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HISTÒRIA VIVA

Història Viva

hospitalaris i tres morts.

Curiosament, tres anys més tard, la nova esco-
la de Valldoreix seria batejada amb el nom del 
metge i bacteriòleg,  Jaume Ferran i Clua (Corbera 
d’Ebre, 1851 – Barcelona, 1929), que descobrí 
una vacuna contra el còlera. Ferran havia passat 
estades a casa d’un dels seus fills a Valldoreix, a 
l’avinguda Joan Borràs.

De l’epidèmia de grip de 1917-1919, mal ano-
menada grip espanyola, no tenim dades concre-
tes de Valldoreix. En aquells moments s’iniciava la 
urbanització de Valldoreix, el poblament era bàsi-
cament rural i només hi havien unes poques ca-
ses d’estiueig. En el conjunt del municipi van morir 
seixanta-nou persones, com a conseqüència de 
la grip. En el moment àlgid, l’octubre de 1918, es 
registren vint-i-dos morts. A Espanya va afectar 

Abans d’aquest episodi de pandè-
mia del COVID-19 Valldoreix ha 
patit diverses epidèmies al llarg de 
la seva història. Molts de nosaltres 
podem recordar l’anterior epidèmia, 

la de còlera de 1971. Alguns vam ser vacunats i 
recordem com es netejaven amb lleixiu fruites i 
verdures.

L’estiu de 1971, quan Valldoreix estava ple d’es-
tiuejants, es produí una epidèmia de còlera a Es-
panya. A l’àrea de Barcelona el punt àlgid va ser 
el mes de setembre. Valldoreix va actuar ràpida-
ment i es va endegar, aquell estiu, una campanya 
massiva de vacunacions que durà tres mesos. Els 
sanitaris de Creu Roja Valldoreix van atendre, al 
seu dispensari de la Rambla Verdaguer, quatre mil 
set-centes vint-i dues persones. A l’àrea de Bar-
celona va haver més de quatre-cents ingressos 
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HISTÒRIA VIVA

uns vuit milions de persones i van morir unes 
tres-cents mil. A nivell mundial va afectar cinc-
cents milions de persones i van morir quaranta 
milions, la pandèmia més gran des de la pesta 
negra de l’edat mitjana.

Al s. XIX són diverses les epidèmies de còlera que 
documentem. La de l’any 1854 no va tenir afec-
tacions a Valldoreix, mentre que a Sant Cugat van 
morir vuitanta persones. Les dels anys 1826 i 
maig de 1823 van afectar la població infantil amb 
tretze i vuit morts respectivament. L’epidèmia 
de febre groga de 1822 va causar setze morts 
adults. Els anys 1808 i 1809, durant la Guerra 
d’Independència Espanyola o Guerra del Fran-
cès les epidèmies van ser de tifus, escampades 
pels moviments de tropes. El 1809 va haver dos 
pics, al juny i octubre, amb un total de vint-i-set 
morts, dotze d’ells infants. L’any anterior havien 
mort vint-i-vuit persones per la mateixa causa. El 
1802 una epidèmia de verola va matar vint-i-cinc 
persones.

A l’Antic Règim la convivència amb la mort era 
habitual en les societats dels segles XVI, XVII i 
XVIII. L’alta mortalitat afectava principalment els 

infants, els albats. Les malalties més devasta-
dores a l’època moderna van ser la verola, molt 
estesa, contagiosa i quasi endèmica, la malària 
amb la seva manifestació en febres terçanes o 
quartanes, molt present en zones inundades, i el 
tifus, amb la seva modalitat de tifus exantemàtic, 
que es confonia amb la pesta bubònica. La man-
ca d’higiene, una alimentació deficient i l’esgota-
ment físic predisposaven a l’aparició de la tuber-
culosi, la “gran pesta blanca”. La més mortífera de 
totes, des de l’any 1348, era la pesta bubònica, 
endèmica a Catalunya. L’epidèmia més violenta 
de totes fou la de 1650- 1654.
La societat d’aquests segles creia que les epidè-
mies eren un càstig diví. Amb aquesta mentalitat 
l’any 1717, el bisbe de Barcelona, Diego de As-
torga va canviar l’advocació de l’antiga església de 
Santa Eulàlia de Madrona, més tard Sant Pere de 
Madrona pel de la Salut, regalant una imatge de la 
Mare de Déu de la Salut. L’ajut de la Mare de Déu 
es demanava als goigs “A Vos humilment acut, 
perquè li siau la guia contra tota malaltia.”

Des del comunidor de Sant Cebrià, la torre adjun-
ta al campanar, també es buscava l’ajut diví. Des 
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HISTÒRIA VIVAHISTÒRIA VIVA

d’allà dalt, a través de les grans obertures que hi 
havia als quatre vents, avui cegades, el capellà 
beneïa el terme i feia conjurs per allunyar les epi-
dèmies, també es feien tocar les campanes.

Al s. XVIII l’epidèmia més devastadora a Valldo-
reix va ser la grip de 1729, que va matar vint-i-
tres persones. També en aquest segle trobem 
epidèmies de febre groga, destacant la de juny 
de 1706, amb deu morts i les de verola, especial-
ment la de 1714, amb catorze morts.

Al segle XVII la pesta bubònica va ser l’epidèmia 
més repetida. Especialment dur va ser el bien-
ni 1683-1684, amb quinze morts cada any. La 
pesta bubònica de 1662 no va afectar Valldoreix, 
mentre que a Sant Cugat moriren dues-centes 
cinquanta persones.

De la primera meitat del segle XVI i dels segles 
anteriors no tenim dades, tot i què, de ben se-
gur, diverses epidèmies afectaren la població 
de Valldoreix i Canals. Sabem d’epidèmies que 
afectaren la nostra zona, de pesta bubònica 
de 1651-1652, amb uns seixanta mil morts 
a Catalunya, o les de 1629 i de 1565, o més 
antigament la pesta de 1096. Hem de tenir en 
compte que la primera gran pandèmia euro-
pea, la pesta bubònica de 1347-1350 va ma-
tar la meitat de la població europea, va provo-
car l’abandonament de molts masos (masos 
rònecs) i camps de conreu, provocant una 
greu crisi econòmica, però també provocant 
canvis de mentalitat, noves mesures higiè-
niques, un nou urbanisme i una nova manera 
d’organitzar-se. 

ANY MORTS 
INFANTIL

MORTS 
ADULTS

TOTAL DE 
MORTS MALALTIA

1652 - 5 5 Pesta bubònica
1681 - 6 6 Pesta bubònica
1683 5 10 15 Pesta bubònica
1684 - 15 15 Pesta i febres 

tercianes
1694 4 4 Pesta bubònica
1706 juny 6 4 10 Febre groga
1714 - 14 14 Verola 
1716 6 - 6 Febre groga
1729 10 13 23 Grip
1754 6 - 6 Verola
1780 7 - 7 Verola
1795 març - 4 4 Febre groga
1802 10 15 25 Verola
1808 8 20 28 Tifus
1809 juny i octubre 12 10 +5 27 Tifus
1822 - 16 16 Febre groga
1823 maig 8 - 8 Còlera
1826 13 - 13 Còlera
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COVID-19

El president Josep Puig va signar un 
decret el dijous dia 12 de març espe-
cificant el paquet de mesures preses 
per l’EMD-Valldoreix, en coordinació 
amb l’Ajuntament de Sant Cugat per, 

de forma preventiva, evitar el màxim possible el 
contagi del coronavirus SARS-CoV-2.
Les accions conjuntes es van fixar en el marc de 
la reunió del Centre de Coordinació Municipal 
(CECOPAL) a la que va assistir el president de 
l’EMD-Valldoreix, Josep Puig, tenint en compte 
que a Sant Cugat estava activada l’alerta del Pla 
de Protecció Civil Municipal. Les mesures pre-
ventives van entrar en vigor el mateix dijous a les 
15 hores.
Concretament, l’EMD va decretar el tancament 
de la majoria d’equipaments municipals. Això 
incloïa els equipaments esportius (Pavelló de 
Voleibol i Complex Esportiu de l’EMD), els espais 

Equipaments tancats i activitats 
suspeses a Valldoreix per evitar  

la propagació del coronavirus

culturals (Biblioaccés Vall d’Or, Casal de Cultura, 
Nau de Cultura…), com també el Casal d’Avis de 
Valldoreix. Els únics equipaments que es van 
mantenir oberts van els que oferien serveis es-
sencials (serveis socials i de salut). En l’àmbit 
educatiu, quedaven afectades l’Escola Bressol 
i l’Escola de Música, així com també l’Escola 
Ferran i Clua, l’Institut Arnau Cadell (tancats per 
decret de la Generalitat de Catalunya). Pel que 
fa al Mercadet dels Dissabtes, igualment es va 
suspendre la seva activitat durant una setmana.
A més a més, l’EMD va decidir suspendre totes 
les activitats que tenia organitzades tant en es-
pais tancats com a l’aire lliure. Això incloïa totes 
les activitats extraescolars i la totalitat de les 
activitats socials i culturals previstes a l’agenda, 
com per exemple; el Cine-Fòrum “La vida de los 
otros” i el Concert homenatge Beethoven i el Ci-
cle de Conferències del VEN. 
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COVID-19

El president de l’EMD 
de Valldoreix, Josep 
Puig, va decretar el 
16 de març un con-
junt de mesures que 

perseguien l’objectiu d’evitar la 
propagació del COVID-19 a Vall-
doreix i protegir del contagi els 
treballadors municipals i la ciu-
tadania durant l’estat d’alarma.
La primera mesura va ser el tan-
cament de les oficines de l’EMD 
de Valldoreix durant el confina-
ment decretat pel govern espa-
nyol amb l’estat d’alarma a tot 
el territori. El tancament era una 
mesura destinada a contribuir 
a incrementar el distanciament 
social entre els ciutadans i ciu-

L’EMD de Valldoreix tanca les 
oficines per protegir treballadors i 

ciutadania del coronavirus

tadanes, tan necessari per fre-
nar els contagis del coronavirus. 
Durant els dies que es va allar-
gar el tancament de les oficines 
de la Casa de la Vila els tràmits 
més urgents es van poder se-
guir fent de forma telemàtica 
a través del web institucional, 
mentre que les consultes es van 
fer al telèfon habitual de l’OAC 
(93.674.27.19). Per registrar els 
documents que calia fer-ho de 
forma presencial es va fer ser-
vir l’Oficina d’Atenció Ciutadana, 
habilitada per l’Ajuntament de 
Sant Cugat a les dependències 
de la Policia Local, donat el marc 
d’operativitat  entre les dues 
administracions.

En aquesta mateixa línia de 
protecció dels ciutadans i 
les ciutadanes, es va pren-
dre la decisió de precintar 
els 9 parcs públics amb jocs 
infantils repartits per tota la 
vila, per tal evitar en contacte 
entre els infants i reduir l’ex-
pansió del virus entre els més 
petits.

Per contra, sí van restar 
oberts els serveis bàsics com 
el CAP de Valldoreix, les boti-
gues d’alimentació, els forns 
de pa, la farmàcia, els quioscs 
de premsa i l’estanc, amb el 
subministrament garantit du-
rant l’estat d’alarma. .
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COVID-19

L’EMD de Valldoreix, en compliment de 
les mesures decretades per la Genera-
litat de Catalunya i el govern espanyol 
va reobrir el mercat no sedentari el 21 
de març, però limitant l’obertura de pa-

rades a les d’abastiment de productes frescos.

Així, el Mercadet dels Dissabtes a Valldoreix durant 
el coronavirus ha tingut només 24 parades i no 
la quarantena que acostuma a tenir un dissabte 
normal. En concret, les úniques parades que han 
tingut permís per instal·lar-se al mercat no seden-
tari del carrer Bruc han estat les d’abastiment d’ali-
ments de primera necessitat com les de fruites i 
verdures, forn de pa, fruits secs, formatges i làctics, 
llegums i cereals, embotits, productes ecològics i 
menjar preparat.

En les mesures de distanciament social per evitar 
el contagi, el Mercadet s’ha regit per una normativa 
especial que obliga les parades a respectar com a 
mínim la distància de seguretat d’un metre i mig 
entre les persones, així com mantenir una dis-
tància de mínim 4 metres entre parades. També 
s’han instal·lat les parades en una sola filera, per 
resguardar les distàncies de seguretat esmenta-
des, mentre que els marxants han hagut de portar 
elements d’autoprotecció com mascareta, guants 
de plàstic i gel hidroalcohòlic. De la seva banda, els 
compradors han vetllat per mantenir la distància 

El Mercadet i el transport urbà de 
Valldoreix s’adapten a les restriccions 

pel risc de contagi del Covid-19

de seguretat amb la resta d’usuaris del mercat, 
per evitar aglomeracions. En aquest sentit, el vi-
gilant del mercat no sedentari i els voluntaris de 
Protecció Civil de Sant Cugat s’han encarregat de 
garantir l’absència d’aglomeracions d’usuaris i del 
compliment de les distàncies entre paradistes i 
compradors.

Pel que fa al transport urbà de Valldoreix, en un 
primer moment també va veure alterada la seva 
activitat pels efectes del coronavirus amb una re-
ducció de les freqüències, motivada per la davalla-
da de la demanda d’usuaris del servei. En concret, 
es va mantenir el servei habitual dels caps de set-
mana amb les línies V1 i V3, amb una freqüència 
de pas de de 1 hora (V1 començava a les 7:00h i V3 
començava a les 7:30h, les dues a la Pl. De l’Esta-
ció), mentre que la línia V2 va tenir una freqüència 
de 30 minuts i començava a les 07:07h de la Pl. de 
l’Estació. En un segon estadi de l’estat d’alarma, el 
de quarantena total, el transport urbà de Valldoreix 
va ser gratuït i va reajustar freqüències pel  des-
cens de la demanda. En concret van deixar de pas-
sar: entre setmana el bus de 22:07h (línia V1) i el de 
les 22:30h (línia V2), mentre que el cap setmana es 
van suprimir els busos de les 07:07/07:37/08:07 
hores (línia V2). No va ser fins el dia 9 d’abril i des-
prés de 7 dies de gratuïtat, que es va tornar a apli-
car les tarifes normals, un cop finalitzat el tanca-
ment dels centres de treball no essencials.
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La Els serveis mu-
nicipals que s’han 
vist afectats per la 
crisi del coronavirus 
i que han hagut de 

tancar les seves portes no es 
cobraran als seus usuaris, du-
rant el temps que es mantingui 
el tancament d’equipaments 
decretat amb l’estat d’alarma. 
Així doncs, l’EMD no emetrà 
cap factura de l’Escola Bressol 
durant el mes d’abril i mentre 
duri el període de quarante-
na. Pel que fa al mes de març, 
que ja es va cobrar als usuaris, 
només es va haver de pagar la 
part proporcional dels dies que 
la prestació es va donar amb 
normalitat, mentre que la resta 
de dies afectats pel tancament 
per confinament, l’administra-
ció valldoreixenca buscarà una 
solució per compensar a les 
famílies.
En altres serveis com els cursos 
i tallers culturals, que han man-

L’EMD-Valldoreix suspèn el pagament 
de les quotes de l’Escola Bressol  

i dels serveis que no es prestin durant 
la quarantena

tingut l’activitat per mitjans te-
lemàtics durant el confinament, 
l’EMD no va cobrar cap quota a 
partir de l’abril i fins a la reober-
tura. Pel que fa a l’Escola de 
Música, també ha mantingut les 
classes a través de plataformes 
electròniques i videoconferènci-
es durant el temps que el centre 
ha estat tancat.

Tampoc han hagut de fer front 
als rebuts d’arrendament amb 
l’EMD de Valldoreix el restau-
rant Momotaro, a tocar de la 
Casa de la Vila; el bar-restaurant 
El Casalet, de la Pl. del Casal de 
Cultura; i la floristeria VallVerd 
de Can Cadena. La suspen-
sió dels cobraments es va fer 
efectiva a partir del mes d’abril 
i mentre ha durat l’estat d’alar-
ma i han pogut tornar a obrir els 
seus establiments. Pel que fa a 
les parades de venda no seden-
tària, que no són d’alimentació, 
l’EMD ha aplicat el prorrateig de 

la quota de la Taxa per l’ocupa-
ció de terrenys d’ús públic en 
els diferents períodes que es-
tableix l’ordenança fiscal (ord. 5), 
d’acord amb el termini d’afecta-
ció que correspongui, vinculat 
al període de l’estat d’alarma, i 
les pròrrogues d’aquest que es 
produeixin, i fins que l’activitat 
pugui tornar a desenvolupar-se.

Per últim, el Complex Esportiu 
de l’EMD-Valldoreix també va 
suspendre el cobrament de les 
quotes a tots els seus usuaris, 
que no hauran de pagar mentre 
es mantingui el tancament de 
la instal·lació esportiva pel co-
ronaviru .

Amb aquesta mesura la in-
tenció de l’equip de govern de 
Valldoreix ha estat col·laborar 
el màxim possible en què les 
famílies i les empreses de la 
vila hagin pogut disposar d’una 
economia més sanejada, atesa 
la davallada generalitzada 
d’ingressos que han hagut de 
patir la majoria de ciutadans i 
comerciants valldoreixencs. La 
mesura s’ha pres per ser un ajut 
perquè a les llars i comerços de 
Valldoreix puguin disposar dels 
màxims recursos possibles per 
recuperar la normalitat el més 
aviat possible, un cop finalitzat 
el període de confinament. 

COVID-19
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Al llarg de tot el matí les veïnes i ve-
ïns que es van apropar a comprar 
al Mercadet  van estar obligades a 
respectar com a mínim la distància 
de seguretat d’un metre i mig en-

tre les persones, mentre que, de la seva banda, 
les parades havien de mantenir una distància 
de mínim 4 metres entre elles. Les mesures de 
seguretat també van contemplar la instal·lació 
de les parades, únicament de productes fres-
cos, en una sola filera, per tal de resguardar les 
distàncies de seguretat entre clientes i paradis-
tes abans esmentades. Pel que fa als marxants, 
van estar proveïts en tot moment d’elements 
d’autoprotecció i desinfecció com mascareta, 
guants de plàstic i gel hidroalcohòlic. També els 

El Mercadet de Valldoreix abasteix de 
producte fresc la ciutadania 

extremant la precaució contra el coronavirus

compradors van estar en tot moment advertits 
de la necessitat de vetllar pel manteniment de la 
distància de seguretat amb la resta d’usuaris del 
mercat i  de l’obligació d’evitar les aglomeracions 
de persones. En tot moment la tasca del vigilant 
del mercat es va centrar en garantir l’absència 
d’aglomeracions d’usuaris i de l’estricte compli-
ment de les mesures de distanciament social 
decretades entre paradistes i compradors.
Al llarg de tot l’estat d’alarma, el Mercadet de 
Valldoreix només ha aplegat les 24 parades au-
toritzades a instal·lar-se al mercat no sedentari 
del carrer Bruc, i que estan restringides als llocs 
de venda d’aliments de primera necessitat com 
els de fruites i verdures, forn de pa, fruits secs, 
formatges i làctics. 

EL MERCAT NO SEDENTARI DE 
VALLDOREIX VA REPRENDRE LA SEVA 

ACTIVITAT EL DISSABTE 21 DE MARÇ, 
PERÒ EXTREMANT LES MESURES DE 

DISTANCIAMENT SOCIAL DECRETADES 
PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

PER TAL D’EVITAR ELS CONTAGIS PER 
CORONAVIRUS.

COVID-19
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L ’EMD de Valldoreix va tancar el 27 
de març les aixetes de totes les 
fonts públiques de la vila per ajudar 
a frenar la propagació del Covid-19. 
En concret, a Valldoreix hi han un 

total de 8 brolladors públics que estan ubicats 
a: plaça de les Ones, plaça de l’Estació, plaça 
de la Creu, plaça María Sabater, plaça Pompeu 
Fabra, plaça del Casal de Cultura, plaça Hortet 
Soler i parc infantil del Brollador. També es van 
tancar al públic les fonts del pati del Ferran i 
Clua i la de l’interior del Complex Esportiu.

Valldoreix tanca totes les fonts públiques 
per evitar la propagació de la Covid-19

D’aquesta manera, l’administració valldoreixenca va 
donar compliment a la recomanació feta per la Se-
cretaria de Salut Pública del Departament de Salut 
que assegurava que, ‘en aquestes instal·lacions hi pot 
haver més contacte amb les mans o la boca’ i instava 
a les corporacions locals a vetllar perquè no s’utilit-
zin aquestes instal·lacions ‘mentre duri aquesta crisi 
sanitària o, en els casos que sigui possible, deixar-les 
sense funcionament i adoptar mesures per evitar-hi 
l’accés”. La clausura de les fonts públiques de Valldo-
reix és per un període de temps indefinit i s’allargarà 
fins a la finalització de l’estat d’alarma. 

COVID-19
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El passat divendres 13 de març les 
escoles del país van tancar les seves 
portes i van iniciar un confinament 
que s’ha allargat durant més de tres 
mesos. El dilluns 16 de març, en un 

temps rècord, l’Escola de Música de Valldoreix va 
posar en marxa un sistema de seguiment en línia 
de les classes d’instrument que tot seguit es va 
ampliar a les assignatures de sensibilització, llen-
guatge musical, harmonia, conjunt instrumental, 
logopèdia, musicoteràpia i Tècnica Alexander.
A finals de juny, i amb el curs acadèmic ja finalit-
zat, ens hem de felicitar per l’èxit d’una iniciativa 
que ha permès a l’alumnat de l’Escola de Música 
de Valldoreix assolir bona part dels continguts del 
curs, alhora que l’ha mantingut motivat i il·lusio-
nat fent una tasca amb la qual gaudeix. L’esforç 
conjunt d’equip directiu, professorat, alumnat i 
famílies ha estat clau per a que la comunitat que 
forma l’EMV hagi sortit enfortida de la complica-
da situació que ens ha tocat viure.
Amb la voluntat de no aturar el curs i convençuda 
que la nova situació requeria noves propostes, 
durant aquest període l’Escola de Música de Vall-
doreix ha engegat una sèrie d’accions dinamitza-
dores per donar veu a tots els seus alumnes de 
la manera que millor sabem, fent música. Així 
han nascut els Concerts en Mitjons, actuacions 
diàries de l’alumnat de l’Escola retransmeses a 

les seves xarxes socials, que han abraçat dotze 
setmanes entre el 23 de març i el 19 de juny i 
han ofert un total de cinquanta-vuit actuacions 
de tots els nivells.
Els Conjunts Instrumentals de l’EMV també han 
tingut el seu cicle de concerts, els Vermuts Con-
junts. El tret de sortida el va donar el 31 de març 
la Banda de l’EMV amb el muntatge d’Every litt-
le thing she does is magic de The Police, que va 
assolir gairabé les 2000 reproduccions a Youtu-
be. A partir d’aquí, catorze actuacions més dels 
conjunts de vent, corda, guitarres, pianos i coral 
han amenitzat els vermuts del dissabte de tots 
aquells qui s’han connectat a les xarxes socials 
de l’Escola de Música de Valldoreix.
Com tots sabem, les escoles són molt més que 
centres on petits i grans anem a aprendre. Una 
de les seves funcions principals és la de cohesi-
onar i aportar solucions als reptes que ens plan-
teja el futur. L’Escola de Música de Valldoreix, 
conscient de quin paper ha de jugar en el si de la 
comunitat valldoreixenca, està orgullosa d’haver 
contribuït al benestar del seu alumnat i les seves 
famílies, d’haver dinamitzat la vida cultural de la 
comunitat que l’acull i d’haver aconseguit que el 
virus no hagi aturat la il·lusió per seguir compar-
tint vivències, sentiments i emocions a través de 
la música. 

El coronavirus no atura l’activitat  
de l’Escola de Música

COVID-19
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Un empresari solidari veí de 
Valldoreix ha estat fabri-
cant pantalles de protecció 
contra el coronavirus i les ha 
posat a disposició de l’EMD 

de Valldoreix perquè les reparteixi entre 
els empleats dels serveis essencials, les 
residències de gent gran i els centres 
assistencials de la vila durant la crisi del 
coronavirus.

En concret, la iniciativa ha estat una col-
laboració entre l’administració valldo-
reixenca amb l’industrial Robert Orenga 
per a la confecció d’un centenar de pan-
talles de protecció per les quals li va fer 
una aportació econòmica. Amb aquests 
diners Orenga va comprar la matè-
ria prima necessària per a la fabricació 
dels elements protectors, mentre que 
l’emprenedor va posar a disposició de la 
ciutadania de Valldoreix els seus equips 
d’impressió 3D i les tasques de manu-
factura i encaix de les peces que integren 
les màscares rígides. Amb tot, un cop 
entregades les 100 pantalles pactades 
inicialment, Robert Orenga es va com-
prometre a seguir amb la fabricació i el 
lliurament de pantalles mentre siguin 
necessàries.

Gràcies al treball de Robert Orenga, l’EMD 
de Valldoreix va poder lliurar aquestes 
pantalles protectores a les residències 
de gent gran de la vila i als centres as-
sistencials de persones amb discapacitat 
intel·lectual ubicats a la vila. Al llarg de tot 
l’estat d’alarma l’EMD ha continuat amb 
el repartiment d’elements protectors, a 
mesura que es van anar fabricant a un 
ritme de 15-20 pantalles diàries. 

Un veí de Valldoreix fabrica 
pantalles de protecció solidàries 

contra la Covid-19 amb impressores 3D

COVID-19
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L’EMD-Valldoreix rep 10.000€ del Fons 
de Cooperació Local de Catalunya  

per fer front als efectes  
del coronavirus

La xifra es correspon amb un avança-
ment immediat del 50% del Fons de 
Cooperació Local de Catalunya, que 
es transfereix anualment als ajunta-
ments i EMD de Catalunya. L’objectiu 

de la mesura, impulsada des del Departament 
de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, 
va ser reforçar la liquiditat pressupostària de les 
administracions locals catalanes, en especial la 
d’aquells municipis mitjans i petits. La injecció 
d’aquests recursos va servir per millorar la liqui-
ditat econòmica de l’administració valldoreixenca 
i per ajudar a pal·liar els efectes de la crisi econò-
mica i social i afrontar en millors condicions part 
de les despeses derivades de les mesures adop-
tades per frenar la propagació de la Covid-19.

Així doncs l’EMD-Valldoreix ha rebut l’import 
equivalent al 50% de l’import transferit l’any 
2019 des del Fons de Cooperació Local de Cata-
lunya, en concepte d’avançament de la distribu-
ció definitiva, que es farà quan s’aprovi la Llei de 
pressupostos per al 2020. Des del Departament 
de Presidència es van posar en marxa els tràmits 
per a fer efectiu l’avançament de 61M€ del Fons 
de Cooperació Local a tot el territori català i al 
llarg del mes d’abril la transferència va arribar a 
la seu de l’EMD-Valldoreix.
De l’avançament de 61 milions d’euros feta pel 
Fons de Cooperació Local, en concret les 64 EMD 
de Catalunya van rebre un total de 181.000€, 
dels quals 10.000 van correspondre a l’EMD de 
Valldoreix. 

COVID-19
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LL’Associació de Propietaris i Veïns de 
Valldoreix (APVV), associació veïnal de-
gana de la vila, va decidir donar un pas 
endavant durant la crisis de la Covid-19 
i fer un donatiu solidari de 1.000 euros 

per a la compra de mascaretes protectores contra 
el contagi del coronavirus i repartir-les entre els co-
merços, residències d’avis i centres assistencials de 
la vila, vista la dificultat d’obtenir aquests elements 
de protecció en el mercat.
En concret, la junta directiva de l’Associació de Pro-
pietaris i Veïns de Valldoreix (APVV) va encarregar 
una comanda, feta a través d’una plataforma de 
comerç online, de 560 mascaretes i teixit per poder 
fabricar més màscares protectores, gràcies a l’ajuda 
de les professores i voluntàries dels tallers de co-
stura de l’entitat. En total l’APVV va repartir més de 
800 mascaretes, entre les adquirides i les que van 
poder confeccionar manualment amb el material 
comprat.
A banda de l’aportació de 1.000 euros que es va 
fer des de l’entitat, l’APVV va demanar a la resta 
d’associacions i entitats de Valldoreix, així com a les 

L’APVV fabrica i compra mascaretes 
protectores i les reparteix a 

residències d’avis i comerços

L’empresa Sucitesa dona més de 400 litres 
de productes desinfectants

persones particulars, que se sumessin al seu pro-
jecte solidari amb donatius econòmics, que es van 
anar aplegant per fer noves comandes de material 
per confeccionar mascaretes de protecció contra la 
pandèmia del coronavirus.

Amb la posada en marxa d’aquesta iniciativa, l’APVV 
va voler sumar el seu gra de sorra a la tasca que van 
dur a terme altres conciutadans com els metges, 
infermeres, sanitaris, cossos de seguretat, trans-
portistes, empleats de botigues i supermercats 
d’alimentació, neteja, gestories… en la lluita per fer 
front a la Covid-19.

La solidaritat dels 
veïns i veïnes de Vall-
doreix ha estat con-
stant al llarg de la crisi 
del coronavirus, i una 
d’aquestes iniciatives 
ha estat la donació 
per part de Sucitesa, 
especialitzada en pro-
ductes de neteja i des-
infecció, de 200 litres 

de sabó desinfectant, 
200 litres de gel de 
mans i 24 litres de gel 
hidroalcohòlic a l’EMD 
de Valldoreix. Aquest 
donatiu, va ser possib-
le gràcies al fruït de les 
gestions d’un veí de 
la vila amb l’empresa 
amb seu a Barberà del 
Vallès.

L’EMD va fer bon ús 
del material donat per 
Sucitesa repartint-lo 
durant els dies de qua-
rantena a les residèn-
cies de gent gran de 
Valldoreix, segons les 
necessitats que ana-
ven tenint i perquè no 
quedés cap petició de-
satesa. 

COVID-19



Bu
tll

et
í d

’In
fo

rm
ac

ió
 M

un
ic

ip
al

 | 
Va

lld
or

ei
x

15

L’EMD-Valldoreix rep de la 
Diputació de Barcelona material de 

protecció contra el coronavirus  
pels serveis essencials de la vila

450 mascaretes d’un sol ús, 10 ulleres 
protectores, 12 envasos de 500ml de 
gel hidroalcohòlic, 600 guants de vinil, 
20 mascaretes FFP2 i 40 granotes de 
protecció és el material que l’EMD va 

gestionar amb la Diputació de Barcelona per po-
der equipar els serveis essencials com la Brigada 
Municipal i l’Agent Cívic de Valldoreix. Amb aquest 
material rebut, els treballadors dels serveis muni-
cipals van poder seguir desenvolupant les seves 
tasques al carrer en condicions de màxima segu-
retat i evitant el contagi de coronavirus.

El material lliurat a l’EMD de Valldoreix formava 
part d’una partida adquirida per l’ens supramuni-
cipal a la Xina en que van arribar 200.000 guants, 
200.000 mascaretes de protecció, 10.000 grano-
tes i 1.000 ulleres, amb el corresponent certificat 
de garantia. Aquest material sanitari la Diputació 
de Barcelona el va posar a disposició dels ajun-
taments i entitats locals de la província perquè 
aquests el distribuïssin entre el seu personal dels 
serveis essencials com són: policia local, serveis 

d’atenció domiciliària, brigades de neteja, perso-
nal funerari i protecció civil, entre d’altres, que ne-
cessitaven dotar-se d’aquests Equips de Protec-
ció Individual (EPI) per poder continuar prestant 
els seus serveis.

Aquests Equips de Protecció Individuals rebuts 
a l’EMD de Valldoreix es van sumar a l’entrega 
d’una partida de 25 kits de detecció ràpida de 
la COVID-19, també aportats per la Diputació 
de Barcelona. Els tests rebuts a l’EMD estaven 
destinats a la gestió i prevenció de riscos entre 
el col·lectiu de treballadors dels serveis essen-
cials i es van lliurar als responsables del CAP de 
La Mina, centre mèdic de referència dels casos 
de Covid-19 a la ciutat, encarregat de fer els test 
als treballadors dels serveis essencials de Vall-
doreix, en cas de mostrar algun símptoma de la 
malaltia. En cas de no ser necessari fer cap test 
als treballadors de la Brigada Municipal i l’Agent 
Cívic, l’EMD i la direcció del CAP  van acordar que 
els kits de detecció ràpida es destinessin a altres 
col·lectius amb més necessitats.

COVID-19
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Durant l’estat d’alarma per la pandè-
mia del COVID-19 l’EMD de Valldo-
reix ha continuat amb la tramitació 
de les llicències urbanístiques, tot 
i mantenir suspesos els terminis 

d’inici i finalització de la seva execució, així com els 
terminis de pagament de la liquidació de la taxa i 
l’impost de construccions, instal·lacions i obres.

És per això que, entenent que és imprescindible 
continuar amb la prestació del servei d’informació 
urbanística i d’atenció de les consultes relacio-
nades amb la tramitació de llicències d’obres i 
obertura d’activitats, que en condicions normals 
s’atenien a través de visites concertades presen-
cials amb els tècnics municipals, l’EMD va decidir 
habilitar un canal de comunicació a través de vi-
deoconferència per poder seguir rebent consultes 
urbanístiques i activitats. Aquest nou canal de vi-
deoconferències es va sumar als ja habituals ca-
nals de comunicació mitjançant telèfon o correu 
electrònic.

La ciutadania de Valldoreix fa les 
seves consultes urbanístiques a 

través de videoconferència durant la 
quarantena

Les persones interessades en poder realitzar 
una videotrucada amb els  Serveis Tècnics de 
l’EMD de Valldoreix van haver de trucar al te-
lèfon d’Atenció Ciutadana de l’EMD, al número 
habitual 93.674.27.19 i se’ls va facilitar dia i 
hora de concertació. Al mateix temps se’ls h va 
enviar un enllaç al seu correu, des d’on poder 
accedir directament a la vídeoconferència amb 
el tècnic corresponent i on trobar tota la infor-
mació de com realitzar la connexió per vídeo. 
La idea de l’administració valldoreixenca era 
establir aquestes connexions a través de la pla-
taforma Google Meet, amb la qual no cal que els 

usuaris d’ordinadors de 
sobretaula i portàtils es 
descarreguin cap apli-
catiu per poder realitzar 
la videotrucada. Només 
aquells que van optar 
per utilitzar un disposi-
tiu mòbil o una tauleta 
per establir la comu-
nicació van haver de 
descarregar l’aplicació 
Hangout Meet, accedint 
a les botigues digitals 
Google Play (per a dis-
positius Android) i App 
Store (per a dispositius 
Apple). 
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L’EMD de Valldoreix, a través de la seva 
àrea de Comunicació, ha obert durant 
el confinament del coronavirus un 
canal institucional de l’administra-
ció valldoreixenca a la plataforma de 

missatgeria instantània Telegram. Amb la posa-
da en marxa, el 25 de març, del canal ‘Valldoreix 
Notícies’ a Telegram, l’EMD va obrir una nova via 
de comunicació directa entre l’administració local 
i el veïnat, que el consistori va posar en funcio-
nament per informar puntualment la ciutadania 
durant la crisi del coronavirus i fer arribar tota 
la informació sobre les mesures per frenar la 
pandèmia de forma més directa i ràpida a tots 
els ciutadans i ciutadanes de la vila. Amb tot, el 
nou canal a Telegram és una mesura permanent 
i ha tingut un cop finalitzat el confinament i l’es-
tat d’alarma, per tal de seguir donant informació 
adreçada, principalment, als veïns i veïnes de 
Valldoreix.
El canal “Valldoreix Notícies”, que està actiu a la 
plataforma gratuïta Telegram, es pot trobar mit-
jançant una cerca al buscador de la mateixa apli-
cació o accedint a través d’aquest enllaç directe: 
https://t.me/valldoreixnoticies. Tot aquell qui ho 
vulgui es pot descarregar l’app de Telegram des 
de les botigues electròniques per dispositius 
Apple (App Store) o per dispositius Android (Go-
ogle Play).
Els seguidors del nou canal informatiu valldorei-
xenc a Telegram rebran diàriament als seus telè-
fons mòbils continguts d’interès local, informació 
de servei públic -com ara les notes de premsa 
que podeu trobar al web municipal-, esdeveni-
ments propers o avisos d’última hora d’interès 
ciutadà, a més de les fotografies i d’altres con-
tinguts que es puguin anar penjant via xarxes 
socials.
El canal Telegram de l’EMD de Valldoreix se 
suma a la resta de canals de comunicació que ja 
té establerts l’administració valldoreixenca amb 

Telegram, nou canal de comunicació 
entre l’EMD de Valldoreix i la 

ciutadania

la ciutadania, tant online com offline com són el 
butlletí d’informació ciutadana InfoValldoreix, el 
web institucional de l’EMD-Valldoreix, els perfils 
a les xarxes socials Instagram, Twitter i Facebo-
ok. A més també disposen del canal a la platafor-
ma de vídeo Youtube on poder seguir els Plens 
Municipals i la resta de publicacions sobre actu-
alitat i activitats socials i culturals com les que es 
fan setmanalment a la revista Tot Sant Cugat i en 
programes d’actes i festivitats. 
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L’EMD de Valldoreix i el Centre d’Es-
tudis de Valldoreix, Valldaurex, van 
idear la iniciativa ‘Dóna color al Sant 
Jordi confinat’ una proposta conjun-
ta per celebrar la Diada de Sant Jordi, 

malgrat el confinament. La idea era que tothom 
qui volgués es pogués descarregar la il·lustració 
feta per Valldaurex, on apareixien Sant Jordi i el 
drac, molt ben acompanyats d’en Daurix, mas-
cota i capgròs de l’entitat d’estudi de la història 
valldoreixenca, que duia a les mans una rosa.
La idea proposada per Valldaurex i l’EMD de 
Valldoreix era que tots els valldoreixencs i vall-

doreixenques, petits i grans, es descarregues-
sin, a través del portal web de l’EMD de Valldo-
reix, el dibuix fet per la integrant de Valldaurex 
Maria dels Àngels Espert i l’acolorissin amb la 
tècnica que més els hi agradés (llapis, rotula-
dor, aquarel·la, collage, color digital…). Un cop 
enllestida la seva obra d’art es va proposar que 
els artistes es fessin una foto amb el dibuix i 
que la pengessin a les seves xarxes socials 
amb l’etiqueta #santjordiavalldoreix. D’aques-
ta manera la xarxa es va omplir de dibuixos de 
Sant Jordi i del personatge valldoreixenc, Dau-
rix.

‘Dona color al Sant Jordi confinat’,  
la iniciativa de l’EMD i Valldaurex per 

celebrar el dia de Sant Jordi en quarantena

COVID-19
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La primera sessió 
telemàtica de la 
Junta de Veïns 
de Valldoreix, 
motivada per la 

quarantena del coronavi-
rus, es va celebrar el dilluns 
27 d’abril a les 17:00h i va 
servir perquè la totalitat 
dels grups del plenari vall-
doreixenc donessin el visti-
plau al paquet de mesures 
adoptades des de l’equip de 
govern de l’EMD per com-
batre l’expansió de la pan-
dèmia de Covid-19 a la vila. 
Les mesures adoptades per 
l’executiu local van consistir 
en la suspensió de les Milles 
de Valldoreix, la limitació de 
les parades del Mercadet de 
Valldoreix a les dedicades 
a alimentació, la suspensió 
de les activitats i els tallers 
culturals i el tancament 
dels equipaments munici-
pals com el Biblioaccés Vall 
d’Or, el Complex Esportiu, 
els centres culturals munici-
pals, el Casal d’Avis, l’Escola 
Bressol i l’Escola de Música. 
També es van tancar les de-
pendències municipals de la 
Casa de la Vila, es van fixar 
els serveis estratègics de 
l’EMD, es va establir el sis-
tema de teletreball, i es van 
clausurar els parcs públics i 
dels espais de jocs infantils.

El paquet de mesures adop-
tades en el marc de l’es-
tat d’alarma va incloure, 
igualment, la suspensió de 
licitacions i processos se-
lectius, del cobrament dels 
lloguers als bars/restau-
rants i locals propietat de 
l’EMD, dels preus públics 
i taxes municipals, dels 
contractes dels serveis de 
neteja i manteniment d’ar-
bres i zones enjardinades, 
així com l’habilitació d’un 
servei de videotrucades 
per atendre les consultes 
urbanístiques del veïnat de 
Valldoreix.

Durant la sessió plenà-
ria també es va aprovar la 
modificació pressupostà-
ria amb les mesures eco-
nòmiques per fer front al 
coronavirus que han inclòs 
les partides de suport al 

comerç (10.000€), per a 
la compra de material de 
protecció contra a la Co-
vid-19 (6.000€) i per a la 
compra d’aparells i progra-
mari informàtic per adaptar 
l’administració valldorei-
xenca al treball telemàtic 
(4.480€).

Per últim, el Ple de la Junta 
de Veïns va desestimar -en 
contra de l’opinió de l’equip 
de govern- la presentació 
de recurs de cassació a la 
sentència que desestima 
un recurs d’apel·lació prece-
dent interposat per l’EMD, 
fet que deixa sense efecte 
el conveni de modificació 
del contracte signat l’any 
2012 entre l’administració 
valldoreixenca i l’empresa 
Eventing Sports Cinc SL, 
gestora del Complex Espor-
tiu.

La primera Junta de Veïns virtual de 
la història de Valldoreix 

valida les mesures adoptades
 per frenar el coronavirus a la vila

COVID-19
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Persianes amunt i comerç minorista 
obert va ser la tònica dominant el 
primer dia a Valldoreix d’aplicació de 
la Fase 0 de desconfinament decre-
tat pel govern espanyol, davant el 

descens de morts i de contagis per coronavirus 
al global de l’Estat. En aquesta nova situació els 
comerços minoristes (menys de 400 m2) van 
poder obrir portes i despatxar la clientela, però 
amb la limitació de només poder atendre un 
únic client per cada dependent/treballador de 
la botiga. A més, van haver d’extremar les pre-
caucions i fer les tasques de neteja i desinfecció 
dos cops al dia per evitar un repunt dels casos 
de Covid-19. En el mateix cas es van trobar els 
establiments de prestació de serveis, com per-
ruqueries, centres d’estètica, fisioterapeutes, 
etc. que van haver d’atendre els clients amb cita 
prèvia i donant preferència a les persones ma-
jors de 65 anys.
En aquesta fase inicial també van poder obrir 

Valldoreix estrena la fase 0 del 
desconfinament 

amb el petit comerç obert i 
restriccions al transport públic 

portes els bars i restaurants de la vila, però en 
el seu cas concret les limitacions van consistir 
en limitar el servei al menjar per endur i amb la 
consumició dins de l’establiment prohibida. Pel 
que fa a les comandes, no es podien fer ‘in situ’ 
i s’havien de tramitar per via telefònica, a través 
de canals online o mitjançant aplicacions mòbils.
El transport públic, un dels pocs serveis que s’ha 
mantingut en funcionament al llarg del confi-
nament, també va encetar la fase 0 amb noves 
directrius per als seus usuaris. En aquesta pri-
mera fase els viatgers havien de portar obliga-
tòriament mascareta protectora i l’ocupació es-
tava limitada al 50% dels seients, mentre que a 
les plataformes on anar dret només hi pot haver 
dos viatgers per cada m2. Per tal de facilitar que 
tothom fes ús de màscara al transport públic, 
els voluntaris de l’Agrupació de Protecció Civil de 
Sant Cugat i l’Agent Cívic de Valldoreix van repar-
tir els protectors facials a l’estació de Valldoreix 
durant dos dies. 
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L’Escola Bressol de Valldoreix 
manté l’activitat, tot i el 

confinament, amb cançons, 
manualitats i titelles

Des de que el passat 12 de març es va de-
cretar el tancament dels centres educatius 
amb la declaració de l’Estat d’Alarma per 
la pandèmia de Covid-19, l’Escola Bressol 
de Valldoreix ha estat més de dos mesos 
sense activitat a les aules. Això no signifi-
ca que s’hagi trencat el contacte entre els 
infants de l’escola i les seves educadores, 
ja que des del centre s’ha estat treballant 
per mantenir la relació amb els nens i ne-
nes, a través de diferents recursos en lí-
nia. En concret, les mestres i educadores 
van elaborar un seguit de continguts que 
es van anar compartint, al llarg del confi-
nament, al blog que l’Escola Bressol té a 
la xarxa. Durant aquest període els nens i 
nenes i els seus pares i mares van poder 
jugar i aprendre des de casa amb activitats 
preparades per minimitzar els efectes de 

la quarantena en el desenvolupament dels 
infants del centre.
Cançons, jocs amb les mans, manualitats, 
petits tallers, receptes de cuina, sessions de 
conta contes, titelles i fins hi tot activitats es-
pecials per celebrar la diada de Sant Jordi, van 
ser els motius principals dels recursos educa-
tius que les educadores de l’escola van reco-
llir en diferents entrades al l’espai blog, que 
està a disposició dels infants dins de l’adreça: 
www.escolabressolvalldoreix.cat.
Tot l’equip de l’Escola Bressol, va col·laborar 
en l’elaboració i recopilació dels recursos i 
materials recollits al blog, uns continguts on 
hi van posar tota la il·lusió del món, per po-
der, encara que de forma virtual, seguir a 
prop dels petits i donant suport les famílies, i 
deixant ben clar que, malgrat el confinament, 
segueixen pensant cada dia en elles i ells. 

COVID-19



Bu
tll

et
í d

’In
fo

rm
ac

ió
 M

un
ic

ip
al

  |
 V

al
ld

or
ei

x

22

L’àrea de Medi Ambient de l’EMD de 
Valldoreix va encetar el dimarts dia 
5, un cop superada la fase més res-
trictiva de la quarantena del corona-
virus, els treballs de manteniment 

i obertura anuals de les franges de protecció 
contra el foc i de neteja del sotabosc. Les tas-
ques van començar al barri de La Serreta-Sant 
Jaume i van avançar en direcció nord-oest sud 
fins a arribar al barri del Monmany.
L’actuació s’ha centrat en les zones boscosos a 
tocar de la trama urbana de Valldoreix, al límit 
amb el Parc Natural de la Serra de Collserola i a 
les àrees de bosc interiors de la vila, amb l’ob-
jectiu de protegir la natura i els nuclis habitats 
dels episodis d’incendis que puguin aparèixer 
durant els mesos de més calor de l’any.
L’equip encarregat de dur a terme els treballs 
ha realitzat tasques de manteniment sobre 
les aproximadament 39 hectàrees de fran-

Les franges de seguretat contra 
incendis enceten la temporada 
d’estiu als boscos de Valldoreix

ges de protecció presents al territori. A banda 
de les accions de manteniment i obertura de 
les franges de prevenció del risc d’incendis, 
l’EMD també s’han posat en marxa les habi-
tuals tasques de desbrossament del sotabosc 
amb l’eliminació de material llenyós mort, molt 
combustible, i la poda de les parts inferiors 
dels arbres. Aquests treballs s’executen amb 
l’objectiu de dificultar la propagació del foc 
des del terra fins a les capçades. El projecte de 
protecció forestal i urbana de l’equip tècnic es 
complementa amb la retirada d’escombraries 
i la neteja de la brossa escampada per la zona 
on se situen les franges preventives.
Amb aquesta acció, que es desenvolupa amb 
periodicitat anual i té un cost d’uns 24.000€, 
l’objectiu de l’EMD es minimitzar les proba-
bilitats de propagació d’un incendi a l’entorn 
natural de Valldoreix i evitar que el foc pugui 
afectar el nucli urbà de la vila. 
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ELa crisi del coronavirus i el confi-
nament per evitar la propagació de 
la Covid-19 no ha afectat el ritme 
de treball dels Tallers de Cultu-
ra de l’EMD de Valldoreix, ja que, 

malgrat la dificultat logística, la totalitat dels 
131 alumnes segueixen amb les seves acti-
vitats de manera setmanal. Per tal d’afectar 
el mínim possible a les rutines dels tallers, 
els mestres i monitors, en funció dels tallers, 
van dissenyar una sèrie continguts que peri-
òdicament van enviant de forma telemàtica 
als alumnes i que aquests retornen, un cop 
realitzats, per rebre la corresponent correc-
ció per part dels professors. En d’altres casos 
els alumnes es s’han estat connectant amb 
la professora mitjançant videoconferència i 

La telegestió de la 
xarxa d’enllumenat 
públic és, des del 
passat mes de maig, 
una realitat a la tota-

litat dels fanals de la vila. Amb 
el nou sistema, que ha vist re-
tardada la seva implantació pel 
confinament de la Covid-19, el 
total dels 56 quadres elèctrics 

de Valldoreix es poden moni-
toritzar i gestionar de forma 
remota per detectar solucionar 
qualsevol incidència a la xarxa de 
l’enllumenat viari de Valldoreix.
Un cop implantada la primera 
fase a 43 quadres de la vila, en 
aquesta actuació es va procedir 
a actuar sobre els 13 quadres 
restants. Amb aquesta segona 

fase de desplegament, la gestió 
remota ha arribat a la totalitat 
dels 56 dispositius que contro-
len el funcionament dels 3800 
fanals distribuïts pels carrers de 
la vila.
El nou sistema de telegestió 
instal·lat permet, a través d’una 
aplicació informàtica i des de 
qualsevol dispositiu, controlar 
l’horari d’encesa i apagat de 
cada fanal de manera individual 
i detectar avaries a qualsevol 
zona. D’aquesta manera, tant 
l’EMD de Valldoreix com l’em-
presa adjudicatària del mante-
niment de la xarxa pot saber en 
temps real on hi ha una incidèn-
cia o una avaria i actuar de forma 
immediata.

Els tallers de cultura de l’EMD de 
Valldoreix continuen a ple rendiment, tot 

i la quarantena
aquesta dona les indicacions precises per a 
realitzar l’activitat que correspongui.
En concret, els Tallers de Cultura de Valldoreix 
han estat oferint setmanalment tres classes 
de dibuix i pintura; quatre classes de ioga i 
estiraments; 1 sessió d’escultura; dos grups 
d’anglès; un grup de Català; un grup de lectura 
en català i un en castellà. 

L’EMD enllesteix la implantació de la 
telegestió de l’enllumenat públic
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La Junta de Veïns celebrada el 21 de 
maig, de nou en format telemàtic per 
l’emergència de la Covid-19, va acor-
dar apostar per la mobilitat en bicicle-
ta com a solució per fer front a l’actual 

crisi climàtica. En aquests termes es va expres-
sar el vocal de la CUP Ferran Margineda per pre-
sentar una moció que proposava, entre d’altres 
mesures, editar un mapa de la possible xarxa 
ciclista de Valldoreix, prioritzant l’espai per la bi-
cicleta, allà on sigui possible; senyalitzar el tram 
de Ramon Escayola a partir de plaça dels Ocells 
fins a l’inici del carril bici al carrer Joan Borràs, 
com a zona 30, així com demanar a l’Ajuntament 
de Sant Cugat, que projecti i doti de pressupost 
la continuïtat del carril bici de Ramon Escayola, 
passant per carrer Avila, fins al seu nucli urbà. La 
proposta de la CUP va rebre el vot favorable dels 
vocals de l’equip de govern i dels grups d’ERC i 
PSC, mentre que la vocal de Ciutadans es va abs-
tenir.
El Ple de Valldoreix es va ratificar en el seu ferm 
compromís amb la igualtat de gènere i amb la 
defensa dels drets de les dones amb la lectura 
del manifest del Dia de la Dona, per part de les 
vocals del plenari Valldoreixenc Susana Herrada, 
Anna Cano, Susanna Casta i Elena Degollada.
El plenari valldoreixenc també va aprovar, amb 
els vots en bloc de l’oposició, una moció de re-
buig a la corrupció i de suport a les mesures 
adoptades per l’Ajuntament de Sant Cugat per 
recuperar els imports assenyalats a la sentència 
del ‘Cas Palau’. En el text de la moció, presentada 
per CUP-PC, PSC-CP i ERC-MES, el tres grups 
reclamaven també exigir l’assumpció de les res-
ponsabilitats polítiques de tots els regidors i regi-
dores de l’extinta Convergència Democràtica de 
Catalunya durant el període afectat i fins el 2009. 
La proposta va rebre el vot contrari de l’equip de 
govern de Junts per Valldoreix, que va defensar la 

Valldoreix aposta per ser vila 
pedalable i segura per a ciclistes 
i instal·larà una pantalla LED per 

informar la ciutadania

gestió dels equips de govern convergents a Sant 
Cugat.
L’apartat de mocions va finalitzar amb la pro-
posta del PSC-CP, que reclamava el reinici de 
forma telemàtica les taules de treball de cada 
una de les àrees de l’EMD i de la creació de la 
nova APP.
En l’àmbit econòmic, la sessió va servir per do-
nar llum verda a la instal·lació d’una pantalla de 
LED a la plaça de Can Cadena per informar la 
ciutadania de les diferents activitats i iniciatives 
del teixit social, cultural, comercial i esportiu de 
la vila. La proposta va tirar endavant amb els 
vots favorables de l’equip de govern i l’abs-
tenció de la vocal de Ciutadans, Anna Cano. La 
modificació pressupostària també incloïa una 
partida per comprar mobiliari urbà, que entre 
d’altres coses, servirà per moblar el nou parc 
infantil del carrer Brollador. Els grups del PSC-
CP, CUP-PC i ERC-MES es van mostrar contraris 
a la despesa argumentant que la compra de la 
pantalla de leds era una despesa supèrflua.
Per últim, la junta veïnal va acordar per unani-
mitat fixar el dia de Sant Medir (3 de març) i la 
diada de Sant Cebrià (16 de setembre) com a 
festes locals de la vila per a l’any 2021.
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La ‘nova normalitat’ 
es va començar a 
viure a Valldoreix 
amb l’entrada de 
la vila a la Fase 

1 del desconfinament de la 
quarantena del coronavirus. 
Les mesures de desescala-
da, decretades pel govern de 
l’estat, van implicar la reduc-
ció de l’aforament dels locals 
a la meitat de la seva capa-
citat habitual, per garantir la 
distància entre les persones. 
És per aquest motiu que 
l’EMD va autoritzar els locals 
de restauració de la vila a 
ampliar les seves terrasses, 
utilitzant més espai públic, de 
manera que els restauradors 
poguessin posar més taules 
per compensar la retallada 
de l’aforament interior. Amb 
tot, els titulars de bars i res-
taurants van haver de seguir 
mantenint la distància de 2 
metres entre taula i taula, 
desinfectant taules i cadires 
entre clients, prioritzant jocs 

de taula d’un sol ús o canvi-
ant-los després de cada ser-
vei, i posant a disposició del 
públic dispensadors de gels 
hidroalcohòlics. A més, bars 
i restaurants van haver de 
fomentar el pagament amb 
targeta o altres mitjans que 
no impliquessin contacte físic, 
no podien fer ús de cartes de 
menús compartides, i van ha-
ver d’eliminar productes d’au-
toservei com tovallons, setri-
lleres, entre d’altres mesures.
Pel que fa al Mercadet dels 
Dissabtes, el retorn de les pa-
rades no alimentàries va im-
plicar una ampliació de l’espai 
destinat als paradistes, atès 
que s’havien de continuar 
mantenint les distàncies de 
seguretat entre les parades 
i garantint la separació amb 
els clients, per evitar més 
contagis. Per això l’EMD va 
continuar amb la directriu de 
situar les parades en una sola 
línia i ampliant l’espai, ubicant 
parades a una zona de l’apar-

cament de la Pl. de l’Estació 
i allargant la zona destinada 
als llocs de venda fins quasi el 
final del C/ Bruc. Amb l’adop-
ció de totes aquestes mesu-
res l’EMD va incrementar fins 
a una trentena les parades 
del mercat no sedentari de la 
vila, que durant la quarantena 
només podia albergar llocs 
de venda de menjar fresc de 
primera necessitat, com els 
de fruites i verdures, forn de 
pa, fruits secs, formatges i 
làctics, llegums i cereals, em-
botits, productes ecològics i 
menjar preparat.
Amb l’arribada de la fase 1 es 
van incorporar les parades de 
venda de roba, sabates, pa-
rament per la llar, cosmètics, 
etc. Pel que fa a aquests es-
tabliments, la nova normativa 
no els permetia posar a dis-
posició dels clients productes 
de prova no destinats a la 
venda com cosmètics, pro-
ductes de perfumeria i simi-
lars, que impliquessin mani-
pulació directa per successius 
clients. D’igual manera, en els 
establiments de productes 
tèxtils els emprovadors s’ha-
vien d’utilitzar per una única 
persona i després del cada 
ús s’havien de desinfectar. 
Aquestes parades també ha-
vien de garantir la higienitza-
ció de cada peça de roba que 
s’emprovés un client abans 
de facilitar-se al següent. 

Fase 1 a Valldoreix; terrasses de 
bars i restaurants ampliades  

i retorn de la totalitat de parades al Mercadet
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L’EMD de Valldoreix 
ha fet públiques 
aquest juny les ba-
ses del Concurs de 
Cartells de la Festa 

Major 2020 per triar el cartell 
de l’edició d’enguany de la 
festa gran de la vila. Tot i la 
incertesa per com afectarà la 
crisi de la Covid-19 a la cele-
bració dels actes de la Festa 
Major de Valldoreix, l’EMD ha 
volgut avançar cap a la re-
cuperació de la normalitat, a 
l’espera de quina serà la situ-
ació després de l’estiu.

Les obres del Concurs de Car-
tells es poden presentar fins 
el 3 de juliol de 2020 de ma-
nera presencial a la Casa de la 
Vila de Valldoreix. A més de 
la pertinent proposta gràfica, 
caldrà lliurar en un sobre tan-

cat la informació personal de 
l’artista i el seu contacte, així 
com, en cas que el concursant 
sigui menor d’edat, un permís 
de la mare, del pare o tutor/a. 
Els i les concursants també 
poden lliurar els seus treballs 
a través del correu electrònic: 
bustia@valldoreix.cat amb 
l’assumpte ‘Concurs Cartells 
Valldoreix’,  indicant la moda-
litat (A, B, o C). El e-mail ha 
d’incloure un document ad-
junt amb les dades personals 
(nom i cognoms de l’autor/a, 
NIF, data de naixement, adre-
ça postal, telèfon de contacte 
i adreça electrònica). Els par-
ticipants estaran separats en 
tres categories dividides per 
l’edat. En primer lloc, hi haurà 
una categoria dirigida a nens 
i nenes de 6 a 13 anys, una 
segona que aplegarà els joves 

de 14 a 17 anys i una modali-
tat adulta, adreçada a artistes 
majors de 18 anys. Atesa la 
situació d’excepcionalitat pro-
vocada per la pandèmia de la 
Covid-19 el jurat del concurs 
valorarà especialment els 
treballs que incloguin algu-
na referència al coronavirus, 
com poden ser les mesures 
de distanciament social o els 
elements de protecció contra 
la malaltia.

Com és habitual en aquests 
certàmens, les propostes 
presentades no podran anar 
signades, ni podrà participar 
cap persona que tingui qual-
sevol relació econòmica o la-
boral directa o indirecta amb 
l’EMD de Valldoreix. Els pre-
mis consistiran en 100 euros 
en material de belles arts pel 
cartell guanyador de la cate-
goria de 6-3 anys, 300 euros 
per a la millor obra de la mo-
dalitat de 14 a 17 anys i 300 
euros per l’original més va-
lorat de la categoria d’adults 
(majors de 18 anys). A més, el 
creador del cartell que resulti 
escollit pel jurat especialit-
zat com a imatge de la Festa 
Major rebrà un premi de 200 
euros addicionals com a reco-
neixement.
El document amb les ins-
truccions del concurs es pot 
consultar al web de l’EMD 
(www.valldoreix.cat).

Valldoreix busca cartell anunciador 
per a la Festa Major 2020
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Els serveis essencials de l’EMD 
de Valldoreix; lluitant contra la 

Covid-19 a peu de carrer

Molts han estat els col·lectius 
que durant la quarantena del 
coronavirus han estat al peu 
del canó treballant en primera 
línia perquè la resta de la soci-

etat pogués estar confinada a casa i així evitar 
la propagació de la Covid-19. Qui ho ha viscut 
amb més intensitat, sense cap dubte, han es-
tat els i les professionals de la salut, que s’han 
encarregat de combatre directament el virus i 
tenir cura de les persones malaltes, per mirar 
de salvar el major nombre de vides possibles. 
Des d’aquí el nostre merescut homenatge a 
totes i tots els herois i heroïnes anònims de la 
sanitat del nostre país.

Però més enllà de metgesses i metges i in-
fermers i infermeres, hi ha hagut molts altres 
professionals que al llarg del confinament han 
sortit a treballar perquè no ens manqués cap 
dels serveis bàsics per poder seguir endavant 
amb les nostres vides, malgrat estar tancats 
a casa. Ens referim a transportistes, escom-

briaires, farmacèutiques, botiguers, policies, 
voluntaris/es de Protecció Civil, membres de 
la Creu Roja, Mossos d’Esquadra, treballadors/
es de la recollida de residus, forners i forneres, 
professionals dels serveis d’assistència social, 
xofers del transport urbà, operaris de l’enllu-
menat públic i un llarg etcètera.

A l’EMD de Valldoreix en tenim exemples molt 
clars en les persones de l’Agent Cívic, la nete-
jadora de la Casa de la Vila i els edificis munici-
pals i els treballadors de la Brigada Municipal. 
Tots ells han treballat de manera incansable 
per tal de mantenir els serveis essencials 
oberts i a disposició de la ciutadania i ho han 
fet amb absoluta professionalitat i altes dosis 
de servei públic. Però no han estat dies fàcils 
per ella i ells, ja que han hagut de conviure amb 
‘molta por i incertesa provocada per la pandè-
mia i a la situació que ens ha tocat viure’, ens 
explica la Maria Argibay, la Mary, a càrrec de la 
neteja de la Casa de la Vila. També ho ha viscut 
de manera complicada en Tito, l’Agent Cívic, 
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ja que per ell ‘ha estat dur i estrany haver de 
treballar amb mascareta i guants i sobretot 
haver de mantenir les distàncies amb els veïns 
i veïnes a l’hora de comunicar-s’hi’. Amb tot, 
en Tito també valora positivament ‘haver po-
gut sumar el meu granet de sorra en una feina 
tan propera a la gent com és la de l’Agent Cívic’. 
‘No ha estat gens fàcil’ ens diu el Jose Miguel 
Fernández, el Jose, cap de la Brigada, ja que 
‘s’han hagut de prendre moltes decisions en 
molt poc temps i sense saber del cert si eren 
decisions encertades, atès que la informació 
que ens arribava des de les autoritats sobre els 
protocols de treball a seguir era poca i confusa’.
Pel que fa a la vessant personal, tant el Tito 
com la Mary ho han viscut ‘amb angoixa i por 
de contagiar-se i poder encomanar el virus a la 
família’ i per aquest motiu han establert pro-
tocols de seguretat com ‘treure’m tota la roba 
abans d’entrar a casa i ràpidament donar-se 
una dutxa’, explica la Mary. En el seu dia a dia, 
el més dur i complicat pel Tito ha estat ‘repetir 
amb tanta insistència el missatge de que calia 
quedar-se a casa i també la reacció d’algunes 
persones que no reaccionaven massa bé da-
vant els meus consells i recomanacions’, men-
tre que per la Mary el més complex ha estat 
‘haver d’anar i tornar de la feina amb cotxe 
amb la meva parella No volia agafar el trans-
port públic perquè tenia por. A la feina, com 
estava sola, tot era molt més fàcil’. Per la Mary 
també ‘ha estat molt trist haver de treballar 
sola, perquè a la feina tinc molt bona gent al 
meu voltant, però reconec que quan no hi ha 
ningú puc fer millor la meva feina’. La mateixa 
sensació de tristesa ha tingut el Tito que se 
li ha fet ‘dur i complicat estar lluny dels com-
panys de feina i, evidentment, els he trobat 
molt a faltar. Sobretot aquest contacte humà 
de poder comentar com ha anat el dia de feina i 
trencar una mica la rutina de la jornada laboral’. 
Pel Jose la situació ha estat ‘com una pel·lícula 
de ciència ficció’, que ha viscut amb la incertesa 
de ’retrobar-te amb els companys sense sa-
ber si algú de nosaltres estava infectat, sortir 
a treballar sense veure a ningú pels carrers i 
amb tots els comerços tancats. Ha estat molt 
estrany’. En el cas del Jose, aquesta angoixa 
s’ha vist incrementada per ‘haver tingut famili-
ars afectats per la Covid-19 que, per sort s’han 

recuperat sense problemes’. Però per ell el 
més difícil ha estat ‘en arribar a casa haver de 
treure’m tota la roba abans d’entrar i tenir por 
de tocar a la meva dona i al meu fill i no poder 
veure a la família’. En el dia a dia, els treballa-
dors de la Brigada ‘no hem estat sols, perquè 
sempre hem treballat amb els companys, si 
bé és cert que ens hem separat en dos grups, 
per seguretat’. És per això que com a cap de la 
Brigada el Jose vol ‘donar-los les gràcies a tots 
ells pel compromís que han mostrat, perquè 
no ha estat gens fàcil’.

A l’intentar visualitzar com serà la seva feina 
en la situació de nova normalitat, per la Mary 
‘tot serà molt semblant a ara, però prestant 
molta atenció a netejar bé tots els espais i 
superfícies per no oblidar-me’n cap. El que sí 
que canviarà és que crec que, de moment, no 
podré veure a tots els companys junts a la fei-
na i això em provoca tristesa’. ‘Vull pensar que, 
poc a poc, anirem recuperant la normalitat i la 
situació tornarà a ser la mateixa abans de l’ar-
ribada de la pandèmia. Potser sí que el teletre-
ball que fan alguns companys i companyes és 
una de les coses que ha arribat per quedar-se, 
encara que no crec que sigui per la totalitat de 
la jornada laboral’ reflexiona en Tito mirant cap 
al futur laboral més immediat. La visió del Jose 
és que el coronavirus ‘ho ha canviat tot. Des 
de la manera de començar el dia amb els com-
panys, a la manera de treballar dins de la bri-
gada. Crec que aquests canvis han arribat per 
a quedar-se, com a poc a curt i a mitjà termini, 
però crec i desitjo que tot anira bé i tornarem a 
estar com abans’.

COVID-19



Bu
tll

et
í d

’In
fo

rm
ac

ió
 M

un
ic

ip
al

 | 
Va

lld
or

ei
x

29

OPINIÓ DE GRUPS

 NOTA D’ACLARIMENT

Fer una valoració en clau local de què ha representat 
per les persones de Valldoreix viure aquests moments 
difícils de pandèmia, contagis i restriccions en la mobi-
litat, és difícil sense dades objectives, però en qualse-
vol cas podem apreciar dues situacions ben diferents. 
Excepcions a part, afectats per la malaltia i sobretot 
per la mort de familiars i amics, s’ha de reconèixer que 
moltes persones han gaudit d’un espai ampli i enjar-
dinat de reclusió. L’altra cara de la moneda han estat 
les residències on hi ha entrat el virus. Els professi-
onals i les usuàries han estat exposades de forma 
ferotge i hem hagut de lamentar morts de la nostra 
gent gran. Des de l’Emd hem estat fent seguiment de 
com estaven els nostres avis a les residències i fora, i 
l’agent cívic ha anat fent rondes a aquelles cases on 
se sabia podien necessitar quelcom. Destacar també, 
la tasca ingent de la nova regidoria de serveis socials 
de l’ajuntament de Sant Cugat, que ha sabut coordi-
nar i treballar tots els fronts que li anaven sorgint. No 
ens ha tremolat la mà en el període de més virulència, 
d’obrir la possibilitat als militars que fessin les des-
infeccions de les residències privades en estat més 
crític. També hem sabut coordinar el repartiment de 
tots els EPIS que anaven arribant així com transme-
tre la informació canviant del dia a dia. I de mentre, 
de forma solidària, la ciutadania s’ha organitzat en 
xarxes de suport mutu. Per fer compres, auxiliar a les 
persones malaltes, confinades o simplement de risc, 
que no podien sortir de casa. A Valldoreix, malgrat que 
no n’hi ha hagut cap, sí que microxarxes entre veïns 
han sabut trenar també la nostra solidaritat, mentre 
les xarxes de Mira-sol i la Floresta han donat cobertu-
ra a Valldoreix. Afegir també que els serveis socials de 
Sant Cugat han sabut potenciar aquest esclat de so-
lidaritat fent un banc de temps i facilitat un telèfon de 
contacte (631 664 015) per aquelles persones que els 
cal aquest suport i coordinar tot el voluntariat. Tam-
bé han activat un servei contra la violència de gènere 
(900 100 009) i d’atenció psicològica, (659 584 988) 
fins i tot s’ha coordinat a aquelles persones que volen 
cosir mascaretes a casa (665 132 794). Sense tenir 
dades sobre la població necessitada de Valldoreix i te-
nint en compte la crisi laboral desfermada, assenyalar 
que l’ajuntament ha obert una línia d’ajuts entregant 
targetes moneder per fer la compra, a aquelles per-
sones empadronades amb situació de vulnerabilitat, i 
ha obert la possibilitat de rebaixes en l’ibi als llogaters 
que rebaixin la mensualitat als seus inquilins. Davant 
el virus, alerta i ni un pas enrere.

La pandemia a la cual nos enfrentamos estos días 
ha afectado a la sociedad española y mundial de 
manera significativa. Ha sido y sigue siendo un 
terremoto que ha sacudido todos los cimientos 
de la civilización y aun tenemos por delante sus 
consecuencias: una profunda crisis económica y 
social. 
Es cierto que el futuro que nos espera es incierto 
y que la gente ya está notando los estragos de la 
crisis, hay miles de familias que sufren a final de 
mes y que los cierres de sus comercios solo ha 
empeorado la situación. Es por eso, que quiero 
utilizar esta columna para solidarizarme con todos 
aquellos trabajadores, comerciantes y autónomos 
que han visto cómo han mermado sus únicos in-
gresos.  
Desde Ciudadanos siempre hemos trabajado para 
salvar empleos que están en riesgo por esta crisis 
sanitaria y para ayudar a los autónomos, un sec-
tor que representa un 18% de la población activa 
y que con su esfuerzo contribuyen a la economía 
del país. Por eso, desde nuestro nivel municipal en 
Sant Cugat hemos presentado la propuesta de 
un Plan de microcréditos para autónomos y pe-
queñas empresas del municipio que esperamos 
salga adelante. 
El Covid 19 nos está dejando lecciones para el 
futuro de la humanidad, y es que como sociedad 
tenemos una gran capacidad de resistencia y 
adaptación a nuevos acontecimientos. A partir de 
ahora, por poner un ejemplo, tendremos que con-
vivir con las mascarillas o con la separación social. 
La sociedad española ha vuelto a demostrar su 
solidaridad al quedarse en casa, y ha demostrado 
que unidos es la única manera de salir de esta. Por 
eso, como servidores públicos y siguiendo nuestro 
sentimiento de hacer política útil, desde nuestro 
grupo municipal, así como lo hemos hecho plau-
sible a todos los niveles políticos, hemos facilitado 
las acciones del gobierno para que la normalidad 
pudiera volver cuanto antes mejor.
Y así seguiremos trabajando para que nuestra ciu-
dad pueda salir de esta crisis, para que nuestros 
conciudadanos puedan seguir manteniendo sus 
puestos de trabajos y para facilitar que las calles 
vuelvan a ser como antes.

VIDAS Y EMPLEOS
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 NOTA D’ACLARIMENT

Ens les darreres setmanes ens hem enfrontat a un repte 
més gran del que podíem esperar, una pandèmia global 
que ha canviat les vides de totes les persones del món. 
Evidentment, a Valldoreix, també hem sofert les conse-
qüències de la COVID-19. En primer lloc, volem fer arri-
bar el nostre condol a les persones que han perdut algú 
estimat, el nostre suport a les que encara estan patint la 
malaltia o les seves seqüeles, i el nostre agraïment als 
treballadors sanitaris i de serveis essencials.
Però no oblidem que hi ha col·lectius que han estat 
castigats amb més força per la malaltia, per exemple, 
les residències d’avis. Malauradament , a algunes resi-
dències hi ha hagut víctimes del Coronavirus i han patit 
la falta de material. Des de l’EMD els hem fet arribar el 
nostre suport amb material com ara pantalles, mascare-
tes, guants... Part d’aquest material és fruit de donacions 
d’associacions, d’altre comprat per l’EMD. 
Quan el 13 de març es va decretar el tancament dels 
centres d’ensenyament, els i les alumnes de l’Escola 
Bressol de Valldoreix es van haver de quedar a casa, 
amb tot l’enrenou que això significa per les famílies. Les 
professionals de l’escola han estat en contacte amb les 
famílies, donant-los consells pedagògics i útils per aju-
dar als infants a assumir la situació. Des de l’EMD vam 
decidir no passar més rebuts de l’escola a les famílies 
atesa la situació.
El personal de l’EMD també ha hagut d’adaptar-se a la 
situació de confinament generada per la pandèmia. La 
gran majoria, excepte la Brigada i l’Agent Cívic que eren 
serveis essencials, va quedar-se a casa seva i estem des 
de mitjans de març fent teletreball. Per aquest motiu, 
l’EMD ha hagut de comprar ordinadors portàtils per al-
guns dels treballadors, per tal que poguessin seguir fent 
les seves tasques des de casa.
Un altre col·lectiu que ha patit molt els efectes de la 
COVID és el dels restauradors. Per tal d’ajudar-los a en-
carar el desconfinament, l’EMD els ha facilitat ampliar 
les terrasses de manera que puguin tenir més taules 
operatives tot i respectant les mesures de distancia-
ment decretades per les autoritats. En la mateixa línia, 
no se’ls cobrarà el cànon d’ocupació de la via pública de 
l’any 2020.
Han estat unes setmanes intenses, i ens esperen temps 
difícils, però no ens hem de deixar vèncer pel desànim i 
hem d’encarar el futur amb energia i força i no oblidar 
mai que junts arribarem on calgui. 

JUNTS PER VALLDOREIX MÉS ENLLÀ DEL COVID, LA 
PANDÈMIA DEL 3%

S’ha demostrat, s’ha produït i s’ha sentenciat. Con-
vergència també va robar a Sant Cugat 167.000 € 
públics, aprofitant la construcció del Pavelló III. Des 
del 99 CDC s’ha finançat de forma estructural i sis-
tèmica amb comissions fraudulentes del 3% (o 4% en 
el cas d’aquí).
No hi ha cap persona del municipi condemnada, tot 
s’ha de dir. Tanmateix la sentència apunta que, atesa 
la magnitud de l’entramat, eren necessàries perso-
nes no identificades (de CDC o afins) capaces d’influir 
a les taules de contractació públiques a nivell autonò-
mic o local. Però encara que no hi hagi noms en ferm 
de moment, al mínim dubte cal assumir responsabi-
litats, la classe política ha de ser exemple.
Són els regidors i regidores de Convergència qui ha 
d’assumir responsabilitats polítiques, pel que s’ha 
robat o per mala gestió. Si no han robat ells pròpia-
ment, el que segur ha passat és que s’ha robat sota la 
seva responsabilitat. O per lladres o per mals gestors 
han d’assumir responsabilitats polítiques. 
Ara ja ens podem explicar tantes banderoles, revis-
tes a color a les cases o tants actes que la resta de 
partits ens miràvem astorats mentre penjàvem car-
tells a base de militància, escala i hores. Des del 99 
Convergència ha concorregut a les eleccions dopada 
econòmicament amb diners públics.
El cost de la corrupció de Convergència va més enllà 
dels 6.676.105,58 € que s’han demostrat. També 
comporta un cost que pagarem tota la resta, el cost 
del descrèdit amb el sistema polític, un cost que ali-
menta a les opcions polítiques d’extrema dreta més 
populistes. 
Ben clar, des d’un partit que l’avalen 89 anys sense 
cap cas de corrupció. Des de les forces d’esquerres 
que conformen l’Ajuntament de Sant Cugat i l’opo-
sició a Valldoreix, exigim (1) explicacions públiques a 
qui ha format part de CDC Sant Cugat i Valldoreix, que 
es trenqui la llei del silenci (2) que s’assumeixin res-
ponsabilitats polítiques i (3) que es retornin els diners 
robats. 
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AMB LLEIALTAT A VALLDOREIX 
I RESPONSABILITAT A SANT 

CUGAT
Que Valldoreix es un recó idíl.lic ho pensem tots 
els veïns i veïnes de la Vila sigui quina sigui la nos-
tra ideologia, que som afortunats al residir al peu 
de Collserola, en un entor natural inapreciable, 
també ho tenim clar i després d´aquests mesos 
del Covid encara es reafirma el sentiment. Som 
uns privilegiats. Les comparatives son odioses 
però hem de ser concients de com hem passat el 
confinament, dels aventatges que tenim en front 
de milers de catalans i espanyols. Ara toca con-
tinuar treballant junts, protegir i donar soport a 
totes les persones que patiran les conseqüències 
del llarg confinament i l´aturada de la economia.  
Per aixó són tant importants els ajuntaments i 
en aquest cas l´EMD de Valldoreix. Des de Vall-
doreix hem de lluitar per implicar-nos en la tasca 
extraordinària que ha dut a terme l´Ajuntament 
de Sant Cugat, elaborar unes propostes enca-
minades a millorar el benestar de la ciutadania. 
Un esforç econòmic sense precedents valorat en 
més de 7 Md’€, dirigides a pal.liar  l’emergència 
social i ajudar al teixit empresarial i comercial. 
Els i les socialistes de Sant Cugat i Valldoreix no 
hem deixat de treballar, a cada lloc amb el paper i 
la responsabilitat que ens pertocava, amb volun-
tat constructiva. Per això com a socialistes hem 
escoltat a molts representats de la societat civil, 
als actors i entitats econòmiques i comercials, 
hem contribuït a posar en marxa més d’un cen-
tenar d’iniciatives que afecten a tot el municipi. A 
Valldoreix, com oposició ens hem posat al servei 
del govern de la nostra Vila amb total lleialtat, 
per remar en el mateix sentit i ajudar a establir 
mecanismes de suport, hem proposat i quan ha 
fet falta fer d’enllaç entre ambdós governs, així 
ho hem fet. 
Ara que portem més de tres mesos de confina-
ment, i comença la desescalada, les i els valldo-
reixencs hem complert amb escreix el què se’ns 
demanava: civisme i solidaritat i només plegats i 
amb responsabilitat ens en sortirem.






