l’EMD de Valladoreix, per que és propera als veïns i veïnes 
de la vila.
El govern de proximitat és una manera de fer les ciutats, 
els pobles, els barris, més humans. I és que només ente-
nen lo local entenem lo universal.

 NOTA D’ACLARIMENT
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OPINIÓ DE GRUPS

Desde Ciutadans somos incansables y por eso no dejaremos 
de insistir en la seguridad, porque se ha hablado mucho y 
prometido más. Y de lo prometido a principio de año no se ha 
cumplido nada. Pondremos tan solo algunos ejemplos:
Aumento del personal: actualmente tenemos en todo Sant 
Cugat 85 policías. Valldoreix, haciendo números redondos, 
supone un 10% de su población, así que nos “tocarían” un 
10% de los agentes, 8,5 agentes, pero tenemos 2 y a veces 3, 
y eso contando que Valldoreix tiene una orografía complicada 
y más de 100 quilómetros de calles.
Oiremos que quieren aumentar los efectivos policiales, pero 
no sobre lo recomendable sino desde los que tenemos, de 
manera que siempre estaremos por debajo de la ratio reco-
mendada. Y oiremos que quieren aumentar el total de Sant 
Cugat 15 agentes más, que se van a ir incorporando. Pero 
esto tampoco es real, ya que hay agentes que se jubilarán 
este año y los venideros.
Sigamos: el famoso dron. Lo del dron, ya lo dijimos desde Ciu-
tadans por activa y por pasiva no era factible y nos tacharon 
de locos. Pues no estábamos locos y el tiempo ha venido a 
darnos la razón, más allá de que en un futuro esta tecnología 
pueda ser viable.
Porque la batería de las que disponía el dron era de máximo 
15 minutos de autonomía. Está claro que entre que despe-
gas, ubicas el aparato y aterrizas, nos quedarían a lo máximo 
8 minutos de vuelo. Y si encuentra al ladrón ¿qué haría? ¿Ti-
rarle una red de pescar?.
Las características básicas, además, para poder gestionar un 
dron serían las siguientes:
•  Estar dado de alta como operador en la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea (AESA). Esto querría decir que el ayunta-
miento debería darse de alta como operador. Además de 
tener que dar un plan de vuelo a los diferentes aeropuertos 
que rodean nuestro municipio: Sabadell, Barcelona, etcéte-
ra, en cada momento que se quisiera hacer servir el dron.

•  Tener el título de piloto de drones. Actualmente sólo un 
agente de todo Sant Cugat tiene ese título…

• Etcétera.
Cámaras de seguridad: se nos prometió que se ubicarían a la 
mayor brevedad. En el último pleno hemos seguido pregun-
tando y seguimos sin tener fecha. Ni están ni se las espera 
y eso que sabemos que es una medida efectiva y a la vez 
disuasoria. Lo mismo que la famosa comisaría de Valldoreix..., 
palabras que se lleva el viento.

LA SEGURIDAD, UNA PRIORIDAD

Anna Cano. 
Vocal de Ciutadans EMD Valldoreix.
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NOTÍCIES BREUS

Passaven pocs minuts de les sis 
de la tarda i els darrers raigs de 
sol tot just s’acabaven  d’ex-
tingir darrere el Puig Madrona, 
quan el president de l’EMD de 

Valldoreix, Josep Puig, als peus de l’arbre de 
Nadal de la plaça Maria Sabater, va iniciar 
el compte enrere des de deu que va acabar 
amb l’esclat de color provocat per l’encesa 
de la decoració nadalenca de l’arbre. Amb 
la il·luminació de l’avet es va donar la ben-
vinguda, un any més, a les esperades fes-
tes nadalenques a Valldoreix amb la plaça 
valldoreixenca plena a vessar de vilatans, 
petits i grans, que van gaudir amb l’arribada 
del Nadal. La tarda festiva va ser completa 
amb la xocolatada calenta amb melindros 
per a tothom, el taller de confecció del ‘Fa-
nalet de Nadal’ per a la mainada i la música 
tradicional nadalenca per a tots els públics.

L’altre gran moment de la festa va ser quan 
els infants de l’Escola Ferran i Clua es van 
apropar a l’arbre de Nadal per omplir les 
branques de l’avet dels seus millors desit-
jos per al nou any, sota l’atenta mirada de 
Josep Puig i dels vocals de l’equip de govern 
Susana Herrada, Bernat Gisbert i Elena 
Degollada i els vocals a l’oposició Susanna 
Casta, Anna Cano, Ferran Margineda, Lluc 
Cahís i Jaume Santmartí.

Valldoreix dona la benvinguda al Nadal 
amb la tradicional encesa de l’arbre a la 

Pl. Maria Sabater

UN ANY MÉS, L’ÈPOCA NADALENCA HA 
ARRIBAT A VALLDOREIX AMB L’ESPERADA 
ENCESA DE L’ARBRE DE NADAL DE LA PLAÇA 
MARIA SABATER I DE L’ENLLUMENAT DELS 
CARRERS DE LA VILA. LA XOCOLATADA, EL 
TALLER DE FANALETS DE NADAL PER ALS 
MÉS MENUTS I LA PENJADA DE DESITJOS A 
L’ARBRE DELS NENS I NENES DE FERRAN 
I CLUA, COMPLETAREN LA FESTA DE 
L’ARRENCADA NADALENCA. 
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NOTÍCIES BREUS

L’Asociación Anita donarà 1 milió 
d’euros per un nou aparell de 
ressonància intraoperatòria  

per a l’Hospital Sant Joan de Déu

L’ASSOCIACIÓ BENÈFICA 
VALLDOREIXENCA S’HA 
COMPROMÈS A RECAPTAR 
100.000€ A L’ANY DURANT 
10 ANYS PER FINANÇAR LA 
COMPRA DEL SISTEMA, QUE 
S’INSTAL·LARÀ AL QUIRÒFAN 
DE NEUROCIRURGIA DEL NOU 
BLOC QUIRÚRGIC DEL CENTRE 
HOSPITALARI BARCELONÍ.

El 7 d’octubre es va formalitzar el 
conveni de col·laboració entre l’Aso-
ciación Anita de Valldoreix i l’Hospi-
tal Sant Joan de Déu, que converteix 
l’entitat valldoreixenca en nou do-

nant fundador de l’SJD Pediatric Cancer Center 
Barcelona, centre oncològic pediàtric, ara en 
fase de construcció. Amb la signatura de l’acord, 
l’associació fundada en record de la petita Ana 
Sanchiz Amado, aportarà 1 milió d’euros en un 
període de 10 anys, a raó de 100.000 euros a 
l’any. El donatiu servirà per finançar la compra 
d’un nou aparell ressonància intraoperatòria, 
que s’instal·larà al quiròfan de neurocirurgia del 
nou bloc quirúrgic de l’Hospital Sant Joan de 
Déu Barcelona, l’obertura del qual està prevista 
en breu. 

El donatiu servirà per finançar 
la compra d’un nou aparell 

ressonància intraoperatòria, que 
s’instal·larà al quiròfan de neu-

rocirurgia del nou bloc quirúrgic

Aquest quiròfan serà una peça essen-
cial per al funcionament del nou centre 
oncològic, ja que els tumors cerebrals 
són el tipus de càncer més freqüent en 
la infància, després de les leucèmies. 
L’adquisició del sistema de ressonància 
intraoperatòria permetrà als neuro-
cirurgians del centre verificar dins del 
propi quiròfan si s’ha extirpat tot el teixit 
tumoral del pacient i evitar així futures 
intervencions. A més, també permetrà 
al centre incrementar la capacitat de re-
alitzar més ressonàncies, ja que comp-
taran amb un equip més, que també 
servirà per atendre una altra mena de 
patologies greus com ara l’epilèpsia.

Amb aquesta donació, l’Asociación 
Anita es converteix en l’onzena entitat 
donant fundadora de l’SJD Pediatric 
Cancer Center Barcelona. La Asocia-
ción Anita està compromesa des de 
l’any 2014 amb la recerca del tumor 
germinal, any en què va morir l’Anita 
a causa d’aquesta tipologia de càncer 
infantil. 
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Wall 57, Momotaro, El Jardí 
de les Delícies, Bar Sol, 
Foodies, La Rampa 23 
i Tapa’s Road són els 7 
restaurants valldorei-

xencs que es van presentar a la 1a edició del 
Concurs Gastronòmic de la Festa Major de 
Valldoreix, Valldutapes. La cita, que va tenir 
lloc a la plaça del Casal de Cultura durant la 
trobada Castellera de Festa Major, va resul-
tar un èxit de públic i de participació amb 
més de 700 tiquets venuts, el que suposa 
més de 1400 tapes servides pels restau-
rants participants. 

NOTÍCIES BREUS

L’arròs melós del restaurant Wall 57 
guanya el 1er Concurs Gastronòmic 

Valldutapes de la Festa Major

La tapa guanyadora del concurs es va triar per 
decisió popular a partir del vot de 221 perso-
nes, que van triar la seva tapa preferida respo-
nent el formulari que es donava amb el tiquet 
de consumició. Al final la tapa més votada, 
que va rebre un total de 52 vots, va ser l’Arròs 
Melós preparat pel restaurant Wall 57, ubicat 
al número 57 de la Rbla. Mn. J. Verdaguer. En 
segon lloc, amb 41 vots, va quedar el Liguria 
Mochi elaborat pel restaurant japonès Momo-
taro, ubicat a la Pl. Pompeu Fabra. El tercer lloc, 
amb 30 vots, va correspondre a la tapa Mini 
Hamburguesa de Calamar del Bar Sol, ubicat a 
la Rbla. Mn. J. Verdaguer, 113. 

EL CERTAMEN 
CULINARI 

CELEBRAT EL 
DIUMENGE 15 DE 

SETEMBRE A LA 
PLAÇA DEL CASAL 

DE CULTURA VA 
APLEGAR MÉS 

D’UN MILER DE 
PERSONES, QUE 

VAN TASTAR 
I VALORAR 

LES 14 TAPES 
PREPARADES 

PELS 7 
RESTAURANT 

PARTICIPANTS AL 
CONCURS.
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Un diumenge radiant, amb 
una temperatura per-
fecta per gaudir d’una 
jornada a l’aire lliure, va 
donar la benvinguda als 

prop de 200 veïns i veïnes de Valldo-
reix, que el el diumenge 27 d’octubre 
van pujar a l’Ermita de la Salut de 
Valldoreix per celebrar un any més 
l’Aplec de la Salut. Des de les 10:30 
del matí els passejants es van aplegar 
a l’esplanada de l’ermita per partici-
par de les activitats organitzades des 
de l’àrea de Cultura de l’EMD-Valldo-
reix amb motiu de la celebració.

La missa a l’ermita, oficiada pel rector 
de la parròquia de Sant Cebrià de Vall-
doreix, Mossèn Josep Maria Manresa, 
va ser el primer acte de la diada, que 
va continuar amb la ballada sardanís-
tica amb la Cobla Contemporània de 
Sabadell, que amb la seva proposta 
de versions de temes musicals actu-
als en clau de sardana, com el ‘Des-
pacito’, i la banda sonora de ‘Pirates 
del Carib’. Els més petits també van 
tenir el seu espai a l’aplec amb una 
gimcana formada per diferents jocs 
infantils com el salt amb corda, una 
Jenga amb peces de fusta i un joc de 
pistes per trobar un tresor per l’en-
torn de l’ermita, van ser les distracci-
ons pels infants.

Un altre dels moments més cele-
brats pels participants a l’aplec va 
ser el concurs de paelles, que va 
guanyar l’arròs cuinat per Laura Ale-
gre de l’associació Acció Cultural de 
Valldoreix i que es va endur com a 
premi un pernil.

NOTÍCIES BREUS

Valldoreix dona la benvinguda 
a la tardor celebrant la tradició 

de l’Aplec de la Salut
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La Sala de Plens de l’Entitat Municipal 
de Valldoreix va acollir el dissabte 7 de 
setembre l’acte central de celebració 
del centenari de l’APVV, que va servir 
per posar en valor la cabdal aportació 

de l’Ass. de Veïns i Propietaris de Valldoreix al llarg 
dels seus 100 anys d’història i retre homenatge 
als expresidents de l’associació veïnal i exalcaldes 
històrics de Valldoreix.

L’acte, que va començar a les 12 del migdia a la 
Sala de Plens de la Casa de la Vila, va estar presidit 
pel president de l’EMD de Valldoreix, Josep Puig i 
per l’alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, jun-
tament amb l’actual president de l’Associació de 
Propietaris i Veïns de Valldoreix (APVV), Antonio 
Zamora. L’acte va començar amb un parlament 
del president Josep Puig, que va donar la benvin-
guda a tots i totes les presents i va servir per fer 
l’obertura de la celebració. Acte seguit va pujar al 
faristol el president actual de l’APVV, Antonio Za-
mora, amfitrió de la celebració, que es va encar-
regar d’encapçalar l’homenatge als expresidents 

NOTÍCIES BREUS

L’Associació de Propietaris 
i Veïns de Valldoreix celebra 

el seu centenari homenatjant els 
presidents històrics

de l’associació i exalcaldes de Valldoreix, ja des-
apareguts. Zamora va fer entrega a les famí-
lies de Ramon Escayola Villaró i Josep Ma. Coll 
Médico d’una placa commemorativa de l’acte i 
un exemplar del llibre del centenari de l’entitat, 
escrit per l’historiador local Juanjo Cortés i editat 
per l’APVV amb motiu de l’efemèride.

La segona part de l’acte va servir per homenat-
jar els expresidents vius de l’associació; Rafa-
el Vila Pizá, Nicolás Canela, Jordi Cufí i l’actual 
president Antonio Zamora, que van rebre de 
mans del president Puig i de l’alcaldessa Ingla 
una placa commemorativa i el llibre del cente-
nari.

La celebració va finalitzar amb la foto de grup 
dels expresidents de l’APVV amb el president 
de l’EMD-Valldoreix, Josep Puig i l’alcaldessa de 
Sant Cugat, Mireia Ingla l’entrega d’un recorda-
tori del centenari de l’APVV i del llibre als socis 
assistents i la presentació del llibre del centenari 
de l’associació. 
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NOTÍCIES BREUS

Al llarg de tot el mes de novembre 
es va celebrar a Valldoreix la Mos-
tra de Teatre de Valldoreix 2019, 
en què van participar els grups de 
teatre valldoreixencs de Els Mar-

xosos, l’Espiral i Magma 2011 i el de la Floresta 
Cia. La Global. El certamen va començar el diu-
menge 17, després que la primera cita s’hagués 
d’aplaçar per la celebració de les Eleccions Ge-
nerals espanyoles. D’aquesta manera l’estrena 
va anar a càrrec del grup de Teatre Els Marxosos 
amb l’obra ‘L’Art de la Comèdia’, escrita per Edu-
ardo de Filippo i dirigida per Marcenia Baqués.

La segona parada va ser el diumenge 24 amb 
la posada en escena de ‘La senyora Florentina i 
el seu amor Homer’, un text de Mercè Rodore-

La Mostra de Teatre de Valldoreix es 
confirma com la cita anual del teatre 

amateur del municipi 

QUATRE COMPANYIES, QUATRE OBRES, 27 
ACTRIUS I ACTORS SOBRE L’ESCENARI I CEN-
TENARS DE PERSONES OMPLINT EL PATI DE 
BUTAQUES DE LA NAU DE CULTURA. AQUEST 
ÉS EL BALANÇ DE L’EDICIÓ 2019 DE LA MOSTRA 
DE TEATRE DE VALLDOREIX, QUE ES CONSOLI-
DA COM LA PLATAFORMA D’ENLAIRAMENT 
DEL TEATRE AFICIONAT LOCAL. da interpretat pel Grup de Teatre l’Espiral sota 

la direcció de Trini Escrihuela. El darrer cap de 
setmana de novembre va comptar amb sessió 
doble, motivat per l’aplaçament de la prime-
ra sessió. Va començar divendres 29 amb la 
‘Conxorxa’ de Magma 2011, una obra escrita 
per Guido de Matiolli i dirigida per Joaquim Cas-
telló. La cloenda de la mostra es va celebrar el 
dissabte 30 i la va protagonitzar els actors de 
la Cia. La Global de La Floresta, que van inter-
pretar ‘Riverside Drive’ de Woody Allen, sota la 
batuta de Carlos Tejedor.

Per posar el punt final al certamen, el president 
Josep Puig va pujar a l’escenari i va cridar a les 
dues directores i els dos directors de les com-
panyies participants i els va fer entrega d’un 
ram de flors, com a agraïment i reconeixement 
per les magnífiques actuacions. 



HISTÒRIA VIVA


