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INFORMATIU dels Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix 

GENER  2014 - NÚM 13 - www.mesvdx.cat i valldoreixprogressista.blogspot.com.es 

 

Pla de mobilitat 
Cal replantejar els canvis de circulació. S’ha d’imposar la lògica dels veïns. 

 
Les recomanacions europees sobre la 
mobilitat urbana, i la legislació catala-
na aplicable, estan pensades per un 
entorn urbà intensiu, en que la circula-
ció de vehicles és densa i pot com-
prometre la tranquil·litat dels veïns i fa 
gairebé impossible circular en bicicle-
ta. I aquest no és el cas de Valldoreix, 
on podem dir que només la rambla de 
Mn Cinto té aquest problema i està 
ben resolta. Aleshores, per què un Pla 
de Mobilitat que distorsiona tant la vida 
dels ciutadans i del comerç local? En 
lloc d’aconseguir una major sostenibili-
tat de la mobilitat urbana, s’ha acon-
seguit tot el contrari. 

És un problema de TOT Valldoreix. No 
podem pensar solament en el «nos-
tre» carrer; els veïns ens hem de mo-
bilitzar tots junts per l’interès comú. 

Certament hi ha alguns punts conflic-
tius, però ja n’hi hauria prou amb unes 
poques mesures puntuals, com una 
regulació de l’aparcament en petits 
trams dels carrers per a poder fer les 
esperes amb comoditat. I certament 
que la mobilitat a peu, sigui per passe-
jar o per anar a comprar, està compli-
cada a Valldoreix, per les voreres 
massa estretes, pels pals de les línies 

aèries i la invasió per la vegetació de 
les tanques d’alguns veïns poc curo-
sos. 

Les direccions úniques conviden a uns  
pocs incívics a córrer massa, i això 
exigeix unes mesures dissuasòries de 
la velocitat que a més de ser incòmo-
des per a tothom, no aconsegueixen el 
què pretenen. 

Valldoreix no té una xarxa de carrers 
per poder fer circuits d’una sola direc-
ció, i en instaurar-les, es provoca que 
s’hagin de fer moltes voltes a vegades 
llarguíssimes.  

La creació d’aparcaments allà on ge-
neralment no s’aparca, els slaloms de 
banda a banda, l’ampliació del marge 
de seguretat pels vianants amb pintura 
–molta gent creu que es tracta de 
carrils bici– i sobretot les direccions 
úniques, que a vegades inclús 
s’inverteixen a mig trajecte, són mesu-
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res inadequades en opinió de la majo-
ria dels ciutadans. 

Per què, doncs, no s’actua amb mesu-
res senzilles com regular l’aparcament 
en uns pocs punts i  eixamplar les 
voreres? 

El procés de participació ciutadana i el 
Consell de la Vila ja van advertir que 
això no aniria bé. Ara toca replantejar 
el què s’ha fet i el que està pendent, 
com demanen els veïns. 

A l’equip de govern de l’EMD li cal 
seny i sensibilitat. 

 

Modificació del Vial d’Enllaç 
Afecta a molts veïns del Mas Roig, les Bobines i Mas Fuster 

 
El 2010 la Generalitat va anul·lar 
aquest vial que dividia Valldoreix en 
dos amb una autovia. Ara l’Ajuntament 
de St Cugat s’ha decidit a modificar el 
Pla General Metropolità per desafectar 
la zona. Ja era hora, però aprofita per 
fer una modificació de gran abast, que 
inclou la programació de tots els ter-
renys lliures que hi ha al voltant del 
mas Fuster i davant de can Cussó. 
L’àmbit afecta a molts més propietaris 
i veïns dels que es poden considerar 

directament afectats, i creiem que el 
què es proposa és una desmesura. 

L’avanç del pla encara està en infor-
mació pública fins el 8 de febrer. Tos 
els veïns de la zona l’haurien de co-
nèixer. Trobareu l’estudi que ha realit-
zat l’Associació de Veïns progressistes 
al blog: 

valldoreixprogressista.blogspot.com.es 
 El pla complet està exposat a: 

www.santcugat.cat | Ajuntament | Seu 

electrònica | Planejament i gestió |
 

ZONES AFECTADES PER LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DEL VIAL D’ENLLAÇ (Aj. Sant Cugat) 

http://valldoreixprogressista.blogspot.com.es/
http://www.santcugat.cat/?go=76bd40f7999b957e9b4ccbea8f1b81cb04a5e7a2a9a8c51ab1650639205ab09513a27800f27c2402feef3c352e83f615cb5ebeca81b7dac71d2d22149a650559
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La nova centralitat de Vdx 
Una gran idea però amb criteris inadequats 

 
 

 

INFORMACIÓ COMPLETA AL WEB DE L’EMDV: www.centralitat-valldoreix.com (imatge del web, 1/ 2014) 

 

Ja ha finalitzat l’exposició i votació 
dels 10 guanyadors del concurs de 
projectes per la nova centralitat de 
Valldoreix: la previsió de construcció 
de la nova plaça central on actualment 
està el Casal, amb espais de trobada 
culturals i comercials, i també habitat-
ges. 

Pensem que els equipaments actuals 
de la plaça són obsolets i insuficients. 
Cal fer-los de nou amb una planificació 
amb criteris sostenibles econòmica-
ment i funcionalment i amb etapes 
realistes. 

Però l’excessiva magnitud dels projec-
tes demostra que les bases proposa-
des per l’actual equip de govern són 
fora de mida. 

Hi ha dos aspectes principals que ens 
semblen sobredimensionats i inade-
quats: fer 4000 m² de sostre d’habi-

tatges obligant a trencar el model ur-
banístic de Valldoreix, i un super-
mercat excessiu, un cop se n’ha fet un 
a Mira-sol. 

Els habitatges, que tots els projectes 
situen a la banda sud de la Rambla de 
Mn. Cinto, haurien de tenir la tipologia 
típica de les zones 20a10 –600 m² de 
parcel·la, 75% d’edificació màxima i 
plurifamiliars en lloc d’unifamiliars, 
com de fet ho són moltes cases a Vdx. 
De cap manera «pisos» que trenquin 
el model de poble. 

Respecte al comerç local, pot estar bé 
centralitzar-lo, ja que això el potencia-
ria i alhora faria millor servei, però 
sempre comptant amb els comerciants 
actuals del poble. 

Podria ser un bon pla, però de mo-
ment va per mal camí.  
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Notícies breus 
 

Inversions EMD 2014 
Saps que la inversió prioritària del govern 
de l’EMD per 2014 és fer una nova roton-
da entre el CAP i la xurreria, que ens costa 

uns 263.000 € ? 

Potser les prioritats haurien de ser unes 
altres ... 

 
La pedrera Berta 

L’empresa FCC que gestiona la Pedrera 
Berta, a tocar de la B-30, torna a insistir en 

abocar-hi bales d’ecoparc –empa-
quetaments premsats de residus no reci-
clables--  en lloc de runes i terres per re-
omplir el gran forat. 
 

Celebrem que tant l’Ajuntament de St. 
Cugat com l’EMD de Valldoreix s’hi oposin 
i hagin presentat al·legacions. 

 

PEDRERA BERTA, TOCANT LA B-30 (Microsoft ®) 

 
Torres d’alta tensió 
Saps que els soterrament de les línies 
d’alta tensió patirà un altre endarreriment 

per culpa de que l’Ajuntament de St. Cugat 
no havia estudiat en profunditat el projecte 
i ara el vol modificar al nivell de la darrera 
torre de Mira-sol ? 

 
 

A la vostra disposició 

Podeu contactar amb el vocal de l’EMD de 
la Candidatura de Progrés i Catala-

nista de Valldoreix : 

cbabiloni@valldoreix.cat 

 
Plaça de l’Estació 
Sense transparència, l’EMD ha signat un 
conveni urbanístic pel que passa a 
l’Ajuntament la gestió del nou pla de remo-
delació de la plaça de l’estació, que gesti-
onarà PROMUSA –l’empresa immobiliària 
municipal–. A canvi, l’Ajuntament destinarà 
els beneficis que tocarien a l’EMD, a pagar 
les expropiacions a Valldoreix, cosa que 
ha de fer obligatòriament per sentència 
judicial. És a dir, l’Ajuntament ens cobra a 
l’EMD el que ha de pagar ell. Mal negoci 
per l’EMD. 

No hi estem d’acord. Suposa cedir el dis-
seny i la funció de tot aquest espai tan 
important on hi anirà un aparcament i pi-
sos. Ens preguntem per què serveix l’EMD 
si no és per gestionar les nostres coses 
més importants i properes. 

 
Delimitació del terme de Vdx 
Afecta a veïns dels carrers St Albert, Ca-
mèlies i Baixador i de la Serreta. 

El 2011, en el passat govern de l’EMD, la 
Generalitat va dictaminar que la reclama-
ció territorial de l’EMD tenia raó en allò  
més important. Molts veïns tornen a ser 
oficialment de Valldoreix. En aquest sentit, 
la Candidatura de Progrés presenta una 
moció a l’EMD per tal que el districte elec-
toral s’adeqüi al terme de Valldoreix actual. 

Amb això s’acomplirà el dret de tots els 
valldoreixencs de votar per l’EMD. Més 
informació a: 

valldoreixprogressista.blogspot.com.es 

 
Nova legislació municipal 
El Govern de l’Estat ja ha aprovat la nova 
llei municipal que perjudica molt als ens 
locals, però no modifica les EMD existents. 

La Generalitat està preparant una nova llei 
que modificarà el sistema electoral de les 
EMD que actualment és tan estrany, ja que 
per una banda es vota només el President, 
i els vocals no són designats pels partits. 

Estem treballant per tal que el nou sistema 
sigui realment més adequat i democràtic. 

 

http://valldoreixprogressista.blogspot.com.es/

