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La Vila i la convivència

Tots volem la Vila ben endreçada, 
els carrers nets, la seguretat garanti-
da, els serveis a punt, les escoles efi -
cients, la cultura a tot vent... I també 
volem, tots hauríem de voler, uns ve-
ïns simpàtics i amables, uns ciutadans 
exigents alhora que comprensius i 
complidors. I sobre tot, una bona con-
vivència. Aquest és el valor més gran 
que cal preservar i millorar, doncs, al 
capdavall tot és per a les persones i la 
comunitat. La política només pot ser 
pel bé comú si és l’art de la convivèn-
cia. Però tots sabem que la política pot 
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ser, i massa sovint és, el principal escull 
per a la convivència, i es fa servir l’es-
bronc com a forma de discussió, en lloc 
del debat d’opinions.

Els grups polítics han de fer un es-
forç per no convertir els plens en un 
partit de ping-pong, amb retrets a tort 
i a dret i rebutjar els exabruptes ni que 
siguin a favor. 

A la nostra Vila s’estan endegant 
projectes molt engrescadors de parti-
cipació ciutadana, com el Consell de la 
Vila, al qual seguiran els Consells Sec-
torials (Cultura, Esports, Medi ambi-
ent, Comerç, Medi Urbà...), que estan 
basats en l’interès de molts ciutadans 
en la cosa pública, en el debat i en la 
voluntat d’oferir la pròpia opinió, habi-
litats i una mica de temps al servei de 
la comunitat. Ningú no té dret, ni per-
sonalment ni en nom de cap partit, a 
dinamitar les bases de la convivència i 
l’interès ciutadà pel què és de tots.

En aquest sentit, demanem al grup 
polític de l’oposició en majoria tres co-

ses: que segueixi el camí que fa poc 
ha iniciat d’arribar a acords deixant de 
banda posicions inamovibles, que passi 
de la negació sistemàtica a les propos-
tes positives, que segur que en poden 
fer d’assumibles i, fi nalment, que con-
venci als ciutadans amb els seus argu-
ments. Mirem de seguir amb el to dels 
darrers plens en què tant el govern 
com l’oposició han fet esforços per arri-
bar a acords, en aquesta línia celebrem 
el desbloqueig que possibilita la nego-
ciació del pressupost del 2010.

Cada dia s’ha de fer un esforç per 
garantir la convivència, que és molt 
fràgil.

Editorial
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“Cada dia s’ha de fer un esforç 
per garantir la convivència, 

que és molt fràgil”

ve de la portada

Ens congratulem de l’èxit del 1r tro-
feu internacional del Tennis Vila de Va-
lldoreix, organitzat pel Club Esportiu Va-
lldorey al passat mes de maig. Iniciatives 
com aquesta difonen el nom de Valldo-
reix arreu.

Destaquem la qualitat de la xerrada 
sobre teràpies cel·lulars i tissulars feta 
per Jordi Joan Cairò i emmarcada dins 
els “Sopars Tertúlia” organitzats per l’AV 
Can Majó.
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Perquè volem seguir governant

El compromís amb
el medi ambient

L’EMD de Valldoreix ha aconseguit 
cinc subvencions de l’Institut Català de 
l’Energia (ICAEN) i una de la Diputació 
de Barcelona per realitzar auditories 
d’efi ciència energètica a tots els edifi -
cis municipals. La Diputació també n’ha 
concedit una altra per fer estudis de 
contaminació acústica als barris més 
sorollosos de la nostra vila. Aquestes 
subvencions ens permeten fer tots 
aquests estudis amb un cost cero per 
a l’EMD.

La rehabilitació de la riera d’en No-
nell estrà subvencionada en un 50 % 
pel Fons Europeu per al Desenvolupa-
ment Regional (FEDER), a més l’EMD té 
un programa de neteja de rieres amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Els 
costos de la ventada del 2009 es van 
sufragar en part amb subvencions de 
l’Estat, la Diputació i la Generalitat.

Hem fet una diagnosi mediambiental 
de la nostra vila i aviat endegarem l’ela-
boració del Pla d’Acció per a la Sosteni-
bilitat Local (Agenda 21).  

Tal com podeu veure al web de l’EMD, 
les competències en matèria de medi 
ambient són el manteniment de parcs 
i jardins i la conservació del patrimoni 
forestal. 

En una situació competencial com 
la de les EMD, i en particular la nos-
tra, sempre ens trobarem amb situa-

cions difuses. Doncs bé, sense entrar 
en vel•leïtats independentistes de cap 
mena, des de l’Administració Local hem 
d’omplir al màxim de contingut totes 
aquelles competències en les quals te-
nim algun tipus de delegació i en par-
ticular les de medi ambient atesa la 
importància que tenen per a la nostra 
vila. 

Penso que tot allò que està relacio-
nat amb el medi ambient i la sosteni-
bilitat és paradigmàtic, dues terceres 
parts del nostre territori, incloses les 
rieres que el travessen i vertebren, són 
zones verdes i d’aquestes una gran part 
parc forestal. Seria una irresponsabilitat 
conformar-se amb el manteniment dels 
jardins i el patrimoni forestal, quan els 
reptes socials que tenim des de la ve-
sant mediambiental són cada dia més 
grans i més importants. 

El Govern de la Candidatura de Pro-
grés i Catalanista continuarà el seu 
compromís ferm amb el medi ambient i 
posarà tots els recursos humans i ma-
terials necessaris per tal que aquesta 
competència ompli el seu contingut i no 
quedi relegada, com en èpoques pas-
sades, a una simple qüestió de jardi-
neria.

PABLO ALONSO GONZÁLEZ

“El Govern de la Candidatura 
de Progrés i Catalanista 

continuarà el seu compromís 
ferm amb el medi ambient”
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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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El mercadillo de Valldoreix

No ha estat fàcil, ha calgut un estudi 
previ, una presentació pública a la ciuta-
dania, molts acords de ple, dos concur-
sos, un pel control i vigilància i l’altre per 
la neteja, la tria de 48 parades entre 180 
sol·licituds, obres d’adequació per l’ai-
gua i clavegueram dels serveis, diverses 
publicacions a butlletins ofi cials, acords 
amb les forces de seguretat i multitud 
de detallets.

Però fi nalment el tenim, ja l’hem inau-
gurat i ja hi hem pogut passejar alguns 
dissabtes, una inauguració ben lluïda, 
molt de poble, amb les autoritats pre-
sents, trobo que hi va faltar una banda, 
hagués estat bé, no?

A la “foto” hi sortiren tots: govern i 
oposició i això és bo, així hauria de ser 
més vegades i amb més projectes, és 
així com el poble creix. Però deixem-nos 
de politiqueig i morals i esplaiem-nos en 
el mercat.

Hi vaig veure unes parades agrada-
bles, àmplies, molt diverses i amb preus 
molt raonables: les fruites i verdures 
ben bé un 20% per sota dels preus de 
qualsevol altre lloc, i tot plegat al cos-
tat del tren i del bus, es podia comprar i 
tornar a casa sense cotxe, crec que em 
fi raré un bon carret per anar-hi més cò-
modament. D’una banda em va recordar 
alguns mercats del sud de França i de 
l’altra, els trens passant cada quinze o 

vint minuts li donen un cert aire oriental, 
per un moment vaig desitjar que el tren, 
al passar, xiulés, i us imagineu, que a 
més, fes fum. 

I va ser recíproc, vàrem parlar amb 
els marxants i tots ens van dir que tot 
els va agradar molt: el lloc, el tracte amb 
la gent, el volum de vendes que va ser 
prou bo, a veure si dura i es pot mantenir 
un mercat útil als consumidors i rendible 
pels marxants, i que sigui complement 
i potenciador del comerç local, està en 
mans nostres.

Aquest és un servei dels que “fan po-
ble”, el segon dissabte, que ja no era el 
primer, m’hi vaig trobar prop d’una dot-
zena de persones que d’altra manera no 
hauria vist, penso que el proper dissabte 
aprofi taré per esmorzar-hi, perquè no sé 
si ho sabeu, però hi ha xocolata i por-
res. O si voleu també podreu comprar-hi 
alguna fruita d’estiu, ben sucosa, i men-
jar-vos-la al moment. 

RAFEL SERRA I FUSTER

VDX

“El mercat: punt de trobada, 
complement i potenciador del 

comerç local”
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Els darrers plens

Des del darrer número publicat han 
estat convocats 6 plens, 2 d’ordinaris i 
4 d’extraordinaris

Ordinari del 25 de març

S’aprova el conveni específi c amb 
l’Ajuntament de Sant Cugat relatiu al 
Fons Estatal per a l’Ocupació i la Soste-
nibilitat Local  (FEOSL) per a les actua-
cions següents:

Establiment de franges de seguretat 
forestal i recuperació de vies d’accés: 
50.000 €

Obres de reparació i instal·lació d’ai-
gua calenta i plaques solars tèrmiques 
en el Complex Esportiu: 120.000 €

Obres de reparació del clavegueram 
al carrer de l’alcalde Escayola i altres 
carrers: 238.000 €

Instal·lació d’un sistema de comuni-
cacions de banda ampla

Obres de millora dels accessos de 
la nova Escola Bressol i CEIP Ferran i 
Clua

Amb l’abstenció del grup CiU-Actuem 
s’aprova sol·licitar a l’Ajuntament de 
Sant Cugat que doni la part que li per-
toca a l’EMD dels 15.000.000 € que rep 
de SOREA.

S’ha hagut de retirar l’aprovació de 
diverses subvencions, són aquestes: la 
despesa per a la neteja forestal, la del 
25è aniversari del Casal d’Avis, les de 
l’Associació de Comerciants, el Trofeu 

Vila de Valldoreix del Club de Tennis, 
les  d’Entitats Esportives, la d’adequa-
ció CEIP Ferran i Clua, la rehabilitació 

de la riera de Can Nonell, la cuina per 
la nova Escola Bressol. Totes elles res-
ten pendents. Hi haurà poc temps per 
poder-les tramitar, tot i estar ja recone-
gudes, són: 23.000 € de la Generalitat i 
143.000 € del Fons Europeu.

Extraordinari del 12 d’abril

Per fi  s’aprova la subvenció de la 
Generalitat a l’Escola de Música pels 
cursos 2008-09 i 2009-10. Però CiU-
Actuem segueix sense aprovar la resta 
de despeses amb el risc de perdre les 
subvencions. Per això, el govern, en un 
últim intent d’aconseguir-ho convoca el 
ple...

Extraordinari del 16 d’abril

en el que per fi  s’aproven totes les 
subvencions pendents dels plens ante-
riors. Amb un exercici de responsabili-
tat de govern i oposició ens hem salvat 
de no perdre-les.

Extraordinari del 30 d’abril

S’aprova el contracte de gestió del 

“Amb un exercici de 
responsabilitat de govern i 
oposició ens hem salvat de 

perdre diverses subvencions”
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servei públic de l’Escola de Música de 
Valldoreix, el guanya la mateixa empre-
sa que ja ho portava. Gràcies a la sub-
venció aprovada el 12 d’abril es podran 
reduir les quotes.

 

Extraordinari del 27 de maig

Presentació, a l’EMD, de l’informe 
del Síndic de Greuges de Sant Cugat 
i Valldoreix, senyor Jaume Clavell. El 
2009 ha rebut 11 queixes de les quals 
4 afecten a l’EMD. 3 d’elles s’han resolt 
a favor de l’EMD i l’altra està pendent. 
Felicitacions per la feina ben feta del 
nostre Síndic de Greuges municipal.

Ordinari del 27 de maig

S’informa del nomenament del se-
nyor. Joan Gaya com a president acci-
dental durant l’absència de la senyora 
presidenta per malaltia. Es redistribueix 
el cartipàs entre els membres de l’equip 
de govern per tal d’atendre les tasques 
que portava la senyora presidenta.

Sorprenentment i afortunada en 
aquest ple s’aproven tots els punts per 
unanimitat: adherir-se a la sol·licitud de 
subvencions per a la neteja de boscos. 

L’increment de la despesa en aproxima-
dament 54.000 € del pressupost pror-
rogat del 2008. Allargar un mes l’entre-
ga defi nitiva de la nova Escola Bressol a 
causa de les pluges de primavera quant 

s’estaven fent les cimentacions, l’acord 
per delegar la gestió tributària de les 
quotes urbanístiques i contribucions es-
pecials a la Diputació de Barcelona. 

Entre les accions de govern desta-

quem: la col·laboració amb l’ASDI per 
fer equinoteràpia, l’acord amb el Club 
de Tennis per a promocionar i donar a 
conèixer els esports de raqueta a uns 
300 alumnes del Ferran i Clua i de l’Ar-
nau Cadell, subvencionats per la Dipu-
tació. Ja s’han obert les inscripcions per 
als Casals d’estiu. S’amplia l’horari de la 
biblioteca en la franja de nit, per facili-
tar l’estudi en temps d’exàmens.

XAVIER LECINA I VILLANOVA  I ROSA MARIA UDINA ABELLÓ

Els darrers plens

“Tres de les quatre queixes al 
síndic de greuges s’han resolt 
a favor de l’EMD, l’altra encara 

està pendent”

“S’acorda la col·laboració amb 
l’ASDI per fer equinoteràpia”

En Joan Gaya és l’alcalde-presi-
dent accidental mentre dura la con-
valescència de la nostra presidenta 
Montse Turu, Motse: et desitgem un 
ràpida recuperació.
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Rosa Maria Udina Abelló

De petita vivia a Valldoreix. Vaig néixer 
al barri gòtic de Barcelona en una família 
que arribaria a ser nombrosa. De petita 
venia a Valldoreix per St. Jaume a felici-
tar al meu tiet i m’hi quedava uns quants 
dies per estiuejar. Els diumenges quan 
tornàvem de missa de les monges men-
jàvem les mores dels esbarzers.

Més tard, quan vaig començar a treba-
llar a l’Autònoma i al Monestir de St. Cu-
gat, vaig buscar una casa de lloguer, i em 
vaig instal·lar a Valldoreix, a la mateixa 
casa i en les mateixes condicions que visc 
ara. Era la primera època de la diàspora 
urbana dels progrés.

El procés de Burgos, els assassinats de 
Puig Antic, de Carrero Blanco, els d’Atoc-
ha, la Caputxinada i l’Assemblea de Cata-
lunya em van marcar políticament.

Vaig treballar quatre anys, durant la 
primera legislatura dels ajuntaments de-

mocràtics, a l’Alcaldia de Girona, va ser 
una experiència molt enriquidora. Des-
prés, el fet de treballar un parell d’anys a 
l’alcaldia de St. Cugat em va fer viure més 
intensament la meva pertinença a Valldo-
reix. A partir del naixement de la meva 
fi lla em vaig integrar encara més en la 
vida del poble. Vaig començar a assistir 
als plens de Valldoreix, vaig ser de l’AMPA 
de l’Escola Bressol, de la del Ferran i Clua 
i fi nalment de la de l’Arnau Cadell.

Em va fer molta il·lusió que el primer 
Alcalde-Pedani democràtic fos d’esquer-
res i el disgust que vaig tenir quan des-
prés de quatre anys no tornessin a gua-
nyar em va motivar de tal manera que 
vaig començar a creure que l’única solu-
ció per Valldoreix era la unitat de les es-
querres; per això vaig signar i participar 
en les campanyes de la Candidatura de 
Progrés i Catalanista de Valldoreix. Afor-
tunadament, quasi 20 anys després, ho 
hem aconseguit.

Després de les eleccions municipals 
del 2004, per carambola em va tocar ser 
vocal de l’EMD. M’ho vaig passar molt bé, 
vivint en primera línea la política munici-
pal. Llàstima que no em va ser possible 
conciliar la vida professional i la política.

He participat activament amb l’Associ-
ació de Veïns de Can Majó, formo part de 
l’Associació de Veïns i Veïnes Progressis-
tes de Valldoreix i estic orgullosa de ser 
membre del primer Consell de la Vila.

ROSA MARIA UDINA

Sóc veïna progressista

“Estic orgullosa de ser membre 
del primer Consell de la Vila”


