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Eleccions Entitat Municipal de Valldoreix 
28 de maig de 2023 

 

Candidatura unitària 

 

Som plurals amb un objectiu comú: Valldoreix 

Associacions veïnals i els partits polítics 
de progrés de Valldoreix (ERC, CUP, PSC, 
i En Comú-Podem), amb ànim d'acon-
seguir la Presidència de l'Entitat 
Municipal, hem format una coalició 
preelectoral per poder transformar 
Valldoreix. Volem tenir una vila millor, 
més verda, més neta, més ben urbanit-
zada, més segura, amb bona 
convivència, i una administració més 
moderna, eficient, eficaç i austera. 

Som grups diversos, que coincidim en 
els objectius de política local, malgrat 
que podem diferir en alguns objectius 
polítics de més gran abast. Però, en tot 
cas, el diàleg i el debat entre nosaltres 
és enriquidor, constructiu i profitós per a 
Valldoreix. 

El nostre candidat és Juanjo Cortés  → 

Juanjo Cortés. Candidat a la Presidència. 
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Per què … ? 
 

Per què no tenim els equipaments 
necessaris ni sabem on ubicar-los? 

Perquè el govern actual de l’EMD no ha 
confeccionat el Pla d’Equipaments amb 

participació ciutadana. 
 

Per què hi ha moltes parcel·les afectades 
per errors de qualificació, en què no es pot 
rehabilitar ni ampliar-ne l’habitatge? 

Perquè l’EMD actual no n’ha redactat el 
planejament, pendent des de fa 47 anys, 
tot i tenir la competència per fer-ho, ni ha 
pressionat l’Ajuntament de St. Cugat per 
tramitar-lo. 

 

Per què no tenim ni un sol habitatge per a 
gent jove ni tampoc per a gent gran? 

Perquè el govern actual de l’EMD no ha 
redactat el document urbanístic que 

concreti on s’han de fer. 
 

Per què part de la Colònia Monserrat està 
encara bloquejada i no s’hi pot edificar? 

Perquè el govern actual no n’ha tramitat 
el pla conjunt de desenvolupament. 

 

Per què no sabem què fer amb Can 
Monmany, malgrat fer 13 anys que es va 

adquirir? 

Perquè l’EMD actual no n’ha redactat el 
pla d’actuació amb participació 

ciutadana. 
 

Per què tenim una xarxa de clavegueram 
amb deficiències greus? 

Perquè l’EMD actual no té cap pla 
d’actuació ni d’inversions. 

 

Per què som a la cua en sostenibilitat? 

Perquè l’actual EMD no hi ha invertit. La 
majoria d’edificis municipals no tenen 

plaques solars. 
 

 
Només un nou govern competent 
pot revertir aquestes deficiències.

 

 

Escàndol… 
El projecte de l’Avinguda del Baixador 

qüestionat. 
El Col·legi d’Arquitectes ha fet una al·legació al 
projecte del Baixador aprovat pel Ple de l’EMD. 
Considera que no s’han complert els requisits 
legals en la seva tramitació. 
Concretament, exposa que: 
• El projecte tenia el preceptiu informe tècnic 
però no pas el jurídic. 
• Se’n va aprovar una versió “amputada” amb 
l’anul·lació d’un annex que descriu els béns 
afectats. 
• No respon a l’interès general, sinó a interessos 
particulars. 
• La redacció actual perjudica greument la 
qualitat de l’espai públic.  
• L’aprovació és nul·la de ple dret. 
També es fa ressó de les intervencións dels 
vocals de l’oposició que van advertir al Ple que 
la decisió il·legal podria tenir conseqüències 
per als que varen votar a favor. 

 

El bus… 
La línia 1 d’autobusos de St Cugat arriba 

finalment a la plaça de l’estació. 
L’Ajuntament i l’EMD en van acordar aquesta 
petita prolongació, que facilita el transport cap 
a St Cugat. 
Això no obstant, aquesta línia beneficia poca 
gent, ja que cal seguir fent el trajecte fins a 
l’estació en vehicle privat o fent un 
transbordament, entre línies no coordinades. 
La ciutadania necessita que els autobusos que 
fan els recorreguts interns de Valldoreix arribin 
fins als centres neuràlgics de Sant Cugat: CAP 
de la Mina, Mercat, Auditori, Casa de Cultura… 
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  Juanjo Cortés, candidat a President   

  de l’Entitat Municipal de Valldoreix   
 

Em dic Juanjo Cortés, tinc 57 anys, soc historiador i 
veí de Valldoreix des dels tres anys.  

Estic enamorat de Valldoreix i compromès amb la 
seva gent. Des de jove hi he liderat moltes iniciatives 
ciutadanes, culturals i associacionistes. He escrit dos 

llibres i un munt d’articles sobre aquest preciós poble. 

Conec bé l’administració local. Hi treballo com a 
tècnic des de fa anys. Soc el secretari de l’Agrupació 

d’EMD de Catalunya. He representat les EMD al 
Parlament, Congrés dels Diputats, Senat i a 

Conselleries i Ministeris. El 2013 vaig formar part de 
l’equip que va salvar la continuïtat de les EMD a nivell 

estatal. 

Ara faig el pas per ser candidat independent a 
President de l’EMD de Valldoreix. Una decisió que 

prenc conscient de la responsabilitat que implica. Hi 
poso energia i il·lusió.  

Vull impulsar un projecte plural, de progrés i de 
regeneració pública. Em donen suport diverses entitats 

i partits polítics progressistes i d’esquerres. 
M’agradaria també comptar amb el teu suport. 

És una candidatura en positiu, constructiva, inclusiva 
i respectuosa per liderar els reptes del futur de 

Valldoreix. 

Fa mesos vaig engegar un procés d’escolta activa. 
M’agrada escoltar i m’he trobat amb molts de vosaltres 

per recollir les vostres propostes  
en el meu programa de govern.  

  Em poso al vostre servei. Tots som Valldoreix    

  Tu ets Valldoreix, t’escolto!   
 

Programa de govern resumit i complet a : http://mesvdx.cat/eleccions.html 
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Testimonis: per què votaràs en Juanjo Cortés? 

 

“El Juanjo activarà Valldoreix perquè torni a revifar” 
Carmen Lérida, comercial 

 

“Un Ajuntament amb tants recursos ha de tenir algú  
al capdavant amb la formació i la competència del Juanjo” 

Toni Priante Morató, advocat 

 

“En Juanjo és la millor alternativa per a Valldoreix  
en aquests moments, amb escreix” 
Anna Francés, funcionària 

 

 “Per donar més vida i impuls a Valldoreix” 
Joan Badia, psicòleg 

 

“El conec des de fa molt de temps i crec en la seva  
responsabilitat i consciència de fer les coses bé.” 
Joan Boada, jubilat 

 

 “És una persona honesta. Necessitem una persona així.” 
Lluís Soler, industrial 

 

“Perquè no vull que Valldoreix perdi el sentit de poble i en Juanjo 
és una persona molt del poble i coneix molt bé Valldoreix.” 
Rosa M. Marquès, jubilada 

 

 

“Vull un bon gestor i el Juanjo ho és. És bona persona 
 i coneix molt bé el poble i la seva administració interna.” 

Jordi Riart, enginyer 
 

“És una persona honesta, el que més valoro en una persona.” 
Toni Satorres, jubilat 

 

 

“L’EMD necessita un canvi radical i el poble necessita el Juanjo. 
És un home prudent, treballador i té molta experiència en la 

gestió de les EMD.” 
Montserrat Turu, ex-presidenta EMD de Valldoreix 

 

“Li conec la trajectòria d’estima per Valldoreix. 
 S’estima Valldoreix i és un pencaire.” 
Andreu Giralt Puga, professor de secundària 

 

 “Perquè en Juanjo és molt receptiu a les necessitats de Valldoreix” 
Carles Albesa, professor Educació Física i alpinista 
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