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O l’esquera o la crisi

Podem votar a qui vulguem, no fal-
taria més, és l’essència de la democrà-
cia, però també és essencial el vot me-
ditat i amb criteri. Els criteris per votar 
ens els poden dictar o bé els nostres 
interessos o bé els nostres ideals, totes 
dues opcions són legítimes, la primera 
però ens aboca a la competència entre 
persones, la segona a la col·laboració.

Si votem per ideals hem de veure 
qui és el legítim autor de valors que 
avui en dia són cosa comuna: justícia, 
ecologia, no violència, cultura, igualtat 
d’oportunitats, valors socials.

Aquests ideals són els que inspiren 
les accions de govern de les persones 
d’esquerres: el vot universal i el vot de 

“CiU-Actuem pretén aturar 
l’activitat de govern de l’EMD. 
Valldoreix no ho consentirà” 

Editorial
“La nostra petita EMD pot fer 

poques i petites coses, però en 
pot fer: invertir en educació, 
en cultura,  en serveis a les 
persones, en obres. Posar el 
nostre petit gra de sorra en 

l’economia social”

Perquè volem seguir governant
“[A l’Escola Bressol] s’hi ha fet 

un projecte molt innovador, 
d’acord amb les normes de 

construcció més avançades i 
sostenibles”
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la dona, el dret de sindicació, la jornada 
laboral per sota de 40 hores setmanals 
són consecucions històriques de l’es-
querra perseguint la igualtat i la demo-
cràcia. La protecció del medi ambient, 
el consum responsable, la reutilització, 
el reciclatge, etc. són mesures propug-
nades per l’esquerra d’avui dia en pro 
del nostre maltractat medi ambient. 
Els moviments pacifistes, les iniciatives 
de desarmament, la no proliferació de 
mines antipersones són expressions 
de l’esquerra per la no violència i els 
valors socials. L’ensenyament gratuït 

i obligatori fins als 18 anys, la cultura 
per a tots, la sanitat universal són les 
bases de la igualtat d’oportunitats, fites 
històriques dels moviments d’esquerra. 
L’economia real, la del valors de les co-
ses en contraposició a l’economia del 
preu, objecte de moviments especula-
tius, fa temps que també és bandera de 
les esquerres.

Si els estats i els bancs s’haguessin 
regit per valors en lloc de per interes-
sos la crisi en què estem immersos no 
hauria arribat. I ara hem de veure com 
el capital, amb els diners de tots, s’en-
testa a salvar empreses, bancs, asse-
guradores... Amb una economia dels 
valors i no dels interessos no hauríem 
arribat on estem. Amb una economia 
en que els preu de les coses s’apropés 
més al seu valor real i no fos resultat 
d’una pura especulació no estaríem a 
punt d’afrontar la crisi econòmica més 
gran de la història.

Aquestes consecucions històriques ja 
estan tan arrelades a la societat que ni 
tan sols la dreta s’atreviria a no fer-ne 
ús ni que sigui electoral; ja no em puc 
imaginar cap polític de cap color capaç 
de no defensar aquests valors, fins i tot 
els de dretes. O sí...?

La nostra petita EMD pot fer poques 
i petites coses, però en pot fer: invertir 
en educació, en cultura,  en serveis a 
les persones, en obres. Posar el nostre 
petit gra de sorra en l’economia social.
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“La nostra petita EMD pot fer 
poques i petites coses, però en 
pot fer: invertir en educació, 
en cultura,  en serveis a les 
persones, en obres. Posar el 
nostre petit gra de sorra en 

l’economia social”

ve de la portada

EL CASAL D’AVIS FA 25 ANYS...
MOLTES FELICITATS!
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Què és i com funciona una EMD?

Els òrgans de govern

Tal com vàrem enunciar en el núme-
ro 1, tenim la intenció d’explicar abas-
tament com funciona una EMD, ens im-
portaran temes com ara la seva raó de 
ser, la seva història, les competències, 
el funcionament intern, el mecanismes 
de presa de decisió, les eleccions etc. 
En el primer número vàrem explicar 
què eren les EMD, en aquest us parla-
rem dels seus òrgans de govern.

Els òrgans de govern d’una Entitat 
Municipal Descentralitzada són dos: el 
president i la junta de veïns.

El president és un òrgan unipersonal 
d’elecció directa, És a dir, els ciutadans 
el trien directament i amb un vot no-
minal. Voten una persona d’entre vàri-
es d’una llista oberta. Normalment els 
candidats estan suportats per un par-
tit polític o per una coalició electoral. 
Correspon  al president  representar  
l’entitat, administrar-ne  els interessos, 
executar els acords adoptats per  la  
junta  de  veïns  i  totes les  altres  atri-
bucions   que corresponen a un alcalde. 
Té la màxima responsabilitat executi-
va. La presidència de l’EMD adscriu les 
àrees de treball a les vocalies: cultura, 
esports, urbanisme, hisenda, medi am-
bient, acció social, etc.

Per tant, té les atribucions d’un alcal-
de en les competències pròpies d’una 

EMD, de fet a la majoria d’EMD al pre-
sident se li diu Alcalde o Alcalde Pedani 
i als vocals, regidors.

La junta de veïns és un òrgan col-
legiat. Està format pel president i els 
vocals. Els vocals no són electes i no 
figuren en cap llista al moment de les 
votacions sinó que són designats, a 
posteriori , per les diverses candidatu-
res (partits, coalicions electorals, fede-
racions, etc.  de forma proporcional als 
vots que aquests han obtinguts a les 
eleccions municipals. Les decisions es 
prenen per majoria.  Les reunions de la 
junta de veïns s’anomenen el “ple”. Per 
tant si voleu saber que es cou en una 
EMD heu d’assistir al ple. Les funcions 
del ple són com les del ple d’un ajun-
tament.

A més, una EMD, com qualsevol altre 
organisme polític, disposa d’una admi-
nistració formada per personal labo-
ral i de carrera que són els qui fan la 
feina del dia a dia: tràmits, recepció i 
enviament de documentació al ciutadà, 
publicacions, anàlisis i estudis tècnics, 
arxiu, i un llarg etcétera. Normalment 
s’ubiquen en un edifici, conegut famili-
arment com l’EMD.

rAfAel serrA I fUster

“El president és un òrgan 
unipersonal d’elecció directa 
i té la màxima responsabilitat 

executiva”

Si disposes d’un bloc, d’un web 
personal, o d’associació, o ets 
una publicació afí, enllaça’ns! 

Visita el web www.mesvdx.cat i 
pica “enllaçar” a sota del  logo i 
trobaràs el que et cal per fer-ho
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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:

Rebent la informació dels actes públics i aquest informatiu
Fent-vos membre de l’Associació

Fent una aportació econòmica

Per tal fer-ho 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 

Valldoreix i sols s’usaran per donar compliment a la o 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 la següent 

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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Ple del 7 d’abril de 2009

El ple constava de vuit punts més un 
altre amb les mocions del grup de CiU-
Actuem. El més rellevant va se l’apro-
vació de la liquidació del pressupost del 
2008 i el projecte de construcció de la 
Llar d’Infants. Però cal comentar la no 
aprovació per part de CiU-Actuem d’una 
partida de 12.000 euros per comprar 
instruments per al Centre Musical, que 
haurien pogut ser l’inici de la millora del 
Centre Musical per esdevenir “Escola de 
Música i Dança”

Una altra partida econòmica que CiU-
Actuem va modificar va ser la que esta-
va destinada a l’Informatiu Info-Valldo-
reix; diguem que més que modificar la 
van eliminar: la deixaren en 1 euro. La 
intenció és clara: volen suprimir l’únic 
instrument que té l’EMD per informar 
als ciutadans i estem convençuts que 
això vulnera els drets que tenim tots 
els veïns d’estar assabentats del que fa 
la nostra administració. L’argument va 
ser considerar que l’Info Valldoreix era 
utilitzat com una eina propagandística 
de l’equip de govern; si mireu el darrer 

número hi trobareu: la ventada en foto-
grafies, reportatges de dues entitats del 
municipi, informacions diverses i la des-
cripció i plànol de les obres de Mossèn 
Jacint Verdaguer. Doncs bé, aquesta 
informació la consideren “pamfletària”, 
propaganda!? Curiosament, però, no 
van suprimir la partida, la varen deixar 
en 1 euro, es deuen imaginar que els 

convindrà disposar-ne algun dia.
Les mocions presentades pel grup de 

CiU-Actuem van ser aprovades exclusi-
vament amb els seus vots. Cal dir que 
la majoria instaven a l’equip de govern 
a fer accions que ja s’estan fent com 
la incorporació d’un mercat ambulant, 
l’establiment de contactes amb el com-
plex esportiu per tal d’assegurar-ne el 
seu manteniment, etc. 

Finalment, la moció estrella proposa-
va, subtilment, adequar les retribucions 
de la Junta de veïns de l’EMD als criteris 
de les Associacions de Municipis; això 
traduït al català vol dir rebaixar els sous 
de tots els vocals i especialment, el de 
la Presidenta, que com és sabut, té 
dedicació completa i exclusiva. Si això 
vol dir haver de compartir la feina de 
l’EMD amb d’altres, el resultat és fàcil 
de preveure: ja actualment són moltes 
les hores esmerçades pels membres 
de l’equip de govern, sobretot si tenim 
en compte que tot el treball recau en 
quatre persones, la majoria de les quals 
amb dedicació parcial.

En l’apartat de precs i preguntes, una 
vegada més, hi va haver algú entestat 
en trencar la convivència per interes-
sos polítics mal entesos. Creiem que és 
bo  criticar allò que es cregui necessari, 
però no es poden permetre els insults i 
les desqualificacions barroeres.

roser cAsAMItjANA I AbellA - XAvIer lecINA I vIllANovA

El darrer ple

“CiU-Actuem impedeix la 
compra d’instruments per a 

l’escola de música”

“CiU-Actuem pretén destruir 
l’Info Valldoreix”
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Perquè volem seguir governant

L’Escola Bressol més a prop

M’agradaria poder parlar sobre els 
50 anys de la creació de l’Entitat Local 
Menor de VDX, però podríem dir que 
encara no tenia ús de raó. Sí que puc 
parlar de l’arribada ara fa 30 anys, de la 
democràcia a “ELMenor” – així se’n deia 
popularment de l’autobús que duia com 
a rètol “ELM”. Em va agradar sobretot 
que el primer govern democràtic el và-
rem guanyar les esquerres, i per tant, 
el primer Alcalde – tot i que aleshores 
s’hi havia d’afegir “pedani” – va ser el 
malaguanyat José Luis Martínez Fer-
nández, una persona que tenia la vir-
tut, entre altres, de ser veritablement  
d’esquerres.

Recordo dues actuacions importants 
que el van preocupar i va dur a terme 
d’immediat: La primera, fer el clave-
gueram per eliminar la insalubritat dels 
pous morts sovint mal usats i la segona 
i que ara ens ocupa, regular i poten-
ciar l’Escola Bressol. Una preocupació 
important que palesava la seva visió de 
futur, perquè aleshores a Valldoreix ja 
hi vivia gent jove amb edat de tenir fills 
i anaven arribant els que fugíem de la 
ciutat.

Mireu quina casualitat! quan ara fa 
sis anys va tornar a guanyar la candi-
datura dels tres partits d’esquerres i els 
independents, la primera Presidenta-

Alcaldessa de VDX, Montse Turu i Ros-
sell, tot just haver pres possessió, va 
engegar el primer punt del programa 
electoral de la Candidatura de Progrés 
i Catalanista (CPiCV): ocupar-se de so-
lucionar que set infants valldoreixencs 
que havien quedat exclosos per falta de 
places a l’Escola Bressol, poguessin ac-
cedir-hi. Estem parlant que va prendre 
possessió del càrrec a meitat de juny 
del 2003 i el setembre, els nens ja seien 
en una aula: En tres mesos va aconse-

guir: buscar i trobar un arquitecte pel 
projecte, trobar els diners, adjudicar 
l’obra, executar-la, i tot amb l’agost pel 
mig. Així es va oferir una nova aula a 
Valldoreix i es va resoldre el problema 
de set famílies de Valldoreix...

Seguint amb el primer punt del pro-
grama de la CPiCV, ja aleshores ens 
vam plantejar la possibilitat de fer una 
nova escola bressol, canviant-ne la ubi-
cació si calia. La que teníem i encara 
tenim no es pot engrandir més i la situ-
ació actual és poc idònia per mor de les 
línies elèctriques. El millor lloc que es 
va trobar va ser dins de la zona escolar 
i esportiva. Si bé personalment penso 
que es podia haver fet on actualment hi 
ha la brigada, s’ha trobat una ubicació 
prou bona, a la vora del CEIP Ferran 
i Clua i del complex esportiu. Després 
de passar pels diversos i complicats trà-
mits administratius, s’està tirant enda-

“S’ha fet un projecte molt 
innovador, d’acord amb les 
normes de construcció més 

avançades i sostenibles”

“L’escola Bressol es podrà 
inaugurar el curs 2010 - 2011 
i acollirà 100 nens i nenes en 6 

aules.”
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vant: el Pla Especial ja està aprovat; al 
darrer ple es va aprovar la corresponent 
partida pressupostària; s’ha demanat 
un crèdit a la Diputació de Barcelona; 
la Generalitat ha aportat la subvenció 
i l’EMD ha fet l’aportació corresponent. 
Ara es farà el concurs per a adjudicar 
les obres. 

S’ha fet un projecte molt innovador, 
d’acord amb les normes de construc-
ció més avançades i sostenibles: amb 
energia geotèrmica, cobertes vegetals, 
etc. a més a més, té un disseny amplia-

ble. Si ara hi ha 5 aules que acullen uns 
70 nens i nenes, la nova Escola Bressol 
n’acollirà uns 100 en 6 aules ubicades 
en tres braços, i, per descomptat, en 
condicions molt més favorables que les 
actuals. L’agost del 2010 la Bressol ha 
d’estar acabada. Afortunadament es 
podrà inaugurar pel curs 2010-2011. 
Per tot això: volem seguir governant.

rosA MArIA UdINA Abelló

Les obres del carrer Mossèn 
Jacint Verdaguer

Qualsevol poble que progressi ha de 
fer obres, són necessàries i milloren la 
vida, les obres del carrer Mossèn Jacint 
Verdaguer milloraran aquest fragment 
de carrer i marcaran l’inici del  que 

serà un dels eixos de Valldoreix. D’aquí 
aproximadament sis mesos en gaudi-
rem tots, però com passa amb totes 
les obres públiques durant la seva exe-
cució causen alguns inconvenients. En 
aquest cas, alguns veïns no poden usar 
els seus garatges amb comoditat, altres 
amb moltes dificultats i alguns comerci-

ants  poden tenir perjudicis econòmics. 
Ens consta que el govern de l’EMD en-
gegarà idees per pal·liar el problema. 
A banda, tots nosaltres hi podem col-
laborar, senzillament, quan ens calguin 
productes i serveis recordem-nos del 
comerç de Valldoreix en general i dels 
comerços afectats per les obres en par-
ticular. En aquesta zona hi tenim: 

Perruqueria
Bars restaurants
Botiga de material de construcció
Acadèmia
Gestories
Viver d’empreses
Oficina bancària
Immobiliàries

AssocIAcIó de veïNs/es proGressIstes de vAlldoreIX

“Quan ens calguin productes 
i serveis recordem-nos del 

comerç de Valldoreix”

VDX



8

Àngels Calaf

La meva biografia comença a Valldo-
reix, molt aviat, tenia només quinze 
dies quan m’hi van portar per primera 
vegada, en tren és clar, no perquè no 
hi haguessin cotxes encara, que no sóc 
tan antiga, sinó perquè nosaltres no en 
teníem i l’estació de Provença era a to-
car de casa. Veníem cada cap de set-
mana, amb fred o calor, i tots els estius. 
Puc dir que VDX ha estat l’escenari de 
moltes vivències: el lloc on vaig estimar 
per primera vegada les flors, els ocells i 
els insectes gràcies a la meva àvia, que 
no em deixava trepitjar les formigues. I 
també aquí va ser on vaig distingir els 
soroll que fa el vent entre els pins quan 
arriba setembre, senyal inequívoca que 
l’estiu s’acabava i calia tornar a la ciutat 
i a l’escola. 

També he treballat a VDX de mestra 
un quants anys, al Ferran Clua, on vaig 
començar a percebre la transformació 

del teixit social de la vila. Poc a poc, un 
lloc concebut per a l’estiueig, de petits 
burgesos i menestrals, com la meva fa-
mília, va passar a ser un paradís on tot-
hom hi volia viure i jo també m’hi vaig 
apuntar, ara fa gairebé trenta anys. Hi 
ha hagut  canvis, però el més significa-
tiu va ser la creació de la Pedania per 
part del  senyor Escayola, conegut dels 
meus pares, que ja va intuir, en ple fran-
quisme, que el sentit de pertinença a la 
comunitat es podia assolir separant-se 
de Sant Cugat. Teníem de tot: boscos, 
cases boniques grans o petites, els gust 
pel veïnatge, les festes de l’estiu, unes 
misses que no s’acabaven mai, les bici-
cletes i els primers amors. 

Ara fa dos anys que ja no faig de pro-
fe i Valldoreix vol temps. Crec que és 
possible crear espais comuns de decisió 
entre els polítics i la ciutadania i jo l’he 

trobat en la nostra associació, un lloc 
de reflexió amb la pretensió de difondre 
un conjunt de propostes que animin la 
participació ciutadana, que millorin la 
convivència i garanteixin el futur en 
qualitat de vida. Ja ho veieu, sempre 
em quedarà la didàctica com qui li que-
da París: es tracta de fer conèixer, fer 
entendre, fer pensar i ser responsable 
amb VDX.

MArIA ÀNGels cAlAf MAsAchs

Sóc veïna progressista

“Crec que és possible 
crear espais comuns de 

decisió entre els polítics i la 
ciutadania i jo l’he trobat en la 

nostra associació”


