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Presentació 

La nostra 
Associació Veïnal 

Iniciem aquesta segona època del 
nostre butlletí perquè se’ns obre 
una nova esperança: un canvi 
important a Valldoreix: 
l’esperança d’un nou govern per a 
l’Entitat Municipal de Valldoreix. 

• Ens agrada fer poble.  

• En l'Associació hem trobat la 
plataforma per posar en comú 
propostes de millora per a 
Valldoreix.  

• El creixement del nostre poble 
no ens fa oblidar els valors 
humans i de convivència. 

• Aquests objectius, els 
concretem amb la nostra 
participació política.  

• Creiem que aquesta és l'eina 
fonamental per vetllar per un 
creixement harmònic i 
socialment just.  

• Una eina que permet treballar 
per a totes les persones que 
viuen a Valldoreix 

Aquests principis ens van portar 
en el seu moment, i ho tornen a 
fer ara, a donar suport a una 
candidatura unitària d’esquerres, 
plural i diversa, perquè és la millor 
manera d’aconseguir el progrés de 
Valldoreix: un lloc amigable, 
equilibrat i en bona convivència.

Editorial 

Els anys perduts de Valldoreix 
Dotze anys d’un govern inoperant que no ha sabut 

respondre a les necessitats més bàsiques, 

Valldoreix necessita un canvi. L'actual equip de govern ha fet 
de l'EMD una administració antipàtica i allunyada de les 
necessitats de la gent.  

Cal un president format i un 
equip de govern competent. 
Una EMD dialogant i 
implicada en el seu teixit social i cultural, un equip de govern 
que conegui en profunditat els problemes de Valldoreix. 

Són molts els projectes de futur aturats: la plaça de la 
centralitat, un pla d’equipaments a llarg termini, les 
solucions urbanístiques per a la Colònia Montserrat i el Mas 
Fuster…  

L'EMD ha estat condemnada en ferm per irregularitats en el 
Complex Esportiu, i està investigada per l'Oficina Antifrau. 

Tot plegat, un panorama molt decebedor del nostre govern 
local. 

Per tot això, diverses 
entitats socials i cultural i 
els partits progressistes 
hem acordat una 
candidatura unitària a la 

presidència de l’EMD en les pròximes eleccions municipals: 
Valldoreix PLURAL. 

Juanjo Cortés és el nostre candidat. Tècnic d'administració i 
expert en gestió. Historiador, independent,  gran coneixedor 
de Valldoreix i de l'EMD, molt implicat en la vida de 
Valldoreix. El millor president que pot tenir Valldoreix. 

Calen noves maneres 
de governar, en el fons 
i les formes 

Ens hem aplegat en una 
candidatura unitària per 
a la Presidència de 
l’EMD: Valldoreix PLURAL 



 

 Per què … ? 

 Urbanisme… 

Per què molts terrenys  

no es poden edificar?  

▸Perquè l’EMD ha d’urbanitzar els carrers  

amb els serveis mínims i no ho fa! 

 
Per què no hi ha una proposta per als 

terrenys  alliberats amb la supressió del  

vial d’enllaç, al bari del Mas Fuster?  

▸Perquè cal que l’EMD promogui una  

modificació del planejament. 

 
Per què no es fa res per resoldre la 

problemàtica de les zones verdes que 

afecten molts veïns dels torrents 

Clavell i Nonell?  

▸Perquè cal emprendre la modificació del 

planejament urbanístic i no s’ha fet! 

 
Per què no s’ha urbanitzat encara 

l’avinguda del Baixador?  

▸Perquè no han tingut voluntat política.  

Han passat més de deu anys des que no hi 

ha les torres d’alta tensió! 

 
Per què es gasten diners públics en 

projectes no prioritaris?  

▸Perquè no són un govern responsable  

amb els diners de tots. 

 

Per què no s’ha solucionat el problema de 

l’aparcament de l’Estació? 

▸Perquè no creuen  que calgui prioritzar-ne 

l’ús pels veïns de Valldoreix. 

Només un govern competent pot 

revertir aquestes insuficiències. 

 

Una centralitat 
necessària 

La supressió de les línies d’alta tensió que 

travessaven Valldoreix es va gestionar en el 

darrer govern progressista (2003-2007) i 

tenia dues finalitats principals, a part de la 

qüestió de salut i estètica:  

• poder urbanitzar l’Av. Baixador 

• fer un Casal de Cultura com cal. 

Passats deu anys de governs “convergents”, 

no s’han complert cap dels objectius, i 

l’avinguda del Baixador és una vergonya i del 

nou Casal ni se’n parla. 

 

 
 

Escola de Música? Sí, 
però abans altres 

necessitats urgents 
Valldoreix va tenir el primer Casal de 

Sant Cugat, i ara és impresentable 
 

Recentment, el govern s’ha despenjat amb 

una proposta inversemblant: construir una 

nova Escola de Música per ampliar la ja 

existent, deixant de banda totes les altres 

necessitats culturals. 

Abans necessitem un nou Casal, amb una sala 

polivalent per a representacions, amb les  

instal·lacions complementàries, amb espais 

per a joves i grans. Un veritable centre de la 

Vila, un lloc de trobada. 

 



 

 Sabies que … ? 

A Valldoreix tenim dues administracions municipals 
Les competències de les Entitats Municipals Descentralitzades 

Competències de l’EMD de Valldoreix1 Competències de l’Ajuntament de St. Cugat 

 
• la vigilància 

• la conservació del patrimoni propi 

• l’enllumenat 

• la neteja viària 

• les obres públiques dins de l’àmbit 

• la mobilitat 

• els parcs i jardins 

• la cultura i l’esport2  

• i altres delegades per l’Ajuntament  

 
• la seguretat i protecció civil 

• serveis socials 

• el comerç  

• el planejament urbanístic principal 

• la disciplina urbanística 

• la promoció de l’habitatge 

• la salubritat pública i cementiris 

• subministrament d’aigua  

• altres 

 

Les EMD són entitats definides a l’Estatut de Catalunya2. Però sobretot, les EMD són una 
administració propera, en la que els ciutadans poden participar més directament. Sempre que 
hi hagi un govern competent i disposat, és clar … 
1 Llei municipal i de règim local de Catalunya, art. 82 — 2 Estatut de Catalunya, art. 86  

 

Encara en queden carrers per urbanitzar! 
Cap ciutat o poble de Catalunya té tanta obra pendent. 

El manteniment de la xarxa viària 
hauria de ser una de les prioritats 
més importants del nostre 
govern. Cal potenciar la brigada 
d’obres i adquirir més 
maquinària. També tenim 
dèficits destacats en estructures 
que no es veuen, però que són 
cabdals, com les clavegueres. 

Cal arreglar les voreres, reposar 

l’arbrat mort, millorar la neteja  i 

l’enllumenat. 

I tenim pendent l’arranjament i 

organització de l’aparcament de 

l’Estació.  



 

Una esperança … 

Ens hem aplegat en una Candidatura unitària! 
L’historiador Juanjo Cortés representa l’alternativa responsable i competent a 

l’actual govern del desgavell. 

Associacions veïnals i formacions polítiques de progrés promovem una Candidatura unitària: 

   PLURAL 

Juanjo Cortés, el futur President de l’EMD. 

Persona molt implicada en la vida cultural i 
social de Valldoreix des de fa més de tres 
dècades, és tècnic de l’EMD, format, amb 
experiència en l’administració pública i criteri. 
Coneix en profunditat el funcionament de 
l’EMD, les potencialitats que té i les millores 
que és imprescindible impulsar.  

Un apassionat de Valldoreix i la seva gent, 
vinculat a entitats socials i culturals. 
Historiador, docent universitari i divulgador, 
pertany a nombroses entitats científiques 
relacionades amb la història, i ha publicat 
articles científics i llibres. 

Impulsem la candidatura: 

     
Veïns i Veïnes 
Progressistes 

Gent per 
Valldoreix 

Valldoreix Plural i 
Cultural 

Acció Cultural de 
Valldoreix 

A. de Veïns de Ca 
n’Enric-la Miranda 

 

   
Esquerra 

Republicana de 
Catalunya (ERC) 

Partit dels 
Socialistes de 

Catalunya (PSC) 

En Comú Podem, 
(ECP) 

Estem confeccionant el programa electoral. Si vols aportar idees o suggeriments, no dubtis en 

posar-te en contacte amb nosaltres. Serà el nostre compromís amb els ciutadans. 
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