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Editorial: Neix el més VDX

L’informatiu que teniu a les mans s’ha 
gestat al llarg de mesos però els darrers 
esdeveniments han precipitat el seu nai-
xement. A ningú li deu ser desconeguda 
la situació del govern de l’EMD. Les par-
ticularitats legals en relació a les EMD i 
les darreres accions de CiU-Actuem han 
deixat Valldoreix en una situació de go-
vern complexa. Al llarg dels números 
successius del més VDX intentarem ex-
plicar-nos.

Aquest informatiu pretén acostar, ex-
posar i explicar la vida de Valldoreix des 
de la perspectiva de l’esquerra, una es-
querra ampla, plural i diversa.

Editorial
“La política ha de ser el lloc 

comú de les persones, ha de ser 
noble, és esforçada, és el regal 

del temps propi a la comunitat ”

El darrer ple
“El pitjor que ens pot passar és 
que es trenqui la convivència 

ciutadana per interessos 
polítics mal entesos”

Què és i com funciona una 
EMD?

“Les competències bàsiques i 
exclusives de les EMD són en 

els àmbits de la urbanització, la 
neteja, la cultura, els esports i 
la vigilància i gestió dels seus 

propis béns”
segueix a la pàgina 2
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La volem explicar en clau d’acció, en 
positiu, volem que conegueu que fem, i 
per què ho fem. I també, alguna vegada, 
el que no fem i per què no ho fem.

La política ha de ser el lloc comú de 
les persones, ha de ser noble, és esfor-
çada, és el regal del temps propi a la co-
munitat. Des d’aquest informatiu volem 
transmetre la bona política, la que mai 
s’hauria hagut de deixar de fer, volem 
encantar-vos.

Era necessària aquesta publicació? 
També ens ho hem demanat, i creiem 
que sí, decididament sí. Creiem que els 
mitjans de comunicació de Sant Cugat no 
són prou plurals, a còpia d’anys la veu i 
els interessos de CiU són els únics que es 
deixen sentir al TOT Sant Cugat, al Diari 
de Sant Cugat i a Radio Sant Cugat. No-
més molt de tant en tant i per a cobrir 
l’expedient o quan el silenci seria vergo-
nyós apareix alguna notícia dissident. 

A través de les diverses seccions ens 
donarem a conèixer, ens presentarem a 
la gent de Valldoreix, full a full us convi-
darem a conèixer-nos amb més detall i 
més de prop.

En la secció Que és i com funciona una 
EMD? explicarem aspectes legals, electo-
rals, estructurals, pressupostaris, etc. del 
funcionament d’una EMD. En la secció 
VDX escriurem sobre algun aspecte con-
cret o alguna reflexió sobre Valldoreix. En 
El darrer ple us contarem el desenvolu-
pament i les dificultats de cada ple. En la 
secció Sóc veí/veïna progressista anirem 
presentant-nos: a cada número conei-
xereu un membre que dóna suport a la 

Candidatura de Progrés i Catalanista de 
Valldoreix, amb fotografia inclosa. En la 
secció Per què volem governar, que en-
cetarem en el proper número, explicarem 
els punts del nostre programa. També hi 
haurà Calaix de sastre, una secció amb 
algun entreteniment, cuina, jardí, jocs, 
etc. I tindrem una visió il·lustrada d’algun 
aspecte de la vida de Valldoreix amb La 
Vinyeta de l’ADOLF.

El nostre objectiu final, confessat aquí i 
ara mateix, és guanyar les properes elec-
cions, nosaltres hem d’explicar-vos qui 
som i què volem, vosaltres tindreu l’últi-
ma paraula.

Editorial
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Amb el suport de:

“La política ha de ser el lloc 
comú de les persones, ha de 
ser noble, és esforçada, és 

el regal del temps propi a la 
comunitat ”

ve de la portada
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Pinus halepensis

No sé si sóc d’esquerres perquè sem-
pre em poso del costat del més dèbil, 
o si posar-me d’aquest cantó m’ha fet 
ser d’esquerres. En qualsevol cas em 
permetreu que faci d’advocat del diable 
del pi blanc.

Jo també he passat per la fase de 
dir-me –per què serveix aquest arbre? 
– total, no es autòcton, va ser repoblat, 
té un gran poder d’inflamabilitat, pot 
ser no s’adapta bé a aquest terreny.

Doncs bé, quan desprès d’un feno-
men excepcional com el que vàrem pa-
tir el passat 24 de gener, et prens la 
molèstia d’assabentar-te d’algunes co-
ses i de reflexionar en fred en comptes 
de fer-ho en calent et trobes amb algu-
na sorpresa.

En primer lloc el que vàrem patir no 
va ser una simple ventada una mica for-
ta, va ser un fenomen excepcional dit 
ciclogènesi explosiva, és a dir un petit 
cicló que es produeix justament en ca-
sos excepcionals. Resulta que el Pinus 

halepensis o Pinus maritimus, en català 
pi blanc i en castellà «pino carrasco», sí 
que és una espècie autòctona, de fet el 
seu hàbitat natural i mil·lenari és l’arc 
mediterrani com un del seus noms in-
dica. S’adapta perfectament als climes 
secs i per si això fos poc és el culpable, 
ara sí i entre d’altres elements, que el 

parc de Collserola fos admès a la xarxa 
Natura 2000 de la Unió Europea com 
a Lloc d’Interès Comunitari (LIC). Això, 
per exemple, és un plus per aconseguir 
que el Parc sigui declarat Natural.

Ara ja me l’estimo una mica més, 
al pi blanc. És cert que pot ser es va 
repoblar als anys quaranta de manera 
intensiva, és cert que pot ser el terreny 
no és el més idoni, és cert que pot ser 
tampoc no l’hem cuidat com ho havíem 
de fer, però també és cert que forma 
part del nostre patrimoni natural i que 
prou delmat ha estat amb la catàstrofe 
que hem patit com perquè a més el de-
monitzem i el vulguem eliminar.

Des d’avui, pi blanc, tens un altre 
amic i espero que en facis molts més.

Pablo alonso

VDX

“Des d’avui, pi blanc, tens un 
altre amic i espero que en 

facis molts més”
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La vinyeta de l’ADOLF www.adolf.cat

Per col·laborar

Podeu col·laborar amb l’Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix de moltes maneres:

Rebre la informació dels actes públics i aquest informatiu
Fer-vos membre de l’Associació

Fer una aportació econòmica

Per tal de fer qualsevol de les accions anteriors envieu un correu electrònic a: suport@mesvdx.cat, 
indicant les dades següents: Nom, cognoms, adreça postal, correu electrònic, i telèfon i ens posarem 
en contacte amb vosaltres. Amb l’enviament del correu es dóna per entès que esteu d’acord amb les 
condicions següents:

Les vostres dades personals seran incloses en el nostre fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’Associació de Veïns i Veïnes de Va-

lldoreix i sols s’usaran per donar compliment a les opcions que haureu indicat en el vostre correu electrònic i no seran cedides ni publicades 

a tercers sota cap concepte.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podreu exercir el dret a accedir-hi per 

actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-vos al seu tractament, enviant un escrit indicant quin dret voleu exercir, a l’adreça: 

C. Tort, 16. 08197 Valldoreix. O bé un correu electrònic a suport@mesvdx.cat amb les paraules “No  suport” a l’assumpte.
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Després de la desagradable sorpresa 
dels dos plens de desembre en què part 
dels d’aleshores encara membres del 
govern de l’EMD van votar en contra de 
tots els punts, fins i tot dels que ells ha-
vien treballat, el primer ple després del 
trencament del pacte ha estat mogut.

CiU ha presentat mocions a dojo, 
moltes d’elles sense cap substància 
—una per refer el pacte, una altra per 
continuar fent el que ja s’està gestio-
nant sobre la xarxa de banda ampla— i 
altres molt greus i irresponsables com 
no acabar les petites instal·lacions de 
la residència d’animals abandonats del 
Cau Amic, o una altra per tirar enrere el 
procés endegat amb la seva participació 
per a la promoció dels treballadors de 

l’EMD i fins i tot una que afirma gratuï-
tament que l’ordenança sobre la substi-
tució de l’arbrat s’aplica malament.

Entremig, una acció de govern deci-
dida: arreglar els problemes generats 
per CiU amb una nova distribució de 
carteres de govern, redactar a corre-
cuita la sol·licitud de la subvenció de 
140.000 € a la Comunitat Europea per 
a fer l’arranjament d’un primer tram de 
riera com a model del què poden arri-
bar a ser; impulsar el concurs d’idees 
per a la construcció de la nova plaça de 
la centralitat en l’actual espai del Ca-

sal de Cultura, endegar la construcció 
de l’Escola Bressol a veure si s’acaba a 
temps, la compra d’un nou autobús, la 
regulació experimental de l’aparcament 
al voltant de l’estació... I mentre, l’opo-
sició... només s’hi oposa.

Entre el nombrós públic —més de 
cent persones— un gran interès pel 
pacte. Encara perduren els malentesos 
sobre qui l’ha trencat, com si al votar 
tots els punts prèviament consensuats 
en un ple s’hagués estat mirant cap 
una altra banda. Com si deixar l’Entitat 
Municipal sense pressuposts no fos un 
acte irresponsable. Com si fer que pas-
sessin els terminis de sol·licitud de sub-
vencions no fos més que un joc. No s’hi 
val fer servir els ciutadans de Valldoreix 
—i els treballadors de l’EMD— com a 
ostatges. El pitjor que ens pot passar és 
que es trenqui la convivència ciutadana 
per interessos polítics mal entesos.

I de la ventada catastròfica, res, cap 
interès. Com si els 13.000 arbres cai-
guts al terme, dels quals 4.000 en zona 
urbana i 500 enmig d’algun carrer, i els 
25.000 m3 de troncs i brancam dels 
que ens hem de desfer no fos més que 
una anècdota, això sí, costarà prop de 
600.000 € a l’Entitat Municipal de tots. 
Ja veurem com es pot gestionar aques-
ta despesa amb CiU posant pals a les 
rodes.

Joan Gaya

El darrer ple

“El pitjor que ens pot 
passar és que es trenqui 
la convivència ciutadana 

per interessos polítics mal 
entesos”
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Calaix de sastre

Arròs negre

Hi ha moltes maneres de fer arròs 
negre però es poden classificar essenci-
alment en dues, les que aconsegueixen 
la negror a partir de ceba cuita moltes 
hores, més de quatre; o les que l’acon-
segueixen amb tinta de sèpia o de ca-
lamar. Aquesta recepta és un entremig 
i té un sabor dominat per la tinta de 
sèpia amb un rerefons de frescor àcida 
proporcionat per la ceba molt cuita. La 
recepta és minimalista, vull dir: indico 
els mínims per què allò que surti es pu-
gui qualificar d’arròs negre, no obstant 
al final explico algunes variacions i afe-
gits.

Ingredients (per a 4 persones)

Una sèpia mitjana, amb tinta i salsa
1 kg de cebes
Dos grans d’all
300 g. d’arròs bomba
1 litre i mig d’aigua
Oli, sal i pebre blanc

Piqueu les cebes i els alls molt finets. 
Talleu la sèpia a dauets, com de parxís. 
Deixateu la tinta en una mica d’aigua.

En una cassola ampla i baixa poseu 
un raig d’oli i sofregiu la ceba una hora 
i mitja, si s’enganxa afegiu aigua en 
petites quantitats tantes vegades com 
calgui fins que la ceba quedi de color 
marró fosc brillant, sense arribar a ser 
negra. A la mitja hora saleu i tireu-hi els 
alls picats. 

Mentre la ceba es va coent sofregiu 
la sèpia en l’altra cassola amb un raig 

d’oli, salpebreu i quan hagi deixat anar 
el suc i comenci a assecar-se tireu-hi 
la salsa de la sèpia, remeneu un minut 
més, aboqueu-hi l’aigua, feu-ho bullir 
20 minuts, afegiu-hi la tinta colada amb 
un colador fi i que bulli un parell de mi-
nuts més.

A la cassola de la ceba tireu-hi l’ar-
ròs i sofregiu-lo cinc minuts remenant 
constantment, aboqueu-hi el contingut 
bullent de l’altra cassola, deixeu-ho 
coure vint minuts, els primers cinc a foc 
fort, la resta a foc suau. Retireu-ho del 
foc i tapeu-ho amb un drap de cotó du-
rant deu minuts.

Variacions

En el sofregit de ceba s’hi pot afegir 
al final una culleradeta de cafè de pe-
bre vermell dolç.

En el sofregit de la sèpia s’hi pot afe-
gir una mica de pebrot vermell talladet 
a daus 

Es pot substituir l’aigua per brou de 
peix, és més fort de gust però menys 
subtil, es perd el rerefons lleugerament 
àcid i refrescant de la ceba i el sabor de 
la tinta perd presència.

En lloc de l’arròs bomba en podeu fer 
servir un de més comú, però es nota la 
diferència.

Al tirar l’aigua a l’arròs s’hi poden 
afegir cloïsses prèviament obertes al 
vapor, i el líquid d’obrir-les ben filtrat.

Es poden sofregir algunes gambes 
abans de la sèpia, retirar-les i tornar-
les a posar quan faltin cinc minuts de 
cocció de l’arròs.

rafel serra
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Què és i com funciona una EMD?

Què és una Entitat 
Municipal Descentralitzada?

Es diu que els ajuntaments són les 
administracions públiques més prope-
res als ciutadans, doncs les EMD, enca-
ra ho són més. Per als municipis grans 
amb zones diferenciades o per als pe-
tits amb nuclis de població aïllats del 
principal, les EMD compleixen un paper 
interessant: fer-se càrrec de l’adminis-
tració de les seves peculiaritats i dels 
serveis i necessitats més immediates 
dels ciutadans. Les EMD actuen amb 
total autonomia en l’exercici de les se-
ves competències, com ho fan els ma-
teixos ajuntaments de municipi.

A Catalunya hi ha 58 EMD, gairebé 
totes a la província de Lleida, però les 
més grans són la de Valldoreix amb 
7.550 habitants, en el Municipi de Sant 
Cugat del Vallès, i la de la Canonge amb 
uns 5.000 habitants en el municipi de 
Tarragona, molt més grans que la ma-
joria de pobles de Catalunya.

S’ha format una Associació d’EMD, 
com n’hi ha d’ajuntaments, que ha tre-
ballat principalment en aclarir els aspec-
tes legals sobre les competències, fun-
cionament i règim electoral d’aquestes 
entitats. La presidenta de l’Associació 
és la de l’EMD de Valldoreix, Montserrat 
Turu, que ha aconseguit que les EMD 
constin de ple dret en l’actual Estatut 
de Catalunya.

Les competències bàsiques i exclusi-
ves de les EMD són en els àmbits de 
la urbanització, la neteja, la cultura, els 

esports i la vigilància i gestió dels seus 
béns. L’ajuntament del municipi també 
els pot delegar altres competències, 
com a passa a Valldoreix amb part de la 
planificació urbanística. 

Fins fa poc, Valldoreix tenia compe-
tència parcial en seguretat, amb dos 
vigilants propis —auxiliars de la po-
licia local— i també en la recollida de 
residus. Durant els governs anteriors 
de CiU es van perdre aquestes dues 
competències que avui per avui són les 
que presenten més deficiències, com és 
prou conegut. Ara tenim un policia local 
de l’Ajuntament de Sant Cugat assignat 
de manera fixa i altres reforços sense 
un conveni explícit. També tenim la re-
collida d’escombraries molt antiquada, 

ja que, tot i ser domiciliària com volem 
la majoria de veïns, ni és una recollida 
selectiva, ni es recicla res, ni tampoc 
compleix prou bé amb el sistema de 
recollida. Tan de bo un dia recuperem 
aquestes competències de vigilància i 
de recollida de la brossa.

Seguirem parlant de les EMD.

Joan Gaya

“Les competències bàsiques i 
exclusives de les EMD són en 
els àmbits de la urbanització, 

la neteja, la cultura, els 
esports i la vigilància i gestió 

dels seus propis béns”
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Ondina Ballester

Hola. Sóc Ondina Ballester, del bar-
ri de Gràcia de Barcelona, però visc a 
Valldoreix des del 1975, la meitat de la 
meva vida. Vaig treballar de secretària 
de direcció amb idiomes, però en anar 
a viure lluny tot això va quedar enre-
re. Com que no m’agradava estar-me 
a casa, vaig estudiar psicologia a Bella-
terra. Ara, en aquets moments, òbvia-
ment jubilada, miro de no adormir-me. 
Ajudo, quan es pot, al meu marit amb 
alguns del llibres que escriu,  intento 
buscar la biografia de l’avi patern i em 
distrec cada dilluns al vespre amb la 
nostra Coral Harmonia.

Els meus pares van ser perdedors de 
la guerra civil, d’esquerres i van haver 
de fugir a França. La Segona Guerra 
Mundial els va obligar a tornar a Bar-
celona amb el conseqüent perill. Vaig 

créixer, entre altres pors, amb la por a 
parlar de política, ni amb familiars, ni 
amb amistats, amb ningú excepte els 
de casa. 

Fins fa ben poc encara, malgrat els 
anys de democràcia, em costava ex-
pressar-me obertament, a vegades per 
aquesta por residual, a vegades per 
respecte als que no pensaven com jo.

La mort de Franco i els esdeveni-
ments posteriors em van trobar ja a 
Valldoreix. I aquí, mica en mica, vaig 
anar coneixent gent políticament afí. 
Aquestes persones són les que amb 
els anys han format els «Veïns i Veïnes 
Progressistes» de Valldoreix amb els 

quals em sento identificada i considero 
la meva família «política». Ja no em fa 
por opinar sense ofendre ningú. Això 
sí a menys que se m’hi obligui: no em 
considero «políticament correcte». 

Tenir una eina, com aquest butlletí 
que teniu a les mans, que ens permeti 
no només opinar sinó rebatre falses no-
tícies i opinions interessades, em sem-
bla un gran encert. Desitjo que aquesta 
iniciativa vagi endavant i aplegui a tots 
els que creiem en la veritat, el progrés 
i la democràcia.

ondina ballester

Sóc veïna progressista

“Desitjo que aquesta iniciativa 
vagi endavant i aplegui a tots 
els que creiem en la veritat, el 

progrés i la democràcia”


