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Jo puc, però el planeta pot?

On és el límit entre el consum res-
ponsable i el malbaratament inne-
cessari? En sentit estricte necessitem 
molt poques coses, i no som els pri-
mers en refl exionar-hi, hi ha molts 
exemples però en recordo alguns 
que m’han impactat particularment:  
l’americà que s’ha desprès de tot fi ns 
a tenir sols cent objectes; unes foto-
grafi es del PAÍS SEMANAL, de fa molt 
temps, amb diverses famílies d’arreu 
al davant d’una pila amb tots els seus 
béns i la casa que habitaven al fons. 
O una altra sèrie de fotos amb tots els 
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objectes dels que disposa un nadó al 
néixer a diferents llocs del món. Ja po-
deu imaginar els forts contrastos. Des 
d’una família americana, amb diversos 
cotxes, una immensa pila de mobles i 
objectes i una gran casa envoltada de 
gespa fi ns a l’africana amb tot just uns 
perols, uns plats de llauna, dos vestits 
per a cadascun, uns estris de caça, 
una arada rudimentària, unes eines de 
camp, un morter pel mill, una cabra, 
unes gallines, una màscara per dansar 
i una cabana de fang i palla.

Sense caure en romanticismes ro-
binsonians, ni en la dialèctica hippy 
és ben cert que tenim més del que 
necessitem, però tot i així no és del 
quant tenim de que vull parlar, sinó 
del per què ho tenim.

Sovint quan em declaro d’esquerres 
i a continuació dic que visc a Valldoreix 
he de veure un somriure irònic, l’en-

tenc, no podem negar que les perso-
nes d’esquerres que vivim a Valldoreix 
tenim, en general, un poder adquisitiu 
per sobre de la mitjana de la població. 
Tanmateix, i deixem-ho clar des d’ara, 
ser d’esquerres no és un estatus eco-
nòmic, és una concepció més solidà-
ria de la societat, més ecològica i més 
justa i viure-hi en consonància.

Un dels aspectes d’aquesta coherèn-
cia és el consum responsable, poder 
fer una cosa no és sufi cient per fer-la, 
també ens preguntem si està bé fer-la 
i aquí és on vull arribar. Puc tenir un 
4x4 però si no em cal no el tinc perquè 
no és bo pel planeta, puc tenir una 
televisió a cada habitació però no ho 
faig. Podria baratar la cuina de casa 
però tampoc ho faig perquè hauria de 
llençar la vella i encara funciona. Po-
dria jubilar la càmera de vídeo, però 
encara va. I com això moltes i moltes 
consideracions d’aquesta mena. No 
n’hi ha prou en poder-ho fer, ens hem 
de demanar, a més, si convé per a tots, 
si li convé al planeta. Hem sentit no fa 
gaire, per la tele, un eslògan publicita-
ri que deia, “ho vols... ho tens”, i ells 
et donaven el crèdit per comprar-ho, 
això és la perfecta antítesi del que vull 
transmetre. Hauria de ser: ho vull... 
em cal? ho usaré? I no només el diner 
com a límit del desig.

Editorial
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Què és i com funciona una EMD?

On arriba Valldoreix?

L’únic document que descriu l’àm-
bit territorial de Valldoreix és el que 
elaborà la junta de veïns de Valldoreix 
el 1958, que aprovà l’ajuntament de 
Sant Cugat i s’envià al Ministerio de la 
Gobernación, no n’hi ha cap altre. La 
Junta de Veïns va descriure els límits 
a l’acta en forma de descripció literal, 
l’administració de Sant Cugat s’ocupà 
de la redacció de la documentació i 
del mapa per enviar al Ministerio per 
l’aprovació fi nal. Tot plegat culminava 
en el decreto de 5 de septiembre de 
1.958, BOE número 234, pág 8.567 
que donava llum verda a la constitu-
ció de Valldoreix.

Resulta  que la còpia del mapa que 
es guardà a Sant Cugat... es va per-
dre! Afortunadament fa poc temps 
s’ha recuperat l’exemplar de Madrid. 
Resulta que a l’acta de la Junta de Ve-
ïns es diu que el límit és a fons de fi n-
ca, és a dir: les fi nques que donen a 
un carrer limítrof són de Valldoreix,  el 
carrer no és la línia de divisió sinó els 
fons de les fi nques del carrer. Així no 
es creen situacions paradoxals entre 
els veïns d’un mateix carrer. Resulta 
que a base d’acceptar l’adjudicació de 
permisos i/o el cobrament de tributs, 
l’Ajuntament de Sant Cugat ha anat 
absorbint fi nques que eren de Valldo-
reix.

La confusió afecta a l’escola del Pi-
nar, el bosc del Pinar, part de l’Institut 
Arnau Cadell, les pistes esportives de 
Mira-Sol, el Centre de Restauració i 
una vuitantena de cases d’una ban-

da dels carrers Sant Albert, Camèlies 
i Baixador entre d’altres. Tan palesa 
és l’apropiació per part de Sant Cugat 
que el col·legi del Pinar va ser col·legi 
electoral de Valldoreix i un bon dia 
ho deixà de ser. Tampoc queda clar 
si l’ermita de la Salut és de Valldoreix 
i, per tant de Sant Cugat o és del Pa-
piol.

Els intents per part de Valldoreix de 
parlar amb Sant Cugat no han reixit. 
Hi ha un sol decret, hi ha un sol mapa, 
no hi ha ambigüitat, és qüestió de lle-
gir-ho tot i aplicar-ho. I Valldoreix es-
taria disposat a cedir si alguna modi-
fi cació recent d’història ho aconsellés. 
Fins i tot no reclamarien  els tributs 
cobrats indegudament fi ns ara. Però 
no, la resposta de Sant Cugat sempre 
és no en volem parlar, ara no toca.

RAFAEL SERRA I FUSTER

“Pràcticament mil anys 
d’història d’un topònim i 

cinquanta anys i escaig de 
l’existència de l’EMD i encara 
no estem d’acord amb Sant 
Cugat quant a la delimitació 
territorial del nostre terme.”

Si voleu saber-ne més podeu llegir el tre-
ball de Juan-José Cortés i García: “El procés 
de delimitació territorial de l’Entitat Muni-
cipal Descentralitzada de Valldoreix (Vallès 
Occidental)”. 1958-1959. Revista Valldaurex. 
2007-2008; núm. 11/12; pàgs. 117-133
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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

Fent-vos  membre de l’Associació
Per 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. 

Fent una aportació econòmica
Per fer-ho feu un ingrés al compte 3025 0014 01 1400007601 i envieu un correu amb les vostres 
dades. Ens posaren 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 fi txer automatitzat sota la responsabilitat de l’Associació de Veïns i Veïnes Progres-
sistes de Valldoreix.Sols s’usaran per donar compliment a les opcions que haureu indicat en el vostre correu electrònic. 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 a 
les vostres dades per actualitzar-les, rectifi car-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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Tornen els sopars tertúlia

Després d’un temps de descans, tor-
nen els “sopars tertúlia”, organitzats 
per l’Associació de Veïns de Can Majó,  
lloc de trobada i de debat dels veïns de 
Valldoreix. 

Igual que les temporades anteriors, 
es debatran temes  molt variats, des 
de la política a la cultura o la ciència 
passant per l’esport. Tot el que se’ns 
acudeixi  hi té cabuda i estem oberts a 
rebre suggeriments.

El format és el d’un sopar lleuger 
molt puntual a les nou del vespre, a 
les deu comença la tertúlia, moment 
en que es poden incorporar aquells 
que no hagin anat al sopar. S’enceta 
la tertúlia amb una breu exposició del 
ponent.

Cap el fi nal d’aquest mes s’anunci-
arà el primer sopar tertúlia d’aquesta 
temporada, podeu consultar el nostre 
web www.mesvdx.cat per tenir-ne 
noticia.

Estem segurs  que aquesta nova 
etapa tindrà tant d’èxit com les ante-
riors.

Retorn a la normalitat

Després de la relaxació de la rutina 
pròpia de l’estiu, amb l’arribada del se-
tembre torna la normalitat i entre altres 
coses comença el curs escolar.

Per dues de les escoles de Valldo-
reix serà el fi nal d’una etapa i el principi 
d’una altra. 

D’una banda el Centre Musical es tro-
ba en fase de renovació, si tot va bé i 
els problemes polítics no ho impedeixen, 
es signarà el conveni amb la Generali-
tat que la reconeixeria com a “Escola de 
Musica i Dansa Municipal”. Aquesta re-
novació, coincideix amb l’obligació de fer 
una nova concessió perquè l’actual ja no 
és renovable, ha exhaurit totes les pròr-
rogues possibles. En cap cas aquest pro-
cés suposarà perdre el nivell assolit pel 
centre al llarg dels deu anys de funcio-
nament, ans el contrari, suposarà poder 
assolir nous objectius i donar serveis de 
qualitat que el nostre poble necessita.

Per l’altra, l’Escola Bressol és l’últim 
curs que passarà en l’actual edifi ci, en 
breu començaran les obres del nou que 
estaran acabades abans de l’Agost de 
2010. Tenim emocions contradictòries 
ja que tot i fer-nos molta il·lusió poder 
estrenar el nou edifi ci, que serà modèlic, 
no podem evitar sentir una certa pena 
en deixar enrere un lloc que ha estat tan 
emblemàtic per a Valldoreix.  L’edifi ci, 
però,  continuarà donant servei:  mentre 
no comencin les obres de la plaça serà 
la seu del Casal d’Avis.

TERESA VECIANA I ARMENGOL

VDX
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Els darrers plens

16 de juliol,
3 i 24 de setembre

Avui us explicaré tres plens, però 
abans de detallar-los vull posar de 
manifest les anades i vingudes de CiU-
Actuem al votar que no a algunes qües-
tions en el ple del 16 de juliol i votar-les 
afi rmativament en el dos plens poste-
riors. La tasca responsable i ferma de 
l’equip de govern dona els seus fruits: 
ha sabut retirar punts, fi ns i tot alguns 
d’essencials, per tal d’aconseguir l’apro-
vació d’altres.

 
En el ple de juliol, CiU-Actuem no-

més votà afi rmativament el punt de les 
festes locals: amb l’únic vot afi rmatiu 
del dia per part del grup de l’oposició, 
els qui treballen o estudien a VDX ja 
saben que els propers 3 de març i 16 de 
setembre de l’any vinent tindran festa. 
A la resta de punts votaren negativa-
ment, tot i que ho han anat rectifi cant 
en plens posteriors.

Si no m’erro, l’ermita de la Salut li-
mita amb el terme municipal del Papiol. 
Com que el grup CIU-Actuem de Valldo-
reix va votar en contra la proposta que 
la Presidenta formés part de la Comis-
sió de delimitació territorial del terme 
municipal del Papiol, qui defensarà el 
nostre límit territorial amb l’Ajuntament 

veí i amic del Papiol? Afortunadament 
se’n van adonar de la irresponsabilitat 
i van rectifi car en el ple del 24 de se-
tembre.

El vot en contra de la liquidació de les 
obres del barri de ca n’Enric la Miranda, 
ja aprovades, fetes i pagades va com-
prometre seriosament la tresoreria de 
l’EMD. Afortunadament se’n van adonar 
de la irresponsabilitat i van rectifi car en 
el ple del 24 de setembre.

També van votar negativament la 
remodelació de places de personal do-
cent de l’EMD, i com a conseqüència 
una auxiliar educadora quedava al car-
rer. Afortunadament se’n van adonar de 
la irresponsabilitat i van rectifi car en el 
ple del 3 de setembre.

Increïble: CIU-Actuem va votar no 
a que els treballadors de les empreses 
ubicades a Valldoreix puguin accedir al 
distintiu per a les zones d’estaciona-
ment limitat. Afortunadament se’n van 
adonar de la irresponsabilitat i van rec-
tifi car en el ple del 24 de setembre.

També van votar no a la modifi cació 
del pressupost, que suposa:

No poder assignar 5.000 € per pagar 
el cost de manteniment del complex 
esportiu, amb tots els problemes que 
arrossega aquest equipament.

“CiU Actuem, amb un desfi ci de 
negacions, va arribar a votar 
en contra de l’aplicació d’una 

sentència judicial”

“Les votacions de CiU 
són anades i vingudes 

que desorienten a tots i 
entorpeixen la governabilitat”
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No poder pagar l’enderroc de les ca-
setes il·legals construïdes per BEI, du-
rant el mandat que governava CIU, tot 
i que era una sentència d’obligat com-
pliment.

L’Associació de Comerciants de Va-
lldoreix no podrà rebre la subvenció 
sol·licitada.

No ens deixen pagar 90.000 € que 
devem a l’Ajuntament de Sant Cugat,  
Què bé!, pot ser ens ho perdonen, com 
són els mateixos els que governen allà i 
voten no aquí...

No es podrà pagar el premi del con-
curs per a la nova Plaça de la Centrali-
tat. És clar que tampoc permeten con-
vocar el concurs per a la redacció del 
que serà la nostra Plaça Major. Tampoc 

podrem deixar de celebrar els plens a la 
Nau Cultural, perquè no es podrà com-
prar el mobiliari per la que serà la Sala 
Polivalent ja construïda, però buida.

No permeten ingressar prop de 
88.000 € d’una subvenció de la Dipu-
tació per a pal·liar les despeses de les 
ventades: talada d’arbres caiguts, reco-
llida de troncs, triturat de fusta, etc.

Ah, i fi nalment, van presentar una 
moció per retractar-se d’un vot negatiu 
del febrer sobre la promoció del perso-
nal de l’EMD. Tot plegat anades i vingu-
des que desorienten a tots i entorpei-
xen la governabilitat.

ROSA MARIA UDINA ABELLÓ

Els darrers plens
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Rose Marie Marquès Criado

Hola. Sóc veïna de Valldoreix des de 
fa 46 anys. Vaig néixer a Lyon; el meu 
pare era exiliat com molts d’altres cata-
lans i espanyols, al camp de concentra-
ció d’Argelers. Era amb el maquis fran-
cesos quan va conèixer la meva mare. 
Va ser deportat a Dachau. Va lluitar des 
de França per tornar a Catalunya. 

En venir a viure a Valldoreix vaig co-
nèixer a gent molt lluitadora que tre-
ballava per la democràcia des de dins 
el país, que era encara més difícil; de 
tots ells vaig aprendre a ser progressis-

ta. Dues persones em van marcar: en 
José Luís Martínez, primer alcalde de-
mocràtic del poble, del PSC i en Josep 
Ambròs, primer vocal de cultura, del 
PSUC. També vaig conèixer l’Assumpta 
i la Margarita, que van “parir” l’actu-
al Escola Bressol, la gent del Ferran i 
Clua, que lluitava per recuperar l’escola 
pública que teníem en temps de la Re-
pública. Recordo gratament l’Associació 
de veïns de Can Majó, que va plantar 
les arrels de la Candidatura Catalanista 
i de Progrés. I moltes altres persones 
que han fet un llarg camí positiu.

Crec en la unió de les esquerres i per 
això penso que els partits d’esquerres 
s’haurien d’oblidar de les seves diferèn-
cies i treballar per tot allò que tenen en 
comú, ser “progressistes i catalanistes”, 
sense oblidar el passat, no tan llunyà, 
en què es va lluitar per aconseguir unes 
fi tes que potser ara no es valoren prou. 
Penso que aquest oblit ens ha fet per-
dre moltes coses que ja teníem assu-
mides en una etapa més dura que l’ac-
tual. És per això que és necessària la 
memòria històrica, que tots els països 
democràtics tenen i nosaltres no, i és 
per tot això que em considero i vull ser 
progressista: no sols per no perdre més 
conquestes sinó també per afegir-ne de 
noves.

ROSE MARIE MARQUÈS CRIADO

Sóc veïna progressista

“Vull ser progressista no sols 
per no perdre més conquestes 

sinó també per afegir-ne de 
noves”

“Crec en la unió de les 
esquerres i per això penso 
que els partits d’esquerres 

s’haurien d’oblidar de les seves 
diferències i treballar per tot 

allò que tenen en comú”


