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Polítics, no lladres

“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. Des d’aquest informa-
tiu volem transmetre la bona política, 
la que mai s’hauria hagut de deixar de 
fer, volem encantar-vos”

Era el destacat de l’editorial del nú-
mero 1 d’aquest informatiu. Ara ma-
teix és fa difícil sostenir l’afi rmació. Els 
casos de corrupció oberts, ens indu-
eixen a una negació global i un punt 
irracional de la política i dels polítics.

El darrer ple
“Enguany els impostos 
i taxes de Valldoreix no 

s’incrementaran”

Sóc veí progressista
“Demano als reis el màxim 

respecte en els plens Municipals 
de la nostra Vila”

VDX
“L’Ajuntament de Sant Cugat 

amb la col·laboració de 
l’EMD ha engegat la recollida 
selectiva de fracció orgànica i 

es manté el porta a porta”
segueix a la pàgina 2
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Cal fer un esforç de raciocini i man-
tenir la confi ança, per a cada polític 
corrupte n’hi ha centenars d’honestos, 
per a cada ajuntament podrit n’hi ha 
molts amb alcaldes i regidors esforçats 
per administrar els nostres diners de la 
millor manera. Lladres n’hi ha a totes 
les professions, classes socials i par-
tits polítics, però això no converteix els 
metges, els mestres, els paletes o els 
fusters en lladres, tampoc als polítics

Ara bé, confi ança sí, fe cega no. 
Hem de ser exigents, no podem tolerar 
la corrupció, no podem consentir l’es-
poli del diner públic en mans de lladres 
i malfactors, que no polítics. I no n’hi 
ha prou amb declaracions altisonants 
dels parlaments, calen accions valentes 
i decidides. I els ciutadans tenim idees, 
aquí en teniu algunes.

Eliminar de la llei la prescripció dels 
delictes econòmics als cinc anys.

Els pressupostos de qualsevol admi-
nistració són públics, sí, però i la seva 
execució? els comptes vaja! Que cada 
organisme públic mantingui al dia un 
web amb tots el ingressos i despeses: 
data, concepte, projecte, import, pro-
veïdor. Impossible? I ara! Avui en dia 
és perfectament possible i sense cap 
esforç addicional, es tracta, sols, de 
publicar els comptes que segur que es 
porten informàticament.

Fer públiques totes i cada una de les 
transaccions urbanístiques, la trajec-
tòria de compres, requalifi cacions i re-
compres de tots els terrenys adquirits 
per una administració.

Dissenyar un fi nançament munici-
pal adequat, l’estat ha de delegar més 
pressupost als qui veritablement són 
propers al ciutadà, s’evitarien formes 
de fi nançament forçades i moviments 
especulatius. 

Els partits han de retre comptes del 
compliment del programes electorals: 
han d’explicar tant el què han fet com 
el perquè del que no han fet. Hem de 
trobar mecanismes electorals que vin-
culin molt més l’elegit amb l’elector.

En defi nitiva, propostes i idees, pot-
ser ingènues i simples, però no per això 
impossibles.
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“Els partits haurien de retre 
comptes del compliment del 

programes electorals explicant 
tant el què han fet com el 
perquè del que no han fet”

ve de la portada
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Perquè volem seguir governant

Escola Municipal de Música 
i Dansa de Valldoreix

El Centre Musical de Valldoreix es 
troba  en un procés de canvi, haurem 
d’afrontar  nous reptes.  D’una banda 
l’actual Centre Musical esdevé Escola 
Municipal de Música (ja homologada 
per la Generalitat) i Dansa (encara en 
fase de tramitació). De l’altra la con-
cessió de la gestió del Centre que ja 
ha estat prorrogada dos cops, es tro-
ba en fase de concurs públic.

Després d’escoltar els dubtes i pors, 
manifestats pels pares i les mares dels 
actuals alumnes, a perdre qualitat en 
l’ensenyament, el govern de l’EMD es 
planteja posposar la incorporació de 
la dansa fi ns a tenir plenament garan-
tits els requisits necessaris per assolir 
amb èxit el procés. Posposar, però, 
no signifi ca renunciar, ja que ampli-
ar l’oferta es optimitzar els recursos 
públics.

La modalitat d’Escola de Musica i 
Dansa, homologada per la Generali-
tat, està pensada per millorar la oferta 
formativa. Són disciplines artístiques 
que, al complementar-se, s’enriquei-
xen mútuament.

No s’entén el posicionament afer-
rissat dels representants dels pares i 
les mares i de l’oposició (CiU-Actuem) 
en contra del projecte.

Res més allunyat de la intenció del 
govern de l’EMD que posar en perill la 
continuïtat del centre. Ben al contra-
ri, mai fi ns ara l’Escola havia gaudit 
d’espais tan dignes. No oblidem que 
CiU-Actuem no va aprovar en un Ple 
anterior una partida de 12.000 € per 
poder dotar de més instruments mu-
sicals el centre.

Aquest curs ja s’ha ofert la dansa 
en la programació dels tallers de cul-
tura i ja hi ha 15 alumnes, tal com va 
començar l’Escola de Música ara fa 10 
anys. Per tant les perspectives futures 
son encoratjadores, i més si tenim en 
compte que en el nostre Municipi no 
hi ha cap escola de dansa pública. 

 
Esperem que el bon seny de tot-

hom, pares i mares, professors, equip 
de govern i grup de l’oposició de l’EMD 
permeti que arribi a bon port el Centre 
d’Ensenyament de Música i Dansa de 
qualitat que tots els ciutadans i ciuta-
danes de Valldoreix ens mereixem. Al-
trament perdríem una oportunitat que 
en un futur tots lamentaríem.

XAVIER LECINA I VILLANOVA

“Esperem que arribi a bon 
port el Centre d’Ensenyament 

de Música i Dansa”

“El govern de l’EMD es 
planteja posposar la 

incorporació de la dansa fi ns 
que no es tingui plenament 

garantida de qualitat.”
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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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Benvinguda la recollida 
selectiva porta a porta

Per fi  tenim recollida selectiva de frac-
ció orgànica a Valldoreix. Era una antiga 
demanda i una necessitat per complir la 
llei reguladora de residus i les directives 
comunitàries que hi fan referència.

L’Ajuntament de Sant Cugat amb la 
col·laboració de l’EMD de Valldoreix ha 
engegat la campanya informativa per a 
la recollida selectiva de fracció orgàni-
ca. Ja era hora, arriben amb dotze anys 
de retard tot i que des de Valldoreix feia 
temps que ho demanàvem. Havíem tin-
gut la competència, però ja fa més de 
vint anys que Sant Cugat la va assumir i 
no ha estat mai un servei dels que n’hà-
gim estat  satisfets. De tots són cone-
gudes les defi ciències d’aquest servei i 
els problemes que encara hem de patir: 
pocs contenidors per la recollida selec-
tiva amb llargues distàncies a un gran 
nombre de domicilis i baixa freqüència 
de buidatge.

Ens hem de felicitar que comenci la 
recollida selectiva de residus mantenint 
el porta a porta, hi ha moltes raons:

Un dels problemes mediambientals 
més importants és la ingent capacitat de 
generació de residus, que a la vegada 

generen un problema de volum pel crei-
xement del nombre d’envasos i de mal-
baratament de matèries en la mesura 
que no valoritzem.

A Sant Cugat, cap de les directives i 
lleis de residus es complien: es feia una 
recollida d’escombreries sense fer la se-
paració de la fracció orgànica. Això ara 
canvia, amb la implantació, en una pri-
mera fase, de la recollida domiciliaria de 
fracció orgànica i restes vegetals toves, 
per arribar el 2011 a la recollida de to-
tes les fraccions. Complírem, per tant, 
la normativa vigent, però el que és més 
important és que a la pràctica comen-
çarem a fer una gestió racional dels re-
sidus.

Mantenim el sistema porta a porta 
que actual. Això també era una deman-
da de Valldoreix, entre d’altres coses per 
que l’experiència en altres municipis ha 
demostrat que és el sistema més efi cient 
en termes de volum separat i de valorit-
zació de residus.

Finalment dir que com tots els canvis, 
plantejarà difi cultats d’implantació. Però 
hem de fer els esforços necessaris per 
que aquest sistema sigui un èxit més al 
nostre municipi. Aquesta és una d’aque-
lles situacions en les que la suma dels 
esforços i de la responsabilitat  individu-
al pot arribar a ser la conquesta d’una 
fi ta col·lectiva. Això sí, haurem d’estar 
vigilants per que l’administració faciliti la 
tasca al ciutadà i ens garanteixi el bon 
funcionament de tot l’engranatge neces-
sari.

PABLO ALONSO GONZÁLEZ

VDX

“L’Ajuntament de Sant Cugat 
amb la col·laboració de 

l’EMD ha engegat la recollida 
selectiva de fracció orgànica i 

es manté el porta a porta”
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Els darrers plens

Ple extraordinari del 17 de 
novembre

El Ple del proppassat 17 de novem-
bre va començar com una bassa d’oli. 
S’aprovà per unanimitat l’acceptació 
de la subvenció atorgada pel Departa-
ment d’Educació de la Generalitat per a 
l’Escola Bressol per al curs 2008-2009. 
També es va aprovar per unanimitat 
l’acceptació de la subvenció del FEDER 
(programa europeu) per a la rehabi-
litació ambiental de la zona verda de 
la riera de Can Nonell entre el passeig 
del Nard i el carrer Rossinyol. Es trac-
ta d’uns 143.000 €, la meitat del cost 
total.

Lamentablement en el tercer punt la 
cosa es va torçar. Com en altres plens 
es tractava d’aprovar una modifi cació 
pressupostària que incloia entre d’al-
tres: una subvenció destinada al co-
merç de VDX per a continuar amb els 
tràmits del mercadet setmanal; una al-
tra per poder pagar a l’Ajuntament de 

Sant Cugat uns 90.000 € de les trans-
ferències habituals; una més per dotar 
de mobiliari la sala polivalent de l’EMD 
on es celebren els plens; i dues subven-
cions de la Diputació per les ventades 
d’uns 170.000 €. Tot i que el represen-
tant de CiU-Actuem va començar dient 
que també donarien suport a aquest 

punt, van presentar una modifi cació de 
les bases pressupostaries “in voce”, que 
vol dir en aquell moment, que va agafar 
a tothom per sorpresa, i que comporta-
va minvar considerablement l’acció de 
govern, fi ns i tot la gestió del dia a dia. 
Es tractava que si el govern aprovava 
aquesta esmena, ells votarien a favor 
de la modifi cació pressupostària. Final-
ment el govern va haver de retirar la 
proposta ja que cedir al xantatge hau-
ria estat pitjor. Dir-ne xantatge potser 
queda una mica fort, però la situació 
es va anar complicant: intervencions de 
les dues bandes, somriures irònics, una 
persona del públic que s’aixeca i passe-
ja, potser per fer-se veure?, el públic en 
general es va enfadar i ja hi tornem a 
ser!. Ens preguntem: tan difícil és que 
l’oposició de CiU-Actuem actuï respon-
sablement i en pro del poble? 

Ple ordinari del 26 de 
novembre

Es va aprovar

La sol·licitud a l’Ajuntament de Sant 
Cugat perquè inclogui obres de Valldo-
reix en el proper “Plan del Fondo Esta-
tal para el Empleo y la Sostenibilidad”. 
Aquest pla, promogut pel Govern Cen-
tral, vol incentivar obres i actuacions en 
els municipis que afavoreixin la conser-
vació del medi ambient i la sostenibili-
tat. Seran prop de 800.000 €.

Les ordenances fi scals de l’any 2010; 
enguany els impostos i taxes municipals 
no es veuran incrementats. 

“És tan difícil que l’oposició 
de CiU-Actuem actuï 

responsablement i en pro del 
poble? ”
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Les modifi cacions en la Memòria i 
Reglament del Mercat no sedentari de 
Valldoreix. Sembla que la implantació 
del mercat ha resultat més complica-
da del que es preveia i la posada en 
marxa s’endarrereix com a mínim fi ns 
al febrer.

També es va aprovar la moció de 
suport a les consultes populars, orga-
nitzades per la Plataforma per l’Autode-
terminació.

En canvi no es va aprovar

La proposta de modifi cació del pres-
supost prorrogat del 2008. Aquesta pro-
posta pretenia ajustar algunes partides 
al cost actual, tenint en compte que ja 
fa més d’un any que van ser calculades. 
Torna a ser una rebequeria de CiU-Ac-
tuem disfressada de falsa transparència 
tot i tenir control de totes les partides. 
Un cop més es va haver de retirar la 
proposta.

Tampoc es va aprovar la convocatòria 
del concurs per a la gestió de l’Escola de 
Música i Dansa. El grup de CiU-Actuem 

va deixar clar que no vol que els nens i 
nenes de Valldoreix facin dansa, doncs 
els hi sembla que això forçosament ha 
d’anar en detriment de la qualitat de la 
música.

De l’acció de govern destaquem

L’estat de la recollida de les restes de 
la ventada. 

La confecció d’un pla director del cla-
vegueram.

Es donen pràcticament per acabades 
les obres de la Rambla Mossèn Cinto i la 
consolidació del castell de Canals.

Es donà compte del naixement de la 
nova EMD de Bellaterra.

S’informa de la situació en què es 
troba la instal·lació del mercadet de Va-
lldoreix.

ROSA MARIA UDINA ABELLÓ, ROSER CASAMITJANA I ABELLA

Els darrers plens

“Enguany els impostos i taxes 
municipals de Valldoreix no 

s’incrementaran”
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Josep Maria Fe i Clavell

Sóc veí de Valldoreix des de fa 17 
anys, ja en els 70 hi estiuejàvem gau-
dint amb tota la família de la natura i 
compartíem sopars a la fresca amb 
amics i veïns i organitzàvem revetlles 
de Sant Joan amb fanalets i coques.

Vaig néixer el 49 al barri de Sant An-
dreu del Palomar i em vaig criar amb els 
avis paterns a Nou Barris entre gallines, 
ànecs, conills i hortalisses. Recordo un 
ou de cinc rovells, tot un rècord en 
l’època pregenètica.

Com que el Porcioles ens tirà la casa 
avall ens mudàrem al Guinardó. El bar-
ri em va marcar i va construir la meva 
inclinació política: reunions del PSUC i 
inquietuds associacionistes. Vull hono-
rar aquí al Josep Maria Huertas Clave-
ria, que en aquell moment escrivia a 
Destino. 

Arribats aquí us he de dir que tenia 
dos avis valencians de soca-rel un de 
dretes i un d’esquerres, totes les so-
bretaules acabaven amb un cordial co-
miat: en tornarem a parlar. En aquella 
etapa vaig estudiar a l’Escola d’Agricul-
tura i vaig militar  en el sindicat lliure 
d’estudiants, sempre respectant els del 
falangista Sindicato de Estudiantes Uni-
versitarios

Bé, com ja deveu haver endevinat, 
era i sóc d’esquerres. Això em va portar, 
després de la meva arribada al poble i 
amb el temps, a conèixer els membres 
del grup de Veïns i Veïnes Progressis-
tes de Valldoreix. La sort de trobar-los i 
tenir creences afi ns m’ha permès inte-
grar-me a aquest grup.

A la meva carta als Reis demano 
una sola cosa. Espero i desitjo que se 
m’atorgui. De fet, que ens l’atorguin.  
Pels nostres politics de Valldoreix, tant 
els d’un grup com els de l’altre, i tam-
bé pels simpatitzants o militants de tots 
dos grups, demano el màxim respecte 
en els plens municipals de la nostre 
Vila. Amb això està tot dit.

APA! JM

Sóc veí progressista

“Demano als reis el màxim 
respecte en els plens 

municipals de la nostra Vila”


