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Sí, però no al pati de casa

NIMBY és un acrònim anglès de “Not 
In My Back Yard”, que vol dir, si fa no 
fa, no al pati de casa meva.

Aquesta expressió és usada per 
molts col·lectius afectats per activitats 
o instal·lacions molestes, però que tot-
hom reconeix com a socialment neces-
sàries. La versió en castellà seria SPAN 
que significa “Si, Pero Aquí No” A Cata-
lunya és un fenomen molt freqüent i el 
podem observar arreu per poc que ens 
hi fitxem. Se l’ha anomenat “La cultura 
del No”.

Així, cada cop son més nombrosos 
els col·lectius que es queixen de tot el 
que suposi una molèstia propera o un 
inconvenient, des de l’emplaçament a 

El darrer ple

“L’equip de govern de 
CiU, a Sant Cugat, va 

votar no a la participació 
de Valldoreix en els 
temes que l’afecten”

“Gràcies a la ciutadania 
CiU-Actuem vota sí a 

l’Escola Bressol”

Sóc veí progressista

“la candidatura 
d’esquerres té la voluntat 

de generar progrés de 
manera justa i per a tota 

la ciutadania”
segueix a la pàgina 2
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les rodalies d’una deixalleria, una de-
puradora, un centre de tractament de 
drogodependents, un aparcament, o a 
nivell més modest la ubicació dels con-
tenidors de brossa, parades d’autobús, 
etc. etc.

A vegades el rebuig és tan mecànic 
o sistemàtic que, en les obres que són 
una clara millora, els mateixos veïns 
que les gaudiran les rebutjen i arriben a 
considerar-les innecessàries. Això pasa 
en obres de tota mena: l’arranjament 
d’un vial, la construcció d’un passeig, 
d’unes instal·lacions públiques, etc. I 
tot per tal de no suportar les molèsties 
puntuals que poden patir durant l’exe-
cució dels treballs.

Tothom vol gaudir de millors prestaci-
ons, millors serveis i més i millors equi-
paments de tota mena. Tothom voldria 
tenir relativament a prop escoles, hos-
pitals, parc de bombers, antenes per  a 
millors cobertures telefòniques, vials 
d’accessos ràpids i segurs, estacions 
de trens. Però és clar “relativament a 
prop”, no al costat mateix.

Quant toca decidir l’emplaçament 
més adient pera un servei, per tal que 
se’n puguin aprofitar el major nombre 
de ciutadans, de manera ràpida, còmo-
de i amb costos del projecte raonables 
i assumibles, es quant comencen les 
dificultats. 

I al final, el moll de l’os del les raons 
no rau tant en la resolució del problema 
de l’equipament en qüestió com en què 
el projecte d’execució ens afecta direc-
tament. Un plantejament sovint insoli-
dari: tots generem residus que s’han de 
tractar, reciclar o eliminar, tots consu-
mim energia que en un lloc o altre s’ha 
de produir i tots som, en potència, usu-
aris de tots els serveis que l’administra-
ció ens posa a la nostra disposició.

Un altre aspecte és l’ús interessat 
d’alguns partits polítics i d’altres col·
lectius amb interessos partidistes o par-
ticulars que aprofiten o promouen d’al-
guna manera aquests enfrontaments 
entre l’administració i els ciutadans per 
tal d’aconseguir objectius electorals o 
d’altra mena.

Però això ja seria un tema per tractar 
amb més detall en una altra ocasió.

Editorial
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“A Catalunya el NIMBY és un 
fenomen molt freqüent”

ve de la portada
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Perquè volem governar

El Consell de la Vila

El passat 20 de maig varen ser no-
menats 40 veïns que formaran part del 
Consell de la Vila.

· Està format pels membres del Con-
sistori de l´EMD i per 40 veïns d’entre 
tots els proposats per associacions o 
amb recolzaments de signatures. La 
Presidència del Consell l´exerceix la 
Presidència de l´EMD, o un vocal Regi-
dor amb delegació expressa.

- És el màxim òrgan de participació 
ciutadana directa, de caràcter consul-
tiu, deliberatiu i proposicional, en temes 
d’interès general de la nostra Vila.

· Es reunirà cada trimestre, amb l’or-
dre del dia proposat pel Govern, al que 
s’hi afegiran els punts suggerits pels 
membres del mateix Consell. 

Es crearan a més els Consells secto-
rials següents:

· Consell Sectorial de Serveis a les 
Persones: acció social, solidaritat i  coo-
peració, ensenyament, cultura, esports, 
joventut, gent gran i lleure.

· Consell Sectorial de Serveis Urbans: 
urbanisme, serveis urbans, manteni-
ment, vialitat i medi ambient.

· Consell Sectorial de Promo-
ció Econòmica: comerç, indústria, 

ocupació i promoció econòmica. 
Les funcions de tots tres són: 

· Debatre sobre les proposicions del 
Govern de l´EMD i proposar·ne millo-
res, complements i canvis

- Formular propostes en temes espe-
cífics per a ser valorades i elaborades 
pel Govern de l´EMD.

- Fer el seguiment i proposar la revi-
sió del Pla d’acció Municipal correspo-
nent a cada àmbit.

· Proposar accions de govern al Con-
sell de la Vila per a ser incorporades 
i debatudes en el seu si i prioritzades 
conjuntament amb altres propostes 
que li arribin.

· Proposar la realització d’esdeveni-
ments, així com organitzar-los o col-
laborar en la seva organització.

· Proposar prioritats al Consell de la 
Vila sobre accions de govern 

Per tot això rebran informació directa 
sobre les accions i els projectes espe-
cialment rellevants, de part del Govern 
de l’EMD.

Els membres dels Consells seran no-
menats per la Presidència a proposta 
de les entitats i associacions. Els acords 
proposicionals i els dictàmens dels Con-
sells seran elevats al Consell de la Vila.

 Aquests quatre consells juntament 
amb les audiències públiques i la parti-
cipació electrònica constitueixen el sis-
tema de participació ciutadana impulsat 
per aquest Govern que ha de perme-
tre a la ciutadania involucrar-se en els 
afers del poble.

JOsep marIa Fe I CLaVeLL

“Aquests quatre consells 
juntament amb les 

audiències públiques i la 
participació electrònica 
constitueixen el sistema 
de participació ciutadana 

impulsat pel govern”
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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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En aquest número, a més de dos 
plens de Valldoreix, us expliquem algu-
nes qüestions del ple del mes d’abril de 
Sant Cugat que afecten a Valldoreix.

Ple de Sant Cugat 20/04

En aquest ple els grups d’esquerra,  
PSC, ICV i ERC, van presentar una mo-
ció conjunta on es demanaven tres co-
ses aparentment lògiques i senzilles:  

· La participació de l’EMD de Va-
lldoreix a les comissions informatives 
de l’Ajuntament de Sant Cugat quan 
aquestes tractessin assumptes que 
afectessin a la nostra administració i al 
nostre territori

· Que l’ajuntament notifiqués a l’EMD 
els acords de la Junta de Govern i del 
Ple que li afectessin

· Que s’iniciessin les gestions per tal 
de que l’EMD estigues representada al 
Consell d’administració de PROMUSA. 

Sembla obvi que qualsevol pugui es-

tar present i participar d’aquelles decisi-
ons que l’involucren de les quals  n’hau-
rà de patir les conseqüències; també 
sembla clar que el terme de Valldoreix 
forma un continu amb el de Sant Cugat 
i el fet de participar en l’empresa pú-
blica PROMUSA, hauria de facilitar que 
a Valldoreix s’hi pogués fer habitatge 
per a joves o persones amb problemes 
que ho puguin necessitar. Doncs es veu 

que l’equip de govern de CiU no ho va 
considerar pertinent, i va aplicar una 
vegada més el corró de la seva majoria 
absoluta per rebutjar la proposta.

Ens preguntem el perquè de la ne-
gació constant de la Casa gran de Sant 
Cugat en vers Valldoreix; no sembla 
que es demani res impossible i el fet de 
no concedir-ho fa pensar que es tenen 
més en consideració els interessos de 
partit que allò que els dels ciutadans.

rOser CasamItJaNa I abeLLa - XaVIer LeCINa I VILLaNOVa 

Ple de Valldoreix del 28/05

Aquest ple a diferència dels anteriors 
va ser ràpid i àgil. Només hi havia qua-
tre punts més els precs i preguntes, va 
transcórrer amb tota  normalitat, sense 
crits ni aldarulls ni interrupcions.

S’aprovaren les actes anteriors del 
8/04 i del 6/05 i s’aprovà també l’am-
pliació del pressupost municipal en la 
partida destinada a les despeses oca-
sionades per la ventada i així prevenir 
millor el risc d’incendi.

Es va fer una crida a la responsabili-
tat del veïnat en general en l’ús de focs 
i petards, pensant en la revetlla de Sant 
Joan.

L’equip de Govern comunicà:
· Que l’estudi d’emplaçament i viabi-

litat del nou mercat no sedentari ja està 
molt avançat.

- Que ben aviat es convocarà la reu-
nió constitutiva del Consell de la Vila.

- Que estan pràcticament acabades 

El darrer ple

“L’equip de govern de CiU, a 
Sant Cugat, va votar no a la 
participació de Valldoreix en 

els temes que l’afecten”

segueix a la pàgina 6
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El darrer ple

les sales polivalents de la Casa de la 
Vila que, en un futur, permetran fer-hi 
els plens, així com l’arxiu, que es pre-
veu estigui enllestit cap a final d’any.

- Que es netejaran els voltants del 
castell de Canals per fer·hi les obres 
d’arranjament i consolidació dels murs, 
obra que ja ha sortit a concurs per la 
seva licitació.

· Que l’Ajuntament de Sant Cugat, 
l’EMD de Valldoreix i ENDESA ja han 
acordat el calendari pel soterrament 
de les línies elèctriques que afecten al 
terme: el desembre s’adjudicarà l’obra i 
es preveu que comencin a la primavera 
del 2010.

De l’audiència pública volem destacar 
la intervenció d’una veïna de Valldoreix 
fent una crida al seny, l’educació i l’ús 
de les bones maneres de tot el públic 
assistent als plens municipals.

rOser CasamItJaNa I abeLLa - XaVIer LeCINa I VILLaNOVa

Ple extraordinari de 
Valldoreix del 22/04

El darrer ple va ser rarament breu, 
ras i curt: CiU·Actuem va votar que sí 
a l’Escola Bressol, ens en congratulem, 
però també us volem explicar com va 
anar tot plegat. El projecte de la nova 
Escola Bressol és un projecte molt de-
sitjat, es construirà prop del Col·legi 

Ferran i Clua i és una de les obres més 
emblemàtiques d’aquesta legislatura, 
duplicarà l’oferta de places actual i dis-
posarà d’unes instal·lacions modernes, 
ecològiques, sostenibles i de qualitat.

CiU·Actuem havia decidit que votari-
en que no. Ho havien expressat sense 
embuts en la reunió de preparació del 
ple. Aquesta amenaça era una moneda 
de canvi, votarien sí únicament i exclu-
siva si colaven una modificació del re-
glament que hauria paralitzat la gestió 
municipal. 

Per evitar-ho el govern va comuni-
car el que estava a punt de passar als 
col·lectius de la població que es veurien 
afectats: Si no es tirava endavant l’Es-
cola Bressol es perdria una subvenció 
de 510.000 €; a més, tant Sant Cugat 
com Valldoreix, haurien de tornar un di-
ners ja rebuts, uns 200.000 € en el cas 
de Valldoreix i molts més en el de Sant 
Cugat. Només a partir de la pressió de 
la ciutadania CiU·actuem va recular i va 
votar afirmativament. La mobilització 
ciutadana ha funcionat.

Ens agradaria rebre de CiU propostes 
alternatives i crítiques a les accions de 
govern, i no crítiques sistemàtiques i a 
les persones, així en podríem parlar i 
arribaríem a acords.

pabLO aLONsO GONzáLez - JOaN Gaya I bertraN

“Gràcies a la ciutadania CiU-
Actuem vota sí a l’Escola 

Bressol”

“Es recuperarà la zona del 
castell de Canals”

ve de la pàgina 5
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La rehabilitació de la riera 
de Can Nonell

Es tracta de recuperar una zona de 
la riera entre el passeig Rossinyol i el 
passeig del Nard i una part entre el 
carrer Verdum i la mateixa riera. És 
una zona verda de titularitat pública 
de difícil accés que actualment només 
serveix com a abocador il·legal de tot 
tipus de deixalles. L’objectiu és trans-

formar aquest indret des del punt de 
vista mediambiental per a l’ús social de 
la nostra ciutadania, és a dir, endreçar·
lo  amb vegetació autòctona de riera i 
fer-lo transitable i amb dos miradors. La 
proposta també vol recuperar un pou i 
un molí.

Tradicionalment, en el nostre poble 
les rieres han estat un espai separador, 
amb abocadors incontrolats i sovint en-
vaïdes il·legalment per les cases. Ara, 
volem que les rieres siguin un eix verte-
brador, un corredor verd que revaloritzi 
tant les parcel·les que les limiten com 
l’ordenació general del nostre àmbit 
territorial.

Tenim una oportunitat extraordinària 
per dos motius: en primer lloc, aquest 
projecte servirà de model d’una actu-
ació extensible a totes les rieres del 
nostre territori; i en segon lloc, perquè 
hem aconseguit una subvenció del fons 
europeu FEDER que cobreix el 50% de 
la despesa. La majoria de les rieres no 
són de titularitat pública i no es podran 
dur a terme actuacions immediates, 
però aquest projecte de rehabilitació 
de Can Nonell servirà d’exemple per 
a facilitar la recuperació urbanística 
d’aquests indrets. 

Per tot això és important tirar enda-
vant aquest projecte que serà l’endega-
ment d’una nova relació entre nosaltres 
i el nostre entorn i una manera de fer 
poble entre tots. Aquest projecte jus-
tificarà l’elecció d’aquest poble per a 
viure-hi.

Bé, tot això pot quedar a l’aigüera si 
en votar la partida pressupostària per 
a aquest projecte, els nostres amics 
de CIU·Actuem consideren que no és 
oportú. Espero que el seu sentit de 
la responsabilitat estigui per sobre de 
qualsevol consideració partidista.

pabLO aLONsO GONzáLez

VDX
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Marcel Serra Julià

Sóc veí de Valldoreix, llicenciat en ma-
temàtiques, tinc 27 anys i ara visc a Ca-
nadà, tinc previst ser-hi dos anys més. 
Amb la meva família ens traslladàrem a 
Valldoreix el 1992; des d’aleshores gau-
dim de viure-hi.

La meva implicació amb la candidatu-
ra va començar en la campanya electo-
ral del canvi. Crec que el deteriorament 
al què havia arribat l’anterior govern de 
CiU era tal, que la necessitat de canvi cla-
mava al cel. I l’aconseguírem. Vaig estar 
molt content de que en les primeres elec-
cions municipals on jo tenia dret a vot 
guanyessin els “meus”.

Entenc la política com un mitjà honest 
per aconseguir progressos col·lectius de 
tot ordre: excel·lència educativa, prospe-
ritat econòmica, riquesa cultural, siste-
mes sanitaris potents... Veig la distinció 

entre esquerres i dretes totalment ana-
crònica i penso que, de fet, només perdu-
ra viva com a instrument propagandístic 
per remoure sentiments viscerals entre 
dos antics i esgotats models socials. Això, 
està evitant una evolució en positiu de la 
política. 

Però tampoc tots són iguals, que no  
ens enganyin els que parlen de lliure 
mercat i que subvencionen empreses i 
reparteixen poder entre amics de pupi-
tre. És intolerable nomenar president 
de grans companyies als teus fidels just 
abans de privatitzar-les, legislar donant 

tota mena de privilegis a aquestes com-
panyies i pensar única i exclussivament 
en el lobbys de poder al governar. Sim-
patitzo amb la candidatura d’esquerres 
de Valldoreix perquè s’allunya aquestes 
pràctiques.

M’agrada l’àmbit municipal perquè fa 
possible l’existència de grups propers, 
com l’actual candidatura d’esquerres, 
amb voluntat de generar progrés de ma-
nera justa i per a tota la ciutadania. Ve-
ïns, us animo a acostar-vos als nostres 
vocals, pregunteu, exigiu, i comprovareu, 
tal com jo he fet, que aquesta gent val 
la pena.

Confio en tots vosaltres per tenir un 
Valldoreix més progressista quan torni.

marCeL serra JULIà

Sóc veí progressista

“la candidatura d’esquerres té 
la voluntat de generar progrés 
de manera justa i per a tota la 

ciutadania”


