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Els carrers Vista Alegre 
i Hortet Solé ja són d’asfalt

La zona comercial de Can 
Cadena llueix nova imatge



Plaça de Can Cadena; l’evolució constant 
de l’entrada de Valldoreix

Durant els anys 
60 i 70 del s. XX 
l’actual roton-
da de la Plaça 
de Can Cade-

na i la zona comercial de la 
Rambla Mn. Jacint Verdaguer 
era una cruïlla. Allà hi havia 
el famós restaurant El Mira-
dor, el Bar Ángel, el Colmado 
Belmonte, el Forn Martínez, 
la serralleria Gavaldà i el ga-
ratge dels autobusos dels 
germans Puig. Aquest em-
plaçament ha estat des de 
sempre la porta d’entrada 
principal a Valldoreix i una 
connexió important de la vila 
amb el centre del municipi i 
amb Barcelona, així com un 
espai en constant evolució al 
llarg dels anys.  
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SALutACió

Benvolgudes veïnes i veïns,

L’esclat de la primavera ja és una realitat a 
Valldoreix, un temps en què el nostre entorn 
natural es mostra amb tota la seva exuberàn-
cia i ens anuncia l’arribada del bon temps i la fi 
dels llargs mesos d’hivern. De la mateixa ma-
nera, sembla que per fi, després de més de dos 
anys d’aïllament, restriccions, mascaretes... 
-en definitiva angoixa i por- ens podem tornar 
a reunir, veure’ns els somriures i abraçar-nos 
de nou. I aquesta és una gran notícia. Potser la 
millor que hem rebut des que va començar tot 
aquest malson de la pandèmia de la Covid-19.

És per això que des de la presidència de l’EMD 
de Valldoreix us animo a sortir i gaudir del 
nostre poble i de la seva gent. Tenim la gran 
sort de poder viure en aquest poble envoltat 
de natura i no ens ho podem deixar perdre. 
Ben a prop, des del cor d’Europa, ens arriben 
notícies terribles de les conseqüències de la 
invasió russa d’Ucraïna i de com la guerra es-
tronca la vida de tanta i tanta gent i els obliga 
a deixar les seves llars i els seus pobles per 
fugir de l’horror fins a terres desconegudes. 
Sent conscients d’aquesta realitat, i malgrat 
tenir el cor encongit per les imatges que ens 
arriben des de terres ucraïneses, aquest 
exemple ens ha d’ajudar a prendre consciència de la fortuna que tenim i esperonar-nos per ser 
un millor poble. Hem de defugir els enfrontaments banals i les polèmiques gratuïtes i treballar 
plegats i amb sentit comú per fer un Valldoreix cada dia més pròsper.

Aquest és el millor exemple que els hi podem regalar a totes aquelles persones que, forçades 
pels horribles efectes d’un conflicte armat, arriben a la nostra vila per recuperar, encara que 
sigui lluny de les seves llars, la felicitat i la tranquil·litat arrabassada per les armes i les bombes.

Josep Puig Belman
President de l’EMD de Valldoreix

Foto: Bernat Millet

Aquest InfoValldoreix s'ha confeccionat incloent-hi pictogrames, per tal de facilitar que les 
persones amb dificultats cognitives puguin entendre de manera clarificadora les notícies i 
els actes que es recullen en el butlletí municipal i facilitar la seva participació. Aquesta inicia-
tiva s'ha fet en col·laboració amb Catalònia Fundació Creactiva, que ha creat els pictogrames.
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Valldoreix dignifica l’entrada 
a la vila per Can Cadena

L es obres de reurbanització del 
tram comercial de la rambla Mn. 
Jacint Verdaguer, entre la plaça 
de Can Cadena i el carrer Sant 
Albert, van donar el passat de-

sembre el pas definitiu cap a la seva fina-
lització amb l’obertura al trànsit, després de 

poc més de 5 mesos de treballs. L’actuació, 
iniciada a finals de juliol, ha suposat una 
millora molt necessària de l’àmbit, tant pel 
que fa a les millores implementades per 
promoure l’activitat comercial, majoritària a 
la zona, com per a la redefinició de la mobi-
litat de l’espai.

OBrES i PrOJECtES

Objectiu: mobilitat segura
El projecte de remodelació del tram comerci-
al de la rambla Mn. Jacint Verdaguer, del qual 
encara resten algunes parts per enllestir, va 
reobrir el pas als vehicles, un cop van finalit-
zar les tasques d’asfaltat del nou paviment, la 
instal·lació de l’enllumenat públic i els treballs 
de pintura de la senyalització horitzontal. 
Amb la finalització de l’obra de reurbanització 
l’EMD de Valldoreix aconsegueix donar res-
posta a tots objectius que es va marcar en 
promoure aquesta obra, com són; la dignifi-
cació de l’entrada principal a la vila, el garan-
timent de l’accessibilitat de la mobilitat a peu 
i en transport públic, així com el de facilitar la 
mobilitat segura amb bicicleta i maximitzar 
les places d’aparcament en rotació i les de 
càrrega i descàrrega.

Més espai, millors serveis
Els treballs, amb un pressupost d’execució 
proper als 450.000€, també han servit per 
endreçar la zona i facilitar la instal·lació de 
terrasses amb taules i cadires als locals de 
restauració de la zona, i per millorar les infra-
estructures de serveis urbans com la xarxa de 
clavegueram i d’aigües pluvials, l’enllumenat 
públic, el subministrament d’aigua, l’electrici-
tat i les telecomunicacions.  
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El barri de la Colònia 
de Montserrat de 
Valldoreix té una 
millor mobilitat 
de veïns i vehicles 

des de principis d’any, quan es 
van dur a terme els treballs de 
millora del paviment del car-
rer Vista Alegre i Hortet Solé, 
i que van consistir en l’estesa 
d’una capa asfàltica de roda-

ment en els citats vials.
En concret, l’actuació es va 
concentrar en els dos trams 
del Carrer Vista Alegre, a 
ambdós costats del carrer 
Moreneta de Montserrat. El 
primer, al costat est, s’allarga 
fins passada la cruïlla amb el 
carrer Flors, mentre que el 
segon, al costat oest, desem-
boca en el cul-de-sac exis-

tent. Els treballs també van 
servir per asfaltar tota l’ex-
tensió del carrer Hortet Solé, 
des del límit amb el Parc de 
Collserola fins a desembocar 
al carrer Moreneta de Mont-
serrat. Allà l’EMD de Valldo-
reix també va executar, en el 
marc de l’actuació, la millora 
de la zona d’aparcament de 
cotxes i motos.

Nou asfalt pels carrers 
Vista Alegre i Hortet Solé

Fins a l’inici dels treballs, el 
paviment dels carrers es-
mentats era de terra, fet 
que provocava molèsties 
al veïnat per la pols a l’es-
tiu i pels sots i els bassals 
en episodis de pluges. Amb 
l’asfaltat de la zona s’ha 
assolit l’objectiu de millo-

rar el trànsit de persones i 
vehicles, amb la consegüent 
millora de la qualitat de vida 
dels veïns i veïnes residents 
al barri.
La durada de les obres es va 
allargar per un període no 
superior a una setmana i el 
cost de la intervenció va ser 

de poc més de 85.000€. Du-
rant els treballs es va prohi-
bir l’aparcament de vehicles 
a les zones afectades pels 
treballs i al carrer Moreneta 
de Montserrat, per facilitar 
el pas de la maquinària i els 
camions que realitzaran la 
intervenció.  

Menys pols, menys molèsties
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Nou paviment pel carrer 
Coster de Valldoreix

El primer tram del carrer Coster, 
entre la rambla Mn. Jacint Verda-
guer i el carrer Albert Rosàs, va ser 
objecte a mitjan febrer d’un procés 
de renovació del seu paviment. 

L’actuació programada pel dimecres dia 16 
va consistir en l’arranjament de la calçada en 
el tram esmentat. El mal estat que presen-

tava el paviment en aquest àmbit va motivar 
l’EMD de Valldoreix a posar en marxa uns 
treballs que van implicar la retirada del ferm 
de formigó que hi havia, així com l’eliminació 
de les llambordes malmeses. En el seu lloc es 
va estendre una capa asfàltica per millorar el 
trànsit de vehicles, en un tram que presenta 
un pendent molt pronunciat.  

OBrES i PrOJECtES
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Ple de gener: llum verda al 
pressupost 2022

Mocions; electricitat, 
okupació, Next Generation 
i nou quiosc de flors

1a modificació pressupostària: 
Nova climatització per a la piscina 
del Complex

 Aprovats els comptes anuals de la cor-
poració, gràcies a l’abstenció del vocal de 
Ciutadans, després que el PSC-CP, CUP-
PC i ERC-MES hi votessin en contra. Al 
final la votació va quedar empatada a 4 
vots i es va acabar resolent pel vot de 
qualitat de la presidència.

 El govern de Junts per Valldoreix deixa
 sobre la taula la moció sobre l’increment 
del preu de la llum. Ho van fer a deman-
da de la vocal del PSC-CP, Susanna Cas-
ta, que va presentar un text alternatiu i 
va demanar que s’estudiés la seva pro-
posta per tal d’aprofundir en la qüestió.

 Prospera la moció de Ciutadans per a
l’avaluació de l’estat habitacional 
d’una propietat okupada al Pg. de la 
Font i d’altres habitatges okupats de 
la vila. La proposta taronja va prospe-
rar amb el suport de l’equip de govern.

 Aprovada la moció de la CUP-Valldoreix
per demanar al departament de Sa-
lut que incrementi els pressupos-
tos, a fi de recuperar la qualitat de 
l’atenció primària al CAP de Valldo-
reix i a la resta de CAP de Catalunya.

 Decau la moció per instar a l’Ajuntament 
de Sant Cugat a retirar la declaració a fa-
vor dels fons europeus Next Generation. 

 Prospera la moció per convocar una nova
concessió d’un quiosc de flors en 
una nova ubicació de Valldoreix, 
que s’haurà de determinar a par-
tir d’un estudi de l’àrea de Comerç.

 Aprovat el projecte de renovació de les
instal·lacions de climatització de l’ai-
gua de la piscina coberta del Com-
plex Esportiu de l’EMD de Valldoreix

 Acord per sumar a l’EMD de Valldoreix
al front comú de les institucions, el Parc 
de Collserola, els propietaris forestals i 
la societat civil organitzada per a la im-
plementació del projecte forestal de 
mitigació i adaptació al canvi climàtic 
(PROMACC) de la Serra de Collserola.

SESSiONS PLENÀriES

Més informació a:
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 Minut de silenci de tots els membres de 
la corporació i el públic assistent en me-
mòria de totes les víctimes d’assassi-
nats masclistes i en suport de les dones 
que pateixen qualsevol tipus de violència 
de gènere.

Ple de febrer:  
Festa Major més participativa i nova 
cruïlla dels carrers Pont i Colombina

SESSiONS PLENÀriES

Mocions
 Desestimada la moció de la CUP-PC per 

demanar a l’estat espanyol la derogació 
de la recent reforma laboral, així com les 
anteriors del 2012 i 2010. 

 Aprovada la moció del PSC-CP, Junts per 
Valldoreix i ERC-MES perquè el Castell 
de Canals i la Masia del Monmany s’in-
cloguin a la llista de sortides escolars 
dels centres educatius del municipi.

 Tira endavant la proposta d’ERC-MES per 
tal que la Festa Major de la vila esdevingui 
més participativa i compti amb una major 
implicació d’entitats i associacions.

2a modificació pressupostària 
i nova cruïlla als carrers Pont i 
Colombina

 Aprovada la segona modificació pressu-
postària de l’any per finançar, entre d’al-
tres, el nou web de l’EMD de Valldoreix, 
l’anàlisi de restes arqueològiques del 
Castell de Canals i el nou pla director de 
l’espai. 

 Aprovació inicial del projecte d’urbanitza-
ció de la cruïlla del carrer Pont amb el C/ 
Colombina per millorar la connexió entre 
els barris de Mas Fuster i les Bobines.

Més informació a:
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Ple de març;  
condemna a la invasió russa d’ucraïna 

i comiat del vocal Lluc Cahís
 Ple Extraordinari de presentació de l’in-

forme anual del Síndic de Greuges amb 
11 actuacions referides a l’administració 
local de Valldoreix.

 Moció institucional per demanar al fi de la 
guerra a Ucraïna i expressar la condem-
na del plenari valldoreixenc a la invasió 
militar per part de la Federació Russa.

SESSiONS PLENÀriES

rebuig al no de la CuP als JJOO 
d’Hivern al Pirineu

 Decau la moció de la CUP instant al plenari 
valldoreixenc a posicionar-se en contra de 
la candidatura per a la celebració del Jocs 
Olímpics d’Hivern al Pirineu l’any 2030.

3a modificació pressupostària; 
actualització del 2% dels salaris 
per a l’any 2022

 Aprovada la tercera modificació pressu-
postària de l’any per a l’actualització del 2% 
dels salaris per a l’any 2022, el projecte de 
reforma de la climatització de la piscina del 
Complex Esportiu, el projecte de reforma 
del col·lector d’aigües residuals del Torrent 
de Can Badal i la 2a fase del projecte d’ur-
banització del C/ Nard, entre d’altres.

Adhesió a la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat

 Prospera l’adhesió de l’EMD de Valldoreix 
a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sos-
tenibilitat, que compta amb 302 ens locals 
adherits, i és una plataforma de cooperació i 
intercanvi entre administracions locals.

Proposta de nova síndica de 
greuges local

 Resta assabentada la Junta de Veïns de la 
proposta de nomenament de la senyora 
Helena López Macho com a Síndica de 
Sant Cugat del Vallès-Valldoreix.

Comiat del vocal d’ErC, Lluc Cahís
 Comiat del vocal d’ERC-MES, Lluc Cahís, 

que deixa la política valldoreixenca per 
incompatibilitat amb les exigències de la 
seva tasca professional.

Més informació a:
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L’EMD-Valldoreix inicia la campanya anual de 
manteniment i neteja de rieres

Els torrents de Ba-
dal, Nonell, Clavell 
i la riera de Sala-
drigues han estat 
objecte, des del 

passat mes de març, dels 
treballs anuals de neteja de 
rieres, impulsada per l’àrea 
de Medi Ambient de l’EMD 
de Valldoreix amb l’objectiu 
de mantenir els cursos d’ai-
gua de la vila nets i lliures 
d’obstacles, al llarg de tot el 
seu recorregut. 
Les tasques van començar a 
la riera de Nonell i van anar 
avançant de nord a sud i d’est 
a oest, fins a la riera de Sala-
drigues. Les tasques consis-
tien en el desbrossament de 
tota la vegetació present a la 
llera, amb especial atenció a 
desboscament de les canyes, 
així com el seu posterior es-
micolament i retirada. També 
es va procedir a la recollida de 
tots aquells elements -com 
poden ser arbres caiguts, so-
ques o brossa- que per les se-
ves dimensions i característi-

ques puguin ser un obstacle 
pel pas de l’aigua, en cas de 
pluges intenses. Amb aquest 
mateix propòsit, els treballs 
de neteja es van efectuar de 
manera que la llera del tor-
rent quedés, en tot moment, 
lliure d’obstacles i es garantís 
el correcte funcionament hi-
dràulic de les rieres.

La intervenció també va 
preveure la tala i retirada 
d’arbres que, pel seu estat o 
característiques, podien en-
torpir o bloquejar el pas de 
l’aigua. Igualment, els ope-
raris encarregats d’executar 
les tasques van procedir a 
la retirada de les restes de 
brossa i deixalles presents a 
la zona d’intervenció, diposi-
tant-les en saques en zones 

accessibles per a la posterior 
retirada per part de la Briga-
da Municipal.
Els treballs de manteniment 
i neteja de les rieres de la vila 
per part de l’EMD de Valldo-
reix, estan dividits en 2 blocs 
d’actuació, que comprenen 
un primer bloc amb les rie-
res de Bobines, Llobet, Can 
Monmany i Pg. de la Guineu 
i un segon amb les de Ba-
dal, Nonell, Clavell i Saladri-
gues. Per la seva extensió 
i característiques aquestes 
intervencions es van execu-
tant de manera alterna i en 
anys consecutius i enguany, 
d’acord amb el calendari, ha 
estat el torn del segon bloc.
En total, la campanya de nete-
ja i manteniment de les rieres 
de Valldoreix ha actuat sobre 
un total de gairebé 12 ha, amb 
un pressupost de 29.000€, i té 
per objectiu mantenir nets els 
cursos d’aigua de la vila i re-
duir el risc d’inundacions en els 
sectors urbans més propers 
als torrents.  

MEDi AMBiENt

En total, la campanya de 
neteja i manteniment de 
les rieres de Valldoreix 
ha actuat sobre un total 
de gairebé 12 ha, amb un 
pressupost de 29.000€ 
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Can Monmany objecte d’un projecte pilot per 
adaptar el bosc de Collserola al canvi climàtic

El bosc entre la 
masia de Can 
Monmany i el 
Puig Madrona va 
ser, durant el mes 

de març, objecte d’una actua-
ció de gestió forestal que, en 
un total de 10,2 hectàrees, 
tenia com a objectius princi-
pals la disminució del volum 
i continuïtat de la biomassa 
(arbres i matollar) -especial-
ment de la fracció fàcilment 
inflamable- i la promoció del 
creixement, que ha de donar 
com a resultat un bosc amb 
menys arbres i de major di-
mensió i vitalitat. Amb això 
es vol accelerar la seva adap-
tació a condicions de seque-
ra recurrent i se’n millori la 
resistència i la capacitat de 
resposta en cas d’incendi. 
La intervenció també perse-
gueix l’objectiu de conservar 
la biodiversitat forestal pre-
sent i efectuar actuacions 
que l’afavoreixin.
La tria de l’entorn de Can 
Monmany i el Puig Madrona 
per executar aquesta actua-
ció es va determinar per ser 
aquest un Punt Estratègic 
de Gestió (PEG), considerat 
prioritari per a la prevenció i 
l’extinció d’incendis a la Ser-

ra de Collserola. Un cop en-
llestida l’actuació es preveu 
que, durant els propers 15 
anys, millori el balanç de CO2 
d’aquest bosc i s’eviti l’emis-
sió de més de 7.000 tCO2 a 
l’atmosfera, en cas d’incen-
di. Amb els treballs es busca 
també disminuir el consum 
d’aigua per part de l’arbrat, al 
mantenir arbres més grans i 
vitals, i millorar la capacitat 
d’acollir biodiversitat.

Els treballs -coordinats pel 
Centre de la Propietat Forestal 
i amb participació de l’Oficina-

Catalana del Canvi Climàtic i la 
col·laboració de l’EMD-de Vall-
doreix i l’Ajuntament de Sant 
Cugat- són una prova pilot 
del projecte Life Climark, co-
finançat per la Unió Europea. 
La iniciativa promou la gestió 
forestal multifuncional per a 
l’adaptació i la mitigació del 
canvi climàtic, oferint a les em-
preses una via d’entrada als 
circuits del finançament am-
biental, mitjançant el nou mer-
cat de crèdits climàtics. Aquest 
sistema consisteix en oferir 
a les empreses la possibilitat 
de comprar crèdits climàtics 
amb els quals sufragar una 
part o la totalitat d’un projec-
te forestal. L’empresa a canvi 
obté la marca Crèdit Climàtic 
que li ofereix visibilitat i trans-
parència. Els crèdits climàtics 
ofereixen a les empreses la 
possibilitat de compensar vo-
luntàriament la seva petjada 
de carboni i hídrica, invertint en 
gestió forestal a Catalunya.  

MEDi AMBiENt

La tria de l’entorn de 
Can Monmany i el Puig 
Madrona per executar 
aquesta actuació es va 
determinar per ser aquest 
un Punt Estratègic de 
Gestió (PEG), considerat 
prioritari per a la preven-
ció i l’extinció d’incendis a 
la Serra de Collserola

Més informació a:
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El #trashtagvalldoreix 2021 retira prop de 
1.000 kg. de deixalles de l’entorn del Camp de 

Futbol i el torrent de Can Badal

L’edició 2021 del #trashtagvall-
doreix va aplegar una quinzena 
de veïns de Valldoreix, que van 
dedicar el matí del diumenge 21 
de novembre a netejar de brossa 

i residus l’entorn natural de la riera de Can 
Badal i la zona del Camp de Futbol. L’activi-
tat va començar a les 11 del matí, quan els 
voluntaris van agafar els guants i les bosses 
d’escombraries, lliurades per l’EMD de Vall-
doreix a cada participant, i es van distribuir 
per la zona a netejar. Ben aviat van comen-
çar a treure de la llera de la riera i del bosc els 
primers residus, que van anar dipositant per 
fraccions, a cada un dels tres punts habilitats 
per l’EMD al llarg del recorregut per poder 
abocar els residus.
A mesura que van anar passant els minuts, 
les saques de les fraccions resta, envasos, 

runa i vidre es van anar omplint i la muntanya 
de deixalles acumulades va anar creixent fins 
a gairebé acumular prop de 1.000 kg. de resi-
dus, que posteriorment van ser retirats per la 
Brigada Municipal. Al final es van aconseguir 
treure del bosc una considerable quantitat de 
ferralla, envasos, plàstics, residus domèstics 
i, fins i tot, una roda de tractor de grans di-
mensions.
El balanç final de la jornada va deixar molt 
satisfets, tant a l’organització de l’EMD com 
als participants, ja que, a banda dels residus 
retirats, es va aconseguir localitzar un antic 
abocador de residus il·legal que aviat es nete-
jarà. La iniciativa tindrà continuïtat en prope-
res edicions, que serviran per seguir netejant 
els boscos de Valldoreix i per continuar cons-
cienciant la ciutadania sobre la necessitat de 
mantenir net l’entorn natural de la vila.  

MEDi AMBiENt

tot a punt per al #trashtag 2022
El sector a tocar del Club Esportiu Valldo-
reix (Tennis Valldoreix) serà el diumenge 8 
de maig a les 11:00h l’espai triat per or-
ganitzar la tercera edició del #Trashtag a 
Valldoreix, que se celebra amb motiu de 
la jornada europea de neteja d’espais na-
turals ‘Let’s clean up Europe’. La iniciativa 
repetirà l’emplaçament de la 1a edició i 
tornarà a netejar la riera de Can Llobet, al 
seu pas pel club de tennis
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Valldoreix celebra el Dia de la Dona amb una setmana 
dedicada a la creació cultural en clau femenina

Un col·loqui amb 
la poetessa 
santcugatenca 
Marta Pessar-
rodona, una 

visita guiada a l’exposició 
de fotografies de dones de 
Valldoreix, ‘Caràcter’ i la re-
presentació de l’obra teatral 
‘L’aplaudiment és per dins’ 
van ser els actes programats 
per l’EMD de Valldoreix per, 
durant tota una setmana, ce-
lebrar el Dia Internacional de 
les Dones a la vila.
L’acte central, celebrat el 
mateix dia 8 de març, dia de 
commemoració de l’efemè-
ride, va consistir amb un col-
loqui al Biblioaccés Vall d’Or 
amb la poetessa, narradora, 
crítica literària, assagista i bi-
ògrafa, Marta Pessarrodona. 
L’escriptora, que és també 
la traductora de la novel·la 
‘L’amant’ de Marguerite Du-
ras, lectura del mes al Grup 
de Lectura de l’equipament, 
va fer un repàs a la seva tra-
jectòria vital i literària. Marta 
Pessarrodona, guardonada 
entre d’altres amb la Creu de 

Sant Jordi i el Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes, va 
aprofitar la xerrada al Bibli-
oaccés Vall d’Or de Valldoreix 
per continuar reivindicant 
el llegat literari de les grans 
escriptores catalanes del 
segle XX, com Montserrat 
Roig, Maria Aurèlia Capmany, 
Frederica Montseny, Mercè 
Rodoreda i Caterina Albert, i 
d’autores internacionals com 
Virginia Woolf, Susan Sontag, 
Simone de Beauvoir i la ma-
teixa Marguerite Duras.

El dia 11 de març es va cele-
brar la visita guiada a l’expo-
sició ‘Caràcter’, acte que va 
servir per fer la lectura coral 
del ‘Manifest del 8M’ i que 
va comptar amb la partici-
pació de les vocals de l’EMD, 

Susana Herrada i Susan-
na Casta, la presidenta de 
l’Asociació Anita, Carolina 
Amado; i la fotògrafa Ana 
Olguín, autora de l’exposició. 
‘Caràcter’ explica, a través 
d’instantànies, les històries 
personals i les experiènci-
es vitals d’una trentena de 
dones de la vila. La mostra 
també va servir per recap-
tar fons per a l’ONG valldo-
reixenca Associación Anita, 
centrada en la lluita contra el 
càncer infantil.
El colofó a la celebració del 
Dia de la Dona 2022 a Vall-
doreix va tenir una doble 
sessió el divendres 11 i dis-
sabte 12 amb la representa-
ció de l’obra ‘L’aplaudiment 
és per dins’, escrita per Mó-
nica Montañés i dirigida per 
la valldoreixenca Marcenia 
Baqués. Les dues funcions, 
a càrrec del grup de teatre El 
Cercle de Valldoreix, es van 
representar a la Nau de Cul-
tura i també formaven part 
de la programació del cicle 
de la Programació Continu-
ada de Teatre.  

ACtES DiA DE LA DONA

L’acte central, celebrat 
el mateix dia 8 de març, 
va consistir amb un col-
loqui al Biblioaccés Vall 
d’Or amb la poetessa, 
narradora, crítica literà-
ria, assagista i biògrafa, 
Marta Pessarrodona
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E l conjunt arquitectònic del Castell 
de Canals de Valldoreix llueix més 
complert després que el passat 
mes de març s’enllestissin els 
treballs de reconstrucció de l’arc 

d’accés a les quadres. Les tasques de tan-
cament de l’arc es van completar després de 
la col·locació, el dia 3 de març, de la clau de 
volta i posteriorment es van iniciar les obres 
per remuntar el mur superior i d’instal·lar una 
coberta de fusta que, molt aviat, tancarà i aï-
llarà l’espai.
La restauració de l’arc del Castell de Canals 
és una obra que s’ha fet seguint el mètode 
tradicional, posant les pedres una a una a 
mà, fins a completar la totalitat de la volta. 
Els treballs han permès recuperar una de les 
estructures més rellevants descobertes fa 
un any, durant les excavacions arqueològi-
ques fetes a les restes de la domus fortifica-
da valldoreixenca, de la qual se’n té coneixe-
ment des de l’any 991.
Un cop finalitzada aquesta fase, la voluntat 
de l’EMD de Valldoreix és que les properes 
actuacions serveixin perquè l’equip de treball 
pugui consolidar i restaurar altres estruc-
tures descobertes durant l’excavació, entre 
les quals destaquen el perímetre del primer 
edifici del castell amb la seva escarpa (mur 
inclinat de reforç exterior), murs i estructures 
que defineixen com era el turó de la fortifica-
ció, així com també diverses sitges, que ser-
vien per emmagatzemar els cereals.  

El Castell de Canals recupera l’arc 
d’entrada a les quadres

PAtriMONi
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Un nou edifici per a l’Escola de 
Música, un centre de dia, una 
biblioteca, un centre cívic poli-
valent, un espai escènic i mu-
sical, un espai museístic, dife-

rents equipaments poliesportius i un mercat 
municipal. Aquestes són les principals ne-
cessitats que dibuixa el Pla d’Equipaments 
de Valldoreix fins a l’any 2028, que el 24 de 
març es va presentar a la ciutadania en una 
audiència pública temàtica a la Sala de Plens 
de la Casa de la Vila. En total van ser una vin-
tena els veïns i veïnes que es van donar cita 
a la sala noble del consistori valldoreixenc, 
per seguir amb atenció les explicacions del 
president de l’EMD-Valldoreix, Josep Puig, 
assistit tècnicament pel Cap d’Urbanisme de 
la corporació, redactor del pla.
Durant la presentació del document, el tècnic 
redactor va desgranar les necessitats de la 
vila en matèria d’equipaments i les diferents 
opcions d’emplaçament, tenint en compte la 
disponibilitat de terrenys de titularitat públi-
ca. En aquest sentit, el pla prioritza aquells 
terrenys que són propietat de l’EMD de Vall-
doreix i que, per tant, no representarien haver 

d’invertir temps i recursos a l’hora d’endegar 
projectes en aquests espais. En concret, els 
principals serien l’espai Garden -a tocar de 
l’EMD- per a l’Escola de Música; l’espai de la 
Centralitat pel centre cívic, l’espai escènic i el 
mercat; i el nucli de la seu de l’EMD per a la 
biblioteca, el centre de dia i el museu. Un cop 
enllestida la presentació tècnica del pla es 
va donar la paraula als assistents, encetant 
un torn de preguntes ciutadanes, on aquests 
van traslladar a la taula presidencial les se-
ves preguntes i valoracions.

Les properes passes del Pla d’Equipaments 
de Valldoreix seran l’obertura d’un perío-
de en què la ciutadania podrà fer les seves 
aportacions telemàtiques al document i 
també està previst celebrar una nova reunió 
-encara pendent de calendaritzar- on es farà 
el retorn sobre la participació ciutadana.  

Valldoreix traça el full de ruta sobre
 les necessitats d’equipaments a 

la vila fins a l’any 2028

EQuiPAMENtS

El pla prioritza aquells terrenys que són 
propietat de l’EMD de Valldoreix i que, per 
tant, no representarien haver d’invertir 
temps i recursos a l’hora d’endegar pro-
jectes en aquests espais
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Empar Moliner: Premi 
de les Lletres Catalanes 
ramon Llull 2022

Com és guanyar el Premi ramon Llull?
És la bomba. També és molt interessant  per-
què et tradueixen l’obra a altres llengües i a 
mi, per exemple no m’havien traduït mai al 
portuguès i em fa una il·lusió bestial. Quan 
guanyes un premi el més normal és que tot-
hom t’estigui esperant amb les ungles dient ‘a 
veure si se’l mereix o li han regalat’ i en el meu 
cas estic contenta perquè, de moment, totes 
les crítiques que estan sortint diuen que és un 
premi merescudíssim i coses boniques. Això 
alegra molt a un autor. No ens enganyem, les 
bones crítiques fan una il·lusió que t’hi cagues.

i les males et condicionen? 
Saben greu. Cadascú és cadascú, però és evi-
dent que saben greu. Quan et fan una bona 
crítica et sents entès com a autor i és curiós 
perquè cada crític fa interpretacions diferents 
de parts de l’argument. Per exemple, jo amb 
el final del llibre sabia que no acontentaria a 
tothom perquè no és un final feliç o aspira-
cional. La protagonista no és salvada. Jo ja 
sabia que aquest final faria parlar i jo pensa-
va ‘què diran els crítics d’aquest final?’ i tots 
ells el troben rodó. No sé si als lectors els hi 
passarà el mateix, perquè hi ha alguns lectors 
que s’enfaden si el protagonista no se’n surt. 
I això és molt culpa de les sèries de televisió. 

‘Valldoreix és un 
lloc meravellós 
perquè hi 
creixin els nens’

PErSONALitAtS DE VALLDOrEiX

Busquen una estructura que respongui a l’ar-
quetip d’una dona amb una habilitat, en un 
món d’homes, amb un problema que ha de 
resoldre i que se’n surt. Busquen això. No els 
lectors habituals, però sí els ocasionals. Bus-
quen històries aspiracionals i el que al s. XIX 
era que la dona es casés i avui en dia és que 
se’n surti, que estigui empoderada, que li vagi 
tot bé, que tiri endavant els fills...
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PErSONALitAtS DE VALLDOrEiX

Pels que no hem llegit ‘Benvolguda’, 
què hi expliques?
Una història en primera persona d’una dona 
d’uns 50 anys amb certificat de menopàusi-
ca oficial (això ho diu la mateixa protagonis-
ta) que, des del seient del darrere del cotxe 
familiar o està asseguda durant un viatge, 
s’adona que el seu marit, que és el conduc-
tor, s’enamorarà de la noia que seu al seient 
del copilot i que és violinista com ell. I ho veu 
molt clar. Ell no ho sap, ella tampoc, però la 
protagonista ho veu claríssim. A partir d’aquí, 
i com la història és en primera persona, has 
d’estar pensant si la protagonista diu la ve-
ritat, si t’enganya, si s’enganya a ella matei-
xa. El llibre fa una reflexió sobre la idea de 
la menopausa, -sobre la qual s’ha fet molta 
autoajuda i poca literatura- que pot semblar 
un tema avorrit, però bé que Philip Roth ha 
novel·lat el declivi sexual d’un personatge i 
l’hem llegit bojos d’alegria. Doncs això aspiro 
que sigui el mateix.

Quant de l’Empar hi ha a la remei 
(protagonista) i quant de la remei hi 
ha en l’Empar?
Com és un personatge de 50 anys que té mol-
tes coses en comú amb mi la gent pot pen-
sar que és autobiogràfic i és normal, però si 
ho llegeixen pensant que no és així gaudiran 
molt més del llibre. Des de que vaig publicar, 
l’any 1999, el meu primer llibre de contes puc 
dir que tot és autobiogràfic i que tot és ficció. 
Jo m’ho copio tot del que m’envolta, però tot 
és ficció. Hi ha moltes coses de la vida que les 
veig com la Remei i altres no. No tot el que ella 
fa i diu jo ho faria i diria igual.

L’any 2001 aquest premi el va gua-
nyar en Baltasar Porcel i ara tu. Què 
ho fa que Valldoreix tingui dos pre-
mis ramón Llull?
No ho havia pensat. És veritat! Hem d’acon-
seguir que hi hagi un tercer valldoreixenc que 

guany el Ramón Llull. Això vol dir que a Vall-
doreix, a més del Premi Literari, hauríem de 
fer un taller d’escriptura o alguna iniciativa 
d’aquest tipus.

i quant de Valldoreix hi ha en ‘Benvol-
guda’?
Quan la protagonista corre per la muntanya, 
tot i que el personatge viu en una urbanitza-
ció lletja del Vallès Occidental ubicada en un 
lloc indeterminat, els boscos pels quals corre 
jo els imagino com els de Valldoreix, que és 
la sort bestial que tenim els que vivim aquí, 
que anem caminant a la muntanya i això és 
molt fort. 

Va ser per això que vas triar Valldoreix 
per viure?
Va ser per casualitat. La meva sogra vivia aquí 
i en quedar-se vídua va posar la casa a la ven-
da i nosaltres li vam comprar. Jo abans vivia a 
Barcelona i no creia gens que em semblaria 
interessant viure aquí i ara no ho canviaria 
per res del món. M’encanta! Tenim molta sort 
perquè vivim en un entorn idíl·lic i estem a 10 
minuts de Barcelona amb tren.

i per acabar, com t’agradaria que fos 
el Valldoreix del futur?
M’agradaria que en aquest poble, que real-
ment és una meravella, hi poguessin venir 
a viure famílies de tot tipus i d’altres llocs 
i que, per tant, hi hagués una bona oferta 
d’habitatge públic amb lloguer assequible. 
Perquè crec que pels infants viure a un lloc 
com Valldoreix no té preu. És un lloc me-
ravellós perquè hi creixin els nens. També 
m’agradaria que fos un bullidor cultural, que 
no es paressin de fer coses relacionades 
amb la cultura. M’agradaria que Valldoreix 
fos una vila de creació cultural, perquè ho te-
nim tot; tenim la llum, tenim un entorn idíl·lic 
per atraure la creativitat. 
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CuLturA

La plaça del Casal de Cultura es va 
tornar a omplir de gom a gom per 
celebrar el Carnestoltes 2022 a 
Valldoreix, amb una festa engres-
cada amb els ritmes caribenys del 

grup d’animació infantil ‘The Penguins’. Un 
cop superat el gruix de les restriccions de la 
pandèmia de la Covid-19, els valldoreixencs i 
valldoreixenques van prendre la plaça cultural 
de la vila per cantar i ballar, tots ben guar-
nits amb les seves màscares i disfresses, al 
compàs de les cançons del disc ‘Quadern de 
bitàcora’, últim treball dels creadors de l’es-
pectacle ‘Reggae per xics’.
Abans de l’inici del concert va ser el torn de les 
actuacions de les comparses que participaven 
en el Concurs de Disfresses, que va comptar 
amb coreografies executades per uns zombis 
d’època ballant al ritme dels Backstreet Boys, 
un animat grup de rumberes i rumbers tocant 
‘El bar la rumba’ dels Ai, Ai, Ai i una batalla en-
tre coronavirus i sanitaris al ritme de la banda 
sonora de Missió Impossible.
Amb el concert dels The Penguins en marxa 
tota la plaça es va posar a ballar, mentre el ju-
rat anava deliberant sobre la millor comparsa 

i les millors disfresses, de grup i individuals, 
presents a la festa. Es van veure disfresses 
de tots els temps com els indis, els vaquers, 
les bruixes, els unicorns i els astronautes i les 
més tradicionals com les de princeses, cava-
llers i dracs. També hi van prendre part per-
sonatges dels dibuixos animats més clàssics 
com el Goku i més actuals com els protago-
nistes de la patrulla canina, de la pel·lícula Fro-
zen o la Ladybug.

Per posar el punt final a la festa es van fer en-
trega dels premis del concurs de Carrosses de 
la Cavalcada de Reis i del Concurs de Disfres-
ses, que va premiar com a millor comparsa la 
‘Missió InVIRUSsible’, com a millor disfressa 
de grup a ‘La família jardí’ i com a millor dis-
fressa individual al ‘Petit drac’. Tots els premi-
ats i premiades van rebre un xec de 200€ per 
gastar en lectura.  

Es van veure disfresses de tots els 
temps com els indis, els vaquers, les 
bruixes, els unicorns i els astronautes i 
les més tradicionals com les de prince-
ses, cavallers i dracs

Valldoreix torna a sortir al carrer per 
celebrar el Carnestoltes amb una festa 

multitudinària i molt familiar
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‘Abans que arribi l’alemany’ de 
8uit Teatre va ser l’obra que, 
el diumenge 13 de febrer, va 
donar el tret de sortida a l’edi-
ció 2022 de la Programació 

Continuada de Teatre de Valldoreix. La repre-
sentació va començar a les 18:00h a la Nau 
de Cultura i va relatar al nombrós públic assis-
tent la història d’una dona en la cinquantena 
que rep el diagnòstic de què pateix Alzheimer. 
Malgrat el fort cop i tot el que comporta la 
malaltia, ella decideix que ha de viure inten-
sament. Aquest text de Marta Barceló, dirigit 
per Mario Fernández i interpretat per Siscu 
Ruiz i Maria Vancells, va ser un emocionat ho-
menatge a totes les persones que han patit i 
pateixen aquesta malaltia. 
La segona parada del cicle va ser els dies 11 i 
12 de març, quan la Nau de Cultura es va om-
plir per acollir la posada en escena de ‘L’aplau-
diment és per dins’, a càrrec de la companyia 
El Cercle. Aquest monòleg, programat dins 

dels actes del Dia Internacional de les Dones, 
va posar a sobre de l’escenari el problema so-
cial que suposa el fet que l’estètica esdevingui 
un pilar per a la realització personal de molta 
gent i de com les dones pateixen la pressió 
social pel seu aspecte físic. 
La propera parada serà el diumenge 15 de 
maig a les 18:00h a la Nau de Cultura on es 
podrà veure ‘La Clau’ amb el Grup de Teatre 
Espiral. La història escrita per Noel Clarassó, i 
ambientada als anys 60, ens parla el maltrac-
tament domèstic. En aquest cas d’una dona 
envers el seu home i de l’estratègia d’aquest 
per fer-se valorar i respectar. 
El darrer acte de la Programació Continuada 
2022 serà el 28 de maig a les 20:00h a la Nau 
de Cultura, on la companyia Magma 2011·La 
Serreta presentarà l’obra de Guido dei Matio-
lli, ‘Talía i el periodista’. El text narra la història 
d’un periodista desconegut, triat per la musa 
Talía perquè enviés al món un missatge de 
salvació.  

CuLturA

La primavera teatral de Valldoreix 
floreix amb la Programació Continuada
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La tercera edició de la Biennal 
d’Escultura ‘Valldoreix dels Som-
nis’, organitzada conjuntament 
per Amicart Valldoreix i l’EMD 
de Valldoreix, tindrà lloc durant 

els propers mesos d’octubre a desembre i 
comptarà amb l’espai d’exposició del parc 
de Sant Cebrià, com a emplaçament per a 
l’ instal·lació de les obres. La cita artística, 
que torna després de l’absència provocada 
per la crisi sanitària de la Covid-19, comp-
tarà de nou amb escultures d’artistes locals, 
nacionals i internacionals, amb el propòsit de 
convertir, un cop més, els espais públics més 
emblemàtics de Valldoreix en sales d’exposi-
ció a l’aire lliure i que la vila torni a esdevenir 
un punt de referència de l’art escultòric. 
A la Biennal hi poden prendre part tot tipus 
d’artistes, sense límit d’edat ni nacionalitat, 
però només s’admetrà una obra per artista. 
La temàtica és lliure, però el jurat valorarà 
especialment els treballs que tractin la rela-
ció entre l’art i la natura, la sostenibilitat i el 
medi ambient. La data límit de presentació 
d’obres és el pròxim 30 de març de 2022.
Les obres presentades poden estar confec-
cionades amb un ampli ventall de materials 
propis d’escultura, com la pedra, el ferro, 
l’acer, el bronze, el formigó, etc. així com al-

tres materials resultants de les noves tec-
nologies. Els artistes han de tenir en compte 
que els materials a utilitzar han de ser es-
tables, aptes i resistents per a l’exposició a 
l’aire lliure i capaços de suportar les incle-
mències derivades de la intempèrie.
El jurat de la III Biennal estarà format per 5 
membres que seleccionaran dotze peces en-
tre totes les presentades i aquestes s’instal-
laran al Parc de Sant Cebrià, on quedaran ex-
posades durant tota la Biennal. El resultat de 
la tria de les obres participants per part del 
jurat es donarà a conèixer el dia 2 de maig de 
2022, primer a cada artista i posteriorment 
als mitjans de comunicació.
La 3a Biennal d’Escultura ‘Valldoreix dels 
Somnis’ atorgarà tres premis, decidits se-
gons els següents criteris: Premi a la sin-
gularitat (dotat amb 5.000 euros), Premi al 
missatge (dotat amb 5.000 euros) i 3.000 
euros per al Premi a l’artista emergent (me-
nor de 35 anys). El jurat també atorgarà tres 
accèssits i/o mencions honorífiques.
La inauguració de la III Biennal tindrà lloc 
el dissabte dia 15 d’octubre de 2022 a 
les 11:00h al parc de Sant Cebrià, mentre 
que l’acte d’entrega de premis i de clausu-
ra serà el 15 de desembre de 2022 a les 
11:00h.  

La 3a Biennal d’Escultura de Valldoreix 
recupera el temps perdut per la Covid-19

CuLturA



Bu
tll

et
í d

’In
fo

rm
ac

ió
 M

un
ic

ip
al

 | 
Va

lld
or

ei
x

21

El  valldoreixenc 
V í c t o r  O t e r o 
Monzó, en ca-
tegoria juvenil, 
i el bagenc Pep 

Tines, en adults, van ser els 
guanyadors de la convoca-
tòria 2020 del Premi Literari 
de Valldoreix, la 40 edició 
del guardó, i que van rebre 
el passat novembre amb un 
any de retard per culpa de 
les restriccions de reunió per 
la Covid-19. ‘La venjança del 
cavaller’ és el títol del relat 
amb què Víctor Otero es va 
endur el premi juvenil, una 
història que pren com a punt 
de partida el moment històric 
de l’assassinat de l’Abat Biure 
del Monestir de Sant Cugat, 
per crear una trama on la 
mort de l’abat s’explica des 
de la perspectiva de diferents 
personatges. El guardó en 
categoria adulta va recaure 

en l’obra ‘El Donant’, on Pep 
Tines ens relata una història 
estrambòtica, plena de girs i 
vitalitat, que es genera a par-
tir de la signatura, per part 
del protagonista, d’un con-
tracte de donació dels seus 
òrgans. El problema arriba 
quan li reclamen els òrgans 
abans de la seva mort i tot es 
precipita.
El lliurament dels premis es va 
fer durant un acte celebrat el 
mes de novembre a la Sala de 
Plens de la Casa de la Vila de 
Valldoreix, que va aplegar a la 
majoria dels membres del ju-
rat del certamen literari i a una 
vintena de veïns i veïnes. L’ac-
te d’entrega de guardons va 
estar encapçalat pel president 
de l’EMD, Josep Puig, i la vocal 
de Cultura i presidenta del ju-
rat, Susana Herrada. No hi van 
faltar Enric Larreula, Teresa 
Bosch i Mariona Masferrer, 

membres del jurat, i per des-
comptat els dos guanyadors.
Per Víctor Otero guanyar el 
Premi Literari de Valldoreix ha 
suposat un ‘honor poder gua-
nyar un premi com aquest al 
meu poble i és una gran sa-
tisfacció veure com una cosa 
que has escrit amb les teves 
pròpies mans després la pu-
guis veure publicada amb 
format imprès. Estic molt 
orgullós’. Per a Pep Tines el 
guardó va ser ‘una sorpresa 
i una emoció molt important, 
perquè ja no era massa cons-
cient que m’havia presentat 
al premi. És molt emocionant 
que algú valori tant un escrit 
que jo havia fet per a mi ma-
teix i li hagi agradat. També 
és interessant veure les in-
terpretacions que els lectors 
han fet dels personatges i les 
situacions que explico en el 
meu relat curt’.  

CuLturA

Víctor Otero Monzó i Pep tines 
reben el 40è Premi Literari de 

Valldoreix amb un any de retard
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La Sala d’Exposicions de l’EMD de 
Valldoreix acull des d’ahir l’exposi-
ció ‘FGC 40 anys’ que commemora 
els primer 40 anys d’història de la 
companyia pública de ferrocarrils, 

nascuda el 5 de setembre de 1979. La mostra, 
que recull tant fotografies com objectes his-
tòrics i elements audiovisuals, fa un repàs de 
la història de l’origen de les línies ferroviàries 
del Vallès i del Baix Llobregat-Anoia des dels 
seus inicis l’any 1863 fins a l’actualitat, posant 
l’accent en els 40 anys d’evolució del servei 
des de la creació de la companyia pública Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
La inauguració de l’exposició va comptar amb 
la presència del president de l’EMD de Valldo-
reix, Josep Puig i la presidenta d’FGC, Marta 
Subirà, que van fer plegats un recorregut per la 
mostra i van anar comentant plegats diferents 
aspectes de la història i la importància de l’ar-
ribada del servei de ferrocarril a Valldoreix, un 

fet que es va produir l’any 1931 amb la inau-
guració de l’estació de la vila. Des d’aleshores 
l’evolució del servei ferroviari i de la vila de 
Valldoreix han anat en paral·lel, en una història 
conjunta de creixement i progrés.
En aquest sentit el president Josep Puig va 
destacar que ‘els orígens de Valldoreix van 
ser als anys 30, quan la gent de Barcelona 
va creuar Collserola amb el tren i van establir 
segones residències d’estiueig a Vallvidrera i 
més tard a Les Planes, La Floresta i Valldoreix. 
Per tant, el tren va ajudar que la gent pogués 
desplaçar-se, sortir de Barcelona i arribar fins 
a Valldoreix’.
Per la seva banda, la presidenta d’FGC va fi-
xar la seva mirada en el futur més immediat 
anunciant que ‘el propers mesos de juny i juliol 
implantarem el nou itinerari amb freqüències 
de pas de dos minuts i mig en hora punta, que 
farà que a Valldoreix els veïns i veïnes puguin 
agafar el tren sense haver de mirar l’horari’.  

CuLturA

FGC repassa 40 anys d’història ferroviària 
amb una exposició a la Casa de la Vila
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Nascuda fa 8 anys 
a la plaça del 
Mas Roig, la per-
ruqueria Art Es-
tilisme de Vall-

doreix és sinònim de qualitat, 
innovació, compromís i servei 
adaptat a les necessitats de 
la clientela. Amb la certifica-
ció Q de ‘theQhair’, que vetlla 
per la qualitat en el sector de 
la perruqueria a nivell estatal, 
Art Estilisme és un saló de 
prestigi en constant evolució 
que incorpora les darreres 
tendències d’avantguarda i 
els pentinats i tractaments 
més actuals.
Al capdavant d’aquest pro-
jecte hi trobem l’Eva More-
no que, amb una dilatada 
experiència de 25 anys al 
sector, posa tots els seus 

coneixements a disposició 
de la seva selecta clientela, 
per oferir el seu concepte de 
perruqueria d’autor que im-
plica una experiència integral 
amb una atenció 100% per-
sonalitzada.  
Amb un enfocament holístic 
de la imatge personal, Art 
Estilisme està especialitzat 
en el tall de cabells basat en 
el visatgisme, un conjunt de 
tècniques que tenen per ob-
jectiu realçar al màxim la be-
llesa natural de cada persona 
a través del tall, el pentinat i 
la coloració que més l’afavo-
reixin. Per això a Art Estilisme 
fan un estudi en profunditat 
de les característiques facials 
i del tipus de cabell de cada 
clienta o client per aconse-
guir un resultat el més har-

moniós possible i ajustat al 
seu gust.
A Art Estilisme també estan 
especialitzats en l’aplicació 
de color amb la tècnica ‘ba-
layage’ d’origen francès que 
pren el seu nom del verb 
“balayer”, que significa es-
combrar. La tècnica crea un 
cabell lleugerament aclarit 
d’aspecte molt natural ---
com aclarit pel sol, amb tons 
més clars a les puntes. I tot 
això amb productes naturals, 
vegans, ecològics i ‘Cruelty 
free’ perquè no estan testats 
en animals.
Si voleu donar un nou aire a la 
vostra imatge, a Art Estilisme 
us faran un estudi de la vos-
tra imatge i us proposaran 
el pentinat que realci més la 
vostra bellesa natural.  

COMErÇ

Art Estilisme: perruqueria de qualitat i servei 
personalitzat al bell mig de Valldoreix

Art Estilisme Valldoreix
Pl. Mas roig 2

telf: 936242663 - 747491131
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L’EMD de Valldoreix i les entitats 
animalistes es donen la mà, un any 
més, per millorar la vida i la salut 

dels gats de carrer

L’administració valldoreixenca 
va renovar el passat novembre 
el conveni de col·laboració que 
manté des de l’any 2018 amb 
les entitats Ciutat dels Gats, 

Plataforma Animalista de Sant Cugat (PAS) i 
el Cau Amic, per a la millora de les tasques de 
control de colònies de gats de carrer ubicades 
al territori de Valldoreix.
L’EMD de Valldoreix vol donar suport a les 
tasques de gestió de punts on s’han identi-
ficat gats de carrer i per aquest motiu s’ha 
actualitzat un conveni que permet continuar 
amb les actuacions per ajudar a donar solució 
a aquest problema i per garantir unes bones 
condicions de vida i de salut pels animals. És 
per això que l’EMD renova la subvenció anual 
de 5.000 € per col·laborar amb les entitats de-
dicades a la protecció animal, en concret per a 
la gestió de colònies de gats a Valldoreix.
De la seva banda, les entitats Cau Amic, 
Ciutat dels Gats i Plataforma Animalista de 

Sant Cugat (PAS) es comprometen a desen-
volupar les tasques de fer el contacte amb 
la persona que alimenta la colònia; capturar 
amb gàbia els animals que no estiguin es-
terilitzats; traslladar els animals a les con-
sultes veterinàries contractades; tutelar el 
procés d’esterilització dels animals i d’altres 
tractaments veterinaris necessaris pel con-
trol sanitari de la colònia; recollir els animals 
esterilitzats i fer el retorn a la colònia; i com-
prar el material necessari per a dur a terme 
les actuacions esmentades.
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 propera als 1.800€; mentre que Cau 
Amic es farà càrrec de 13 colònies i rebrà uns 
2.400€. La PAS s’encarregarà de gestionar 3 
colònies per un import proper als 700€.  

CiViSME i BENEStAr ANiMAL
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resultats oficials de la  
5a Milla Solidària:

Àlbum de fotografies oficial 
de la 5a Milla Solidària:

Vídeo oficial de la  
5a Milla Solidària:

Un diumenge ra-
diant i amb una 
t e m p e r a t u r a 
agradable, mal-
grat l’època de 

l’any, van donar la benvingu-
da als més de 370 corredors 
i corredores que es van citar 
a la línia de sortida de la 5a 
Milla Solidària de Valldoreix, 
a tocar de l’IES Arnau Cadell. 
Els atletes, a més de gau-
dir d’una matinal esportiva 
molt disputada, van sumar 
el seu granet de sorra a la 
campanya solidària amb la 
secció local de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer, 
per portar joguines per Nadal 
als infants malalts de càncer, 
hospitalitzats al Parc Taulí.
El santcugatenc Josep Díaz i 
l’Elisabet Martínez van ser els 
guanyadors absoluts de la V 

Milla Solidària de Valldoreix, 
disputada, com és preceptiu, 
sobre el circuit d’1,6 quilò-
metres traçat pels carrers del 
barri valldoreixenc de Sant 
Jaume. Pepe Díaz va aturar 
el cronòmetre en 4 minuts 
51 segons i es va imposar 
a David Duran i Xavi Dome-
nech, que el van acompanyar 
al segon i tercer graó del podi, 
respectivament. Per la seva 
banda, Elisabet Martínez va 
ser més ràpida entre les do-
nes, superant a Anna Bosch i 
Judith Palau, que van comple-
tar el quadre d’honor.
Més enllà de la categoria 
open masculina i femenina 
també es va disputar la Milla 
Inclusiva adreçada a perso-
nes amb discapacitat física 
o psíquica, que va comptar 
amb una nombrosa afluèn-

cia de corredors i corredo-
res amb prop d’una vintena 
de participants, que, un any 
més, van demostrar que en 
el món de l’esport no hi ha 
barreres.
A la festa de l’esport la inclu-
sivitat i la solidaritat a Valldo-
reix van tenir igualment molt 
protagonisme els més petits, 
que van disputar la prova a 
una distància adaptada a les 
diferents categories sobre un 
circuit de 800 i 600 metres.
La jornada es va completar 
amb una xocolatada per a 
tots els assistents, un cas-
tell inflable per als nens i 
nenes i amb la recollida de 
més de 100 joguines per a 
lliurar als infants hospitalit-
zats a la unitat d’oncologia 
de l’Hospital de Parc Taulí de 
Sabadell.  

La 5a Milla Solidària torna amb força després 
de la Covid amb més de 370 participants

ESPOrtS
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Corria l’any 2010 quan un grup de 
7 amics -alguns d’ells veïns de la 
vila- es van reunir a Valldoreix per 
fundar un equip de futbol i poder 
gaudir d’aquest esport. Com la 

fundació del nou equip es va materialitzar a 
Valldoreix van decidir posar-li el nom Valldo-
reix Futbol Club. Al llarg dels anys aquesta 
aventura inicial va anar creixent, amb la incor-
poració de moltes més persones que es van 
sumar al projecte del Valldoreix FC i el club va 
anar creixent i creant nous equips. 
Avui en dia, 12 anys després de la fundació de 
l’entitat, el club compta amb més de 230 ju-
gadors repartits en 11 equips, que competei-
xen en totes les categories federades. A més, 
el club compta amb una escola de futbol on 
els més petits es poden iniciaren la pràctica 
esportiva a través de jocs de psicomotrici-
tat relacionats amb el futbol. El club també 
compta amb dos equips de bàsquet (Sub-21 i 
Sub-25), amb uns 30 jugadors inscrits.

ENtitAtS i ASSOCiACiONS

Valldoreix FC; 
esport, diversió i solidaritat

Valors solidaris
Més enllà de la vessant estrictament espor-
tiva, el Valldoreix FC educa els seus jugadors i 
els seus aficionats en els valors de la solida-
ritat i ho fa implicant-se en causes i projec-
tes de caire social. És en aquest sentit que el 
club ha obert els braços a acollir infants refu-
giats d’Ucraïna als seus equips i en aquests 
moments compta amb dos germans de 4 i 8 
anys, que ja formen part de la família del Vall-
doreix FC.
Una altra de les iniciatives solidàries en què 
es treballa des de la direcció de l’entitat és la 
posada en marxa d’un projecte d’assessora-
ment tècnic-esportiu i d’acompanyament en 
la gestió d’un club de futbol local a Etiòpia. 
En aquesta aventura altruista el club va de la 
mà de l’ONG ACCeDE del Club Bàsquet Gavà, 
que desenvolupa un projecte de cooperació al 
desenvolupament en l’escola Adengur de la 
ciutat etíop de Woldiya.  
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OPiNió DE GruPS 

CONTINUEN ELS ERRORS
Del pla d’usos i equipaments del període 2008-
2018, redactat per l’EMD de Valldoreix amb la Di-
putació, l’EMD només ha executat un únic projecte 
dels deu proposats: l’escola bressol. En tota una 
dècada l’actual govern ha deixat en l’oblit l’edifici 
cultural, el mercat, els habitatges dotacionals, les 
pistes esportives, el pavelló cobert, l’edifici de la bri-
gada i altres menors.
Amb la revisió del pla d’equipaments presentat el 
febrer d’enguany per l’actual Presidència de l’EMD 
i el seu govern de Junts, cometen el següents errors.
El primer error és presentar un pla sense l’assis-
tència de les altres administracions amb les quals 
l’EMD s’haurà d’entendre sí o sí, ja sigui en aspectes 
de competències, urbanístics o econòmics, Ajunta-
ment, Diputació i Generalitat.
El segon error és presentar projectes de futur del 
poble, valorats pel cap baix en més de 12 milions 
d’euros, sense un acord de mínims amb la majoria 
de partits amb representació al nostre poble per ga-
rantir la seva execució a mitjà i llarg termini.
El tercer error és utilitzar una bona eina de planifica-
ció de les necessitats del poble per intentar “colar” 
l’ampliació de l’actual Escola de Música com una pri-
oritat immediata, quan hi ha una important majoria 
d’entitats i ciutadans que la qüestionen.
El quart error és no fixar prioritats, tots sabem que 
tenir un equipament sociocultural és més URGENT 
que mai,  ja que és l’eina per donar unió i identitat 
al poble.
El cinquè error és no fer cap proposta de construcció 
d’habitatge públic protegit, quan s’hauria de treba-
llar per assolir un percentatge mínim i acceptable 
pel poble.
Des d’ERC pensem que no tot està perdut, que en 
lloc d’aplicar “qui dia passa any empeny”, ERC som 
garantia de compromís i som capaços de generar 
els consensos de poble per tirar endavant els pro-
jectes que fan falta, i Valldoreix tornarà a ser cap-
davantera en la qualitat de vida dels seus veïns i 
veïnes.

NOtA D’ACLAriMENt
Els textos de l’apartat d’opinió apareixen en aquest espai tal com els grups municipals els envien per a la seva pu-
blicació. En cap cas des de l’àrea de comunicació es modifiquen els escrits per a correccions d’estil o ortogràfiques.

DEMANEM QUE EL GOVERN 
TREBALLI EN LA RETIRADA 
DELS CABLES AERIS DE  
VALLDOREIX
Valldoreix és un petit i tranquil poble al peu de Coll-
serola, sí, és un poble encantador, llàstima que al 
segle XXI el paisatge de Valldoreix es vegi contami-
nat per kilòmetres de cablejat aeri que penja d´uns 
pals de fusta  completament anacrònics i que ens 
recorden èpoques llunyanes. I si fos només l’estè-
tica, però també són perillosos i un obstacle arqui-
tectònic que fa impossible caminar per les voreres, 
ja de per si estretes. 
El Partit dels Socialistes va presentar al plenari de la 
Junta de Veïns de Valldoreix, el 18 de novembre del 
2021, una incitativa que demanava la retirada de tot 
el cablejat aeri, tant dels cables de l’electricitat com 
els de comunicació. 
S’acordava que es retiressin els cables obsolets, 
quasi un 80%, i que se soterressin els que encara 
estaven en ús, tot acordat amb les empreses pro-
pietàries i responsables dels cables. Entenem que a 
Valldoreix hi ha kilòmetres de cable i que no és una 
feina que es pugui fer d´avui per demà, per això vam 
donar un termini de temps raonable, tant per fer un 
estudi previ de com s´hauria de fer la retirada i el so-
terrament, com per planificar la durada del procés. 
Amb el suport de l´equip de govern i de la resta de 
l’oposició la iniciativa va tirar endavant. 
Passats uns mesos ens preguntem, s´ha iniciat l´es-
tudi? S´ha fet alguna cosa en aquest temps que ha 
transcorregut? La promesa del President Puig va 
ser que ens aniria informant del procés, però no és 
així, no tenim informació i si no la tenim, entenem 
que no s´ha fet res, però el més greu és que no hi 
ha cap voluntat política.  Aquesta és la realitat amb 
la què convivim diàriament des de l´oposició, veiem 
una manca d´iniciativa dolorosa i  una disfunciona-
litat del govern perillosa per tot Valldoreix. On són i 
que fan aquesta gent que ens governa?
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RECTA FINAL DEL MANDATO
Entramos en la recta final de este mandato. El inicio 
del 2023 estará ya marcado por la convocatoria de 
las elecciones municipales.
Por tanto, el balance de la aportación del equipo 
de gobierno al desarrollo y mejora de Valldoreix en 
este mandato ya podemos ir haciéndolo, sobre la 
base de lo efectuado hasta el momento y de lo que 
tenemos sobre la mesa previsto para realizarse en 
lo que queda de 2022. Lo demás, serán herencias 
o lastres según soplen los vientos, para el próximo 
equipo de gobierno.
Desde nuestra opinión el balance está siendo pobre. 
Decepcionante si tenemos en cuenta que liberados 
temporalmente de la regla de gasto a causa de las 
circunstancias de la pandemia, se  podrían haber 
afrontado con determinación proyectos ambiciosos 
que el conjunto de la ciudadanía viene reclamando 
desde hace años (la urbanización de la Avda Baixa-
dor, el desarrollo de la Centralitat, mejoras en la 
red de alcantarillado, obras de acondicionamiento 
de calles y aceras, ...etc.) empleando para ello los 
“ahorros” que tenemos de ejercicios anteriores y a 
los que en circunstancias normales tendríamos un 
acceso y disponibilidad limitada.
Se van haciendo cosas, claro, ¡faltaría más que con 
casi 10 millones de euros de presupuesto no se hi-
cieran cosas!, pero son proyectos podríamos decir 
del día a día, de la inercia propia que tiene una admi-
nistración local, pero no son proyectos ambiciosos, 
acometidos con voluntad transformadora, proyec-
tos que reflejen la impronta del equipo de gobier-
no ni que vayan a dejar una huella significativa del 
mandato. 
La mala relación con el tripartito de izquierdas que 
gobierna Sant Cugat tampoco nos está aportando 
nada bueno. La colaboración necesaria para afron-
tar un proyecto como el de la Avda del Baixador 
brilla por su ausencia; en materia de seguridad, 
aunque desde Sant Cugat anuncian “murallas de 
cámaras de seguridad”, en Valldoreix no las vemos 
ni en fotografía, la oficina de policía local en Valldo-
reix no está en marcha ni se la espera; la renovación 
del convenio económico con Sant Cugat, a la espera 
de que el equipo de gobierno de Sant Cugat tenga a 
bien atendernos, y así un largo listado de despropó-
sitos que sufre Valldoreix. 
Valldoreix se merece más y mejor.

Valldoreix és una pastura fèrtil on els masovers ba-
den veient els xais com mengen i es deleixen obser-
vant el correcte creixement de l’herba.   
Això és naturalment una àcida metàfora de la gestió 
política de l’EMD, on la ciutadania som el remat que 
de forma despreocupada remuguem, mentre els 
masovers fan i desfan.  
Però al tapís, li cal un tercer actor per trencar amb 
aquesta imatge bucòlica immobilista, cal algú a qui 
assenyalar quan el ramat aixeca la vista mirant la 
casa de la Vila.  
Més enllà d’enemics imaginaris i de bocs expiato-
ris, el llop sempre és l’excusa per posar tanques al 
camp, adoptar “postureigs” salva pàtries i per hete-
ro salvar-nos de qualsevol amenaça.
Darrerament, el llop ha estat el cap d’urbanisme 
de l’EMD que per provar de fer la seva feina pateix 
l’intent de degradació i escarnis públics per part del 
President i el seu entorn. Per Tutatis!, un tècnic de-
fensant criteris legals i tècnics!  
El llop també poden ser els veïns i veïnes de l’Avda. 
Baixador o la Colònia amb unes reivindicacions que 
políticament s’han hivernat amb temps i paraules, 
fins al punt que les solucions recauran en qui hi hagi 
en un proper mandat.   
El llop són les entitats que reclamen espais i equi-
paments enfront de la possible ingent despesa 
d’una nova escola de música o aquelles que recla-
mem habitatge públic a Valldoreix.   
Arribats aquí, ni xais ni llops. Només veïnes i veïns 
incòmodes que demanen saber, volen participar i 
lluitar contra la mentida sostinguda. I a tall d’exem-
ple, als Plens de febrer i març, el President va afir-
mar dues vegades, que aturaria un procediment ir-
regular sobre una possible ordre de desnonament a 
una veïna propietària, però mentre ho deia, el tràmit 
continuava avançant, o … (que cada veí hi pensi el 
seu exemple) 
En definitiva, aquest procedir només serveix per 
anul·lar la ciutadania. Primer ho van fer eliminant el 
Consell de la Vila i la possibilitat que les persones de 
Valldoreix sabéssim i decidíssim. Ara, desinformen 
sense vergonya i defensen un doble discurs (escola 
de música) que fa anar de corcoll qualsevol que se-
gueixi l’actualitat de Valldoreix.
Fent balanç d’aquests darrers 7 anys, potser ja va 
sent hora que la ciutadania ens plantegem dur a 
terme la nostre particular i orwel·liana rebel·lió a la 
granja i començar a pensar com sortirem d’aquesta 
pastura, que està esdevenint un fangar. 
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NOtA D’ACLAriMENt
Els textos de l’apartat d’opinió apareixen en aquest espai tal com els grups municipals els envien per a la seva pu-
blicació. En cap cas des de l’àrea de comunicació es modifiquen els escrits per a correccions d’estil o ortogràfiques.

PLA D’EQUIPAMENTS
Des del grup municipal de Junts volem posar en valor les 
entitats culturals i veïnals que tant treballen per oferir 
activitats obertes a la ciutadania i que fan enriquir el tei-
xit associatiu de la nostra vila. Per això volem impulsar 
l’aprovació del Pla d’equipaments i ens agradaria fer-ho 
consensuat amb la població i tot el consistori.
L’any 2006 l’EMD va fer una proposta de pla d’usos i 
equipaments on ja es contemplava la necessitat d’un 
edifici cultural, lúdic i comercial entre d’altres, però 
només es va fer l’Escola Bressol. Al 2010 es va fer un 
procés participatiu i a partir del resultat, al 2014 , es 
va convocar un concurs d’idees on es contemplava la 
construcció d’un espai sociocultural amb espai per arts 
escèniques, escola de música, local comercial, biblioteca 
i aparcament. Al 2018 es va aprovar la compra de 2 fin-
ques a l’entorn de l’EMD amb la posterior tramitació del 
Pla Especial d’Usos.
Les traves burocràtiques han estat moltes: la transfor-
mació urbanística de la centralitat dibuixada en aquell 
procés participatiu requeria una modificació del PGM, i 
un nou pla urbanístic d’ordenació volumètrica. Malaura-
dament l’Administració és molt lenta, no depèn només 
de l’EMD, i també és cert que en anteriors mandats des 
de l’àrea de cultura i govern no hem estat prou àgils en 
la gestió per aconseguir-ho.
En aquesta legislatura hem decidit fer l’escola de mú-
sica al costat de l’EMD. Per una mobilitat sostenible és 
millor descentralitzar els serveis perquè les condicions 
per una bona qualitat educativa així ho requereixen, amb 
una sala polivalent amb múltiples usos gestionada per 
l’EMD .També hem contractat el Pla Especial de la Cen-
tralitat, que tindrem abans de l’estiu i que farà realitat 
el projecte de l’espai cultural i cívic on la nostra prioritat 
serà la construcció del teatre. Pensem que és la millor 
ubicació per fer poble, a prop de l’estació de FGC i de l’Eix 
Comercial de Can Cadena. 

OPiNió DE GruPS 



Bu
tll

et
í d

’In
fo

rm
ac

ió
 M

un
ic

ip
al

  |
 V

al
ld

or
ei

x

30

VALLDOrEiX A LES XArXES



Bu
tll

et
í d

’In
fo

rm
ac

ió
 M

un
ic

ip
al

 | 
Va

lld
or

ei
x

31

VALLDOrEiX A LES XArXES



Bu
tll

et
í d

’In
fo

rm
ac

ió
 M

un
ic

ip
al

  |
 V

al
ld

or
ei

x

32


