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Poble o dormitori

Valldoreix va néixer com a residèn-
cia d’estiu. Els últims anys ha crescut 
molt, per la facilitat de comunicació 
amb els grans nuclis de l’àrea metro-
politana de Barcelona: pels ferrocar-
rils, pels túnels oberts l’any 1991 i per 
les autopistes que creuen Catalunya, 
totes elles a prop del poble.

En conseqüència ha passat de ser 
una zona d’estiueig a ser un lloc de re-
sidència permanent de molta gent que 
treballa fora. 
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La població és diversa, amb una rela-
tiva abundància d’europeus, gran part 
prové de Barcelona i d’altres indrets de 
Catalunya, en defi nitiva poca gent és 
nascuda a Valldoreix.

Així, el seu origen, l’absència de 
llocs de treball i moltes persones amb 
la infància fora de la vila perfi len un 
Valldoreix residencial, com una ciutat 
dormitori, per bé que sense connotaci-
ons proletàries, en lloc d’un poble amb 
tradició i arrels. Amb molta història, sí, 
però una història que no forma part de 
la memòria íntima de la majoria de la 
població. 

En volem fer un poble perquè les 
persones es realitzen quan es rela-
cionen, som animals socials, i des de 
l’esquerra volem facilitar i promocionar 
aquesta dimensió de la persona. Com 
podem fer-ho? 

Els fets demogràfi cs no els podem 
modifi car, som els qui som, però sí que 
des del govern s’hauria de treballar en 
dos aspectes: afavorir el teixit associa-

tiu i crear les infraestructures adequa-
des.

Centrem-nos avui en aquest segon 
aspecte; hem d’aconseguir elements 
de trobada i de connexió entre els nu-
clis actuals: Mas Roig amb el Ferran i 
Clua, piscines, Escola Bressol i alguns 
comerços; la zona de la seu de l’EMD 
amb una església, botigues i altres ne-
gocis; la zona de l’estació, amb farmà-
cia, botigues, quioscs, bars, l’església, 
l’Arnau Cadell i el Casalet i el passeig 
de Rubí amb botigues i comerços.

Les obres de Mossèn Cinto han estat 
un primer pas per a una connexió més 
agradosa, més integradora, pensada 
també per a les persones i no sols pels 
cotxes.

Seria convenient la consecució de 
llocs de trobada i relació: bars, cine-
mes, botigues, sales de teatre. El mer-
cat setmanal en serà un. I justament 
aquesta és la idea que inspirava i ins-
pira el projecte de la plaça de la cen-
tralitat que apareix al nostre programa 
electoral. Un projecte que de ben segur 
no es podrà portar a terme en aques-
ta legislatura. En un proper número i 
en el context d’un balanç programàtic 
explicarem quines han estat les difi cul-
tats que no ens han permès de portar-
lo endavant.
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Perquè volem seguir governant

Energia nuclear, no gràcies

En el sopar tertúlia del 16 de febrer 
passat, organitzat per l’AV Can Majó, ens 
visità en Marcel Coderch, vicepresident 
de la comissió del mercat de telecomuni-
cacions. El tema de cartell era la conve-
niència o no del cementiri nuclear. Tot i 
així la xerrada fou sobre la conveniència 
o no de l’energia nuclear (EN). Exposem 
ara els principals arguments del ponent 
en contra de l’EN.

L’EN no va ser pensada per obtenir 
energia sinó que es va desenvolupar 
com a una industria militar, els usos pa-
cífi cs sorgiren per justifi car-la davant de 
l’opinió pública. 

L’EN soluciona una ínfi ma part del 
problema energètic: la convertim en 
energia elèctrica (EE) però l’energia ac-
tual la gastem en un 85% en màquines 
pensades per usar combustibles fòssils 
(petroli, gas i carbó), els motors de les 
quals no funcionen ni amb EN directa-
ment ni amb EE, la resta del consum, 
és o bé en màquines elèctriques o bé 
en enllumenat. De l’EE que es fabrica al 
món la fabricada amb EN és d’un 20%. 
Per tant estem parlant d’un 3% del total 
d’energia consumida al món. 

L’urani per a enriquir no és infi nit, 
també s’acabarà, i podria ser que fi ns i 
tot s’acabés abans que el petroli.

L’EN té problemes intrínsecs que mai 
s’han resolt: és molt cara. Té molts pro-
blemes de seguretat operativa, els de la 
central en funcionament. Té problemes 
d’eliminació dels residus: són tòxics du-

rant 100.000 anys i no podem garantir 
durant tant de temps l’estabilitat dels di-
pòsits, ni dels magatzems geològics pro-
funds. Té problemes de seguretat mili-
tar: amb els residus es poden fabricar 
bombés atòmiques i són potencialment 
accessibles als terroristes. I morals: És 
ètic deixar als nostres descendents fi ns 
a 3.000 generacions uns residus molt tò-
xics, amb l’advertència de: nois, això no 
ho toqueu, que fa mal. 

L’EN no és econòmicament rendible, 
ja ni sabem que costa una central nu-
clear (CN), fa molts d’anys que no se’n 
fa cap i una que estan fent el francesos 
a Finlàndia ja costa molt més del doble 
dels pressupost inicial i no s’ha acabat ni 
se sap quan s’acabarà. No és energèti-
cament rendible: la despesa energètica 
per a construir una CN equival a la que 
la mateixa CN proporcionaria en 10 anys 
de funcionament

Cal un ús racional de l’energia que 
inclogui una reducció de la despesa en 
transport de mercaderies. Investigació 
en energies renovables per millorar-ne el 
rendiment. Índexs diferents del PIB que 
incorporin la destrucció d’energia fòssil 
com a despesa. Considerar l’estabilitat i 
fi ns i tot el decreixement del PIB com 
a via possible, cada 1% de creixement 
del PIB comporta, avui en dia, un 0,7% 
d’augment en despesa energètica.

RAFAEL SERRA I FUSTER

“L’Energia nuclear no és 
rendible, ni econòmicament 

ni energèticament”
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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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Mercat Setmanal

La idea va néixer al Casal d’Avis. El 
vocal de comerç d’aleshores, de CiU-
Actuem, ho va proposar a la resta del 
govern de l’EMD. Els dos grups munici-
pals ho van veure amb molt bons ulls i 
s’hi van implicar de valent. 

Els mercats no sedentaris són un bon 
lloc de trobada de la gent, de cohesió 
social, del que en podríem dir “fer po-
ble”. Aquesta és una qüestió important 
per als que desenvolupem una bona 
part de la vida al nostre poble. Serà un 
clar avantatge no haver de sortir de la 

Vila per comprar molts dels productes 
d’ús quotidià. Els comerciants locals 
se’n veuran benefi ciats ja que l’aug-
ment i diversitat de l’oferta retindrà 
molta gent, a més, tots estan convidats 
a participar-hi.

La ubicació, al carrer del Bruc, està 
especialment triada perquè causi el mí-

nim destorb als valldoreixencs. Es farà 
en dissabte perque la majoria del poble 
hi treballa fora i és el dia lliure per la 
majoria

A hores d’ara s’han presentat més 
de 175 sol·licituds de parades amb pro-
ductes i qualitats molt diferents, sembla 
que hi ha lloc per unes 70. Per a la tria, 
a banda dels requisits administratius, 
es demanarà la col·laboració d’experts 
que hauran de tenir en compte la qua-
litat. Això permetrà escollir les millors i 
més adequades pels valldoreixencs

Està previst que hi hagi una part de 
“mercat de pagès”, amb productes de 
qualitat i també d’ecològics; així ma-
teix hi haurà una secció mensual del 
Col•lectiu d’Artesans de Valldoreix.

La llàstima és que, sobretot per la 
qüestió dels farragossos tràmits admi-
nistratius, encara no l’haguem pogut 
estrenar. Però, com que tot ja està pre-
vist i a punt i estan garantides tant la 
seguretat com la salubritat, esperem 
poder-ne gaudir ben aviat.

JOAN GAYA I BELTRAN

VDX

“Tot ja està previst i a punt per 
gaudir ben aviat del Mercat 

Setmanal de Valldoreix”
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Els darrers plens

Ja tenim els projectes de Valldoreix en 
el pla del Fons Estatal per a l’Ocupació 
i la Sostenibilitat Local (FEOSL). Els cinc 
projectes que va presentar l’EMD han 
estat acceptats, son els següents:

Reparació de la instal·lació d’aigua 
sanitària i instal·lació de plaques solars 
tèrmiques al complex esportiu de Valldo-
reix.

Millores en l’estalvi energètic de l’en-
llumenat públic a Valldoreix.

Establiment de franges de seguretat 
forestal per a la prevenció d’incendis.

Instal·lació d’una antena de banda 
ampla a la seu de l’EMD per internet.

Reparació del clavegueram al camí de 
la Salut, carrer Ramon Escayola i carrer 
Eivissa.

I la construcció d’un sistema de sane-
jament separatiu i reparació del clave-
gueram al passeig de Valldoreix, que va 
ser presentat per l’Ajuntament de Sant 
Cugat.

Ple extraordinari del 17 de de-
sembre de 2009

Es va aprovar per unanimitat l’acta de 
la comissió de delimitació del terme de 
Valldoreix. L’Ajuntament i l’EMD s’han 
posat d’acord en la major part, per la 
resta acceptaran el que decideixi la Ge-
neralitat.

Ple extraordinari del 22 de de-
sembre de 2009

Afortunadament, govern i oposició es 
van posar d’acord i van votar per una-
nimitat la convocatòria i els plecs de 
condicions del concurs per a la gestió de 

l’Escola de Música.

La senyora Herrada va explicar la situ-
ació i la senyora Veciana, vocal de Ser-
veis Personals, va explicar que després 
de converses i negociacions amb l’oposi-
ció i els pares i mares de l’Escola, l’Equip 
de Govern va retirar l’opció que l’Escola 
de Música també ho fos de dansa. 

Espontàniament el públic es va posar 
a aplaudir. Dóna gust assistir a aquests 
plens que són curts, amables i positius 
per al poble.

Ple ordinari de l’11 de Febrer de 
2010

S’aprovà per unanimitat:

La modifi cació de les ordenances 
fi scals per al 2010, que recull una al-
legació presentada per la concessionària 
del complex esportiu.

Delegar en la Diputació el cobrament 
de la taxa del mercat no sedentari dels 
dissabtes. 

La substitució de la proposta del FE-
OSL referida a la xarxa d’enllumenat per 
a la millora dels accessos i la mobilitat 
de la nova Escola Bressol i del CEIP Fer-
ran i Clua.

El Reglament dels fi txers que conte-
nen dades de caràcter personal.

Una modifi cació del pressupost pror-
rogat del 2008 per tirar endavant el mer-
cat.

La modifi cació del plec de condicions 
per a la concessió de l’Escola de Música 
de Valldoreix atenent el suggeriment de 
la Diputació que considerava excessiva 
la valoració subjectiva. S’ha creat un 



7

comitè d’experts per a fer aquesta va-
loració.

Una moció institucional per atorgar 
un ajut de 3.000 euros a Haití.

La moció presentada per CiU-Actuem 
demanant una subvenció per a la festa 
dels 25 anys del Casal d’Avis, només va 
ser votada pel grup que la va proposar; 
l’equip de govern va al·legar que aques-
ta partida està inclosa en el pressupost 
del 2010, pendent d’aprovació.

La moció de l’equip de govern per a 
donar suport a les al·legacions presen-
tades per la Presidenta de l’EMD al Pro-
jecte de Decret de Declaració del Parc 
Natural de la serra de Collserola no va 
rebre el suport de CiU-Actuem, tot i que 
la consideraven adequada. 

Es van abstenir aduïnt que no havien 
estat informats amb prou temps, mal-
grat admetre que hi estaven d’acord. De 
fet el govern ho va haver de gestionar 
amb molt poc temps.

En l’apartat d’explicació de l’acció 
de govern es fa esment del sistema de 
selecció de paradistes del mercat no 
sedentari i s’informa que l’EMD ha en-
carregat una enquesta telefònica per 
conèixer els hàbits de compra i consum 
dels ciutadans de Valldoreix. 

ROSA MARIA UDINA ABELLÓ, ROSER CASAMITJANA I ABELLA

Alegacions de l’EMD al projecte 
de decret de la declaració del Parc 
Natural de la serra de Collserola

La majoria d’aquestes al·legacions 
són de caràcter tècnic, però també n’hi 

ha de gran importància política, juntes 
signifi quen la incorporació de 4 hectàre-
es al Parc, les propostes són:

A l’entrada a Valldoreix des de la Flo-
resta: un intercanvi neutre de peces que 
permetria reordenar els vials de la zona 
fent una porta d’entrada al poble i la 
instal·lació d’algun equipament. 

Al sector de Can Cusó: incorporar al 
Parc 5,5 hectàrees. Aquest sector té un 
sostre d’edifi cabilitat d’aproximadament 
23.000 m2. El Pla especial de Collserola 
ja recomanava la seva desprogramació.

A la Còlonia Montserrat: Modifi cacions 
per a ajustar els límits del Parc amb la 
proposta de modifi cació del PGM i s’ar-
reglaran els problemes de mobilitat i se-
guretat del barri i es disposarà d’un nou 
vial.

Treure 1,5 hectàrees entre el passeig 
del Bosc i la riera d’en Nonell.

Es proposa la fi gura d’Espai de Regu-
lació Especial per als equipaments de 
Can Monmany i Can Barba.

Es proposen tres corredors de conec-
tivitat biològica amb el Puig Pedrós de 
l’Obac per tal d’evitar el seu aïllament de 
la resta del Parc

Finalment es demana que l’EMD sigui 
reconeguda com a administració d’un 
territori inclòs al Parc i, per tant, amb 
dret a formar part dels òrgans de decisió 
del mateix.

PABLO ALONSO GONZÁLEZ

Els darrers plens
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Oriol Porta Babiloni

Sóc veí de Valldoreix des de fa 25 
anys, la meva família hi va venir a viure 
quan jo tenia poc més d’un any. Tots els 
meus records són de Valldoreix

Començant pel Pati Blau, un parvulari 
de preescolar que estava situat a la pla-
ça del Mas Roig, vaig passar pel Ferran 
on hi vaig entrar als 4 anys i vaig acabar 
amb la secundaria a l’Arnau Cadell.  

Va ser en l’etapa fi nal de la secundà-
ria a l’Institut  quan em vaig començar a 
interessar per la política. Des del primer 
moment amb una ideologia d’esquerres, 
suposo que com tothom infl uenciat per 
el que veia i vivia a casa.

Però no seria fi ns al 2003 que comen-
çaria a participar activament amb Joves 

d’Esquerra Verda. Amb l’arribada de les 
primeres eleccions municipals en les 
quals vaig poder votar i, sobretot, amb 
l’organització del Fòrum Social Europeu 
a Saint-Denis i les posteriors eleccions al 
Parlament de Catalunya a la tardor. Des 
d’aleshores he participat en JEV i ICV 
més o menys activament.  

Des de les darreres eleccions he tin-
gut l’oportunitat de participar a l’associ-
ació de veïns i veïnes progressistes de 
Valldoreix, conèixer-los i veure més de 
prop la política municipal del nostre po-
ble. He pogut comparar tot el que s’ha 
fet aquests anys amb tot el que no s’ha-
via fet amb els anteriors governs de CIU. 
Jo, com a jove, veig les millores en el 
transport, la biblioteca, les activitats per 
a la gent jove i un llarg etcètera, i vull 
que el meu poble segueixi per aquest 
camí. Perquè encara queden moltes fi tes 
per aconseguir. 

Es per això que participo i seguiré 
participant de l’AVVPV i de la vida políti-
ca de Valldoreix i voldria animar a tots el 
veïns i veïnes que s’apropin i participin 
d’una manera activa, així estaran més i 
millor informats sobre les qüestions que 
afecten el seu poble. La proximitat és la 
grandesa de la política municipal. Pen-
sem globalment, actuem localment.

ORIOL PORTA BABILONI

Sóc veïna progressista

“He pogut comparar tot el que 
s’ha fet aquests anys amb tot 
el que no s’havia fet amb els 
anteriors governs de CIU”


