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El nostre programa, 
el nostre compromís. 

El programa complet el podeu veure a www.valldoreixdecideix.cat 
 

El Veïns Progressistes de Valldoreix hem impulsat les candidatures d’esquerres des 
de fa molts anys. Hem estat al govern dues vegades i acumulem molta experiència 
municipalista. En aquestes eleccions impulsem la candidatura unitària  

Valldoreix Decideix. Aquest cop aglutinem els partits ICV-EUiA, ERC, Movi-

ment d’Esquerres i Procés Constituent. 

Hem elaborat un programa detallat, precís, compromès i realista, del qual en retrem 
comptes. Aquí n’oferim un resum; la versió completa la podeu trobar a  
www.valldoreixdecideix.cat d’on us la podeu descarregar. 

L’hem fet realista, tot el que proposem ho creiem possible tant per la nostra capacitat 
de gestió com econòmicament. L’hem fet amb il·lusió i el realitzarem amb esforç. Oi 
que les torres d’alta tensió ja no hi són? la negociació per retirar-les la vàrem fer nos-
altres. Sabem afrontar reptes difícils, i tant!  

Remarquem els trets essencials de les nostres propostes. 

Resum del programa electoral

Govern 

Un estil fresc, net, transparent i participa-
tiu. 

 Fomentarem la participació activa dels 
ciutadans i els escoltarem, farem la nos-
tra gestió transparent i obrirem als ciuta-
dans la informació, els recursos i les ins-
tal·lacions. 

Mantindrem una relació digna amb 

Sant Cugat, no tolerarem més pèrdues 
patrimonials i defensarem els nostres in-
teressos. Exercirem l’autonomia que ja 
tenim per llei. Participarem del seu go-
vern amb totes les eines de que dispo-
sem. 

Social 

Sant Cugat és la tercera ciutat més desi-
gual de l’estat espanyol. 

Aportarem el 0.7% del nostre pressu-
post a la cooperació i el desenvolupa-
ment. Contribuirem a la justícia social tre-
ballant amb els serveis socials de l’ajun-
tament, promourem acords de masoveria 
urbana i crearem un observatori sociolò-
gic a Valldoreix per detectar el problemes 
socials de la vila. 

Cultura 

És el màxim exponent de la condició hu-
mana.  

Potenciarem les iniciatives de les as-

sociacions de Valldoreix. Prioritzarem la 
creació d’un casal de cultura en el pro-
jecte de la Centralitat, millorarem les ac-
tivitats que ja fa l’EMD, allargarem el ci-
nema a la fresca a dos mesos. 
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Educació 

És un del àmbits en que hi tenim moltes 
competències. 

Millorarem les condicions de l’Escola 

Bressol, vetllarem per la viabilitat de l’Es-
cola Municipal de Música. Seguirem sub-
vencionant el Ferran i Clua.  

Provocarem sinergies entre les Esco-

les i entre elles i el teixit associatiu, Fa-
rem permeables els serveis dels edificis 
públics a la població: patis, biblioteca, es-
pais propers.  

Joventut 

El jovent de Valldoreix, el gran oblidat.  

Escoltarem el jovent, i els nens! Crea-
rem canals específics de participació i 
equipaments autogestionats. Participa-
ran en l’organització de la Festa Major.  

Promourem l’habitatge públic de llo-
guer amb un respecte rigorós de l’estil 
urbà de Valldoreix. 

Crearem serveis adreçats als joves: 

tarda jove al CAP sobre salut sexual, pàr-
quings de bicis segurs, patis de centres 
docents oberts fora d’horari. 

Gent Gran 

Un actiu a protegir. 

Seguirem potenciant i mantenint el Ca-
sal autogestionat, i l’implicarem en la de-
finició de la nova centralitat. 

Perspectiva de gènere 

Introduirem la mirada femenina en el 

quefer del dia a dia de l’EMD. Vetllarem 
des de les institucions per la igualtat de 
gènere. 

Farem un programa de prestacions so-
cials a les famílies monoparentals, Abor-
darem la pobresa de les persones grans, 
sovint dones, i facilitarem un servei inte-
gral d’atenció a la dona. 

Urbanisme 

El funcionament de la Vila: una prioritat. 
La nova centralitat, repte i ocasió que no 
es pot malbaratar. Valldoreix va ser pio-
nera en la creació d’un Casal de Cultura. 

Farem un Casal de Cultura adequat a 

les necessitats reals. Mirarem de recupe-
rar la gestió dels terrenys de l’estació i a 
partir d’aquí redefinirem la centralitat de 
manera integral i amb atenció al petit co-
merç. Reforçarem el diferents pols de la 
Vila: Can Cadena, zona del Registre, 
zona de l’EMD, Mas Roig, Nard/Ramon 
Escayola. 

Promourem l’habitatge social i per a jo-

ves i la masoveria urbana. 

Mantindrem el poble més net, més en-

dreçat, amb cura de l’estat del carrers i 
eliminació progressiva de barreres arqui-
tectòniques. Augmentarem el personal 
de la brigada. Intentarem recuperar la 
competència de la recollida d’escombra-
ries per abaratir-la. 

Restablirem les dobles direccions on 

no siguin imprescindibles atorgant de 
nou al poble l’autoorganització a partir 
del sentit comú, recuperant un poble 
amable. 

Consensuarem amb el veïns una via-
parc a l’Avinguda del Baixador. Continu-
arem promovent els carrils bici i mirarem 
de millorar el transport públic. 

Serem rigorosos en l’aplicació de la 
normativa urbanística i exercirem les 
nostres competències al màxim nivell. 
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Medi Ambient 

La raó per la que molts vivim a Valldoreix. 
Un valor que ens identifica. 

Tindrem cura de la natura que ens en-

volta i entre la que vivim. Farem un man-
teniment rigorós dels espais naturals li-
mítrofs. Promourem la visibilitat dels jar-
dins privats. 

Farem una jardineria urbana respon-
sable, plantarem espècies autòctones. 
Farem polítiques per afavorir-les i per 
eradicar espècies invasores. No ens re-
signarem a viure amb el mosquit tigre. 
Recuperarem els horts urbans per a l’ús 
ciutadà, traslladant els horts solidaris al 
Monmany. 

Reduirem el consum de l’enllumenat 
públic, estudiarem l’ús energètic de la bi-
omassa extreta del nostre entorn. 

Esport 

Essencial per la formació dels joves i la 
salut de tots, és integrador i socialitzador. 

Revisarem els contractes dels serveis 

actuals. Farem una pista d’skateboard. 
Afavorirem la creació de clubs, impulsa-
rem l’esport escolar i el de les entitats es-
portives. 

Negociarem la recuperació de la com-
petència sobre el Pavelló de Voleibol. 

Participació ciutadana 

Refundarem i restituirem l’eficàcia dels 
mecanismes que vàrem crear durant les 
nostres legislatures: Consell de la Vila, 
Consells Sectorials, Audiències públi-
ques. Els donarem el pes que es merei-
xen en la decisió municipal. 

Informarem de la nostra gestió amb 
transparència, sense caure en la propa-
ganda, farem del web i de l’informatiu ei-
nes eficaces de comunicació bidireccio-
nal. 

Economia i finances 

La nostra EMD ha estat sempre una ad-
ministració sanejada, bé per la inacció 
dels governs de CiU, o bé, durant els 
nostres mandats, per austeritat i per la 
recuperació del deute històric de Sant 
Cugat. 

Renegociarem amb Sant Cugat per tal 

que ens adscriguin els costos de manera 
més fidel. Mantindrem el nivell d’endeu-
tament el més baix possible. Sols ens en-
deutarem si el benefici és a futur i per ins-
tal·lacions sostenibles. 

Introduirem criteris ètics en la nostra 
gestió: ús de la banca ètica, modificació 
dels barems de contractació en aquesta 
direcció i transparència de les despeses. 

Eliminarem els càrrecs de confiança. 

Comerç 

Millorarem l’oferta comercial per reduir 
la fuga de 77,5 milions que sabem que 
es produeix. Això ho farem facilitant 
l’aparcament a les zones comercials i fa-
cilitant la ubicació de comerç de format 
mitjà. 

Seguretat 

Tot i ser un dels llocs més segurs de Ca-
talunya, mai és prou i es pot fer més. 

Millorarem la vigilància i aconseguirem 
que la policia que tenim adscrita depen-
gui funcionalment de l’EMD. Mirarem de 
recuperar els vigilants. 
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El nostre decàleg 
Els eixos bàsics de la nostra acció. 

 

Transparència en la gestió 
de govern, el President i els 
vocals no amagaran cap de 

les seves gestions. “Parets de vidre a 
l’EMD”. 

La ciutadania i Valldoreix, el 
primer de tot., El president i 
els vocals defensarem les 

competències, el patrimoni i els in-
teressos de la ciutadania de Valldo-
reix. 

Escoltar la gent. Exercirem 
una presidència que sàpiga 
escoltar i que no menystingui 

l’opinió dels veïns i veïnes, amb dedi-
cació plena, i que no serveixi al go-
vern de Sant Cugat sinó al poble de 
Valldoreix. 

Renegociarem el conveni 
competencial amb Sant Cu-
gat. És l’hora que Valldoreix 

exerceixi les quotes més altes d’auto-
govern que permet una EMD, assolint 
les millors fórmules de col·laboració i 
descentralització. 

Cap mes decisió a esque-
nes de la ciutadania. Farem 
consultes ciutadanes per 

aquells temes cabdals per la vila i 
crearem una comissió amb les dife-
rents associacions de Valldoreix per 
tal que participin en l’elaboració de 
propostes per a les activitats culturals 
gestionades per l’EMD.  

Educació. Adequarem els es-
pais públics al voltant de les 
escoles perquè puguin contri-

buir a la relació entre famílies, nens i 
nenes del poble.  

El jovent s’ha de poder 
emancipar, les parelles joves 
han de poder viure a Valldo-

reix. Promocionarem l’habitatge pluri-
familiar de protecció oficial sense 
canviar el model urbanístic de la vila, 
per tal que la gent del poble no hagi 
de marxar. Promourem cords de ma-
soveria urbana per a la gestió ade-
quada de cases en desús. 

La nova centralitat. Intenta-
rem recuperar la gestió dels 
terrenys de l’Estació, i a partir 

d’aquí redefinirem la centralitat de 
manera integral. Prioritzarem el Ca-
sal d’Avis, un casal per els joves i per 
a la cultura. 

Igualtat de gènere. Crearem 
un òrgan de govern que treba-
lli per incorporar la mirada de 

gènere a totes les actuacions de 
l’EMD, i desenvoluparem un pla d’ac-
ció que garanteixi el compromís insti-
tucional envers la igualtat efectiva. 

Per una ciutat amable. Re-
tornarem les direccions do-
bles als carrers on s’ha impo-

sat la direcció única i cercarem amb 
els veïns i veïnes una solució per re-
gular aquells punts conflictius que ja 
existien abans dels canvis.  

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

6 



6 
 

Un president, un equip 
No n’hi ha prou en escollir un president a l’urna de Valldoreix. 

Cal escollir un equip coherent, que surt dels vots a l’urna de Sant Cugat. 
 

 

 

 

L’EMD, un sistema de vot diferent 

En una primera urna votem la persona 
que volem que presideixi l’Entitat Munici-
pal Descentralitzada de Valldoreix. És 
una papereta única, de color, a la que 
heu de posar una creueta al Noël Cli-
ment (VALLDOREIX DECIDEIX– ENTESA) 

 NOEL CLIMENT JURADO 
Valldoreix Decideix-Entesa 
Suplentes/Suplents 
TERESA VECIANA ARMENGOL 

 

 

En una segona urna elegim els nostres 
representants a l’Ajuntament de Sant Cu-
gat, és a dir, l’Alcaldia i les regidories. 

En funció dels vots d’aquesta urna també 
es determina quants vocals assignarà 
cada partit a l’EMD. 

Per tant, per aconseguir un govern co-
herent i amb força heu de votar un dels 
partits que donen suport a la nostra can-
didatura, amb una d’aquestes papere-
tes segons el vostre criteri: 

 

INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS – ESQUERRA UNIDA I 
ALTERNATIVA – ENTESA 

 

ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA – MOVIMENT 
D’ESQUERRES – ACORD  
MUNICIPAL 

 

CANDIDATURA D’UNITAT  
POPULAR – CANDIDATURES  
ALTERNATIVES DEL VALLÈS – 
POBLE ACTIU 
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Com farem l’equip? 

Els partits que ens donen suport, i que 
haureu votat amb la papereta blanca, 

anomenaran els vocals d’entre els veïns 
i veïnes que us presentem a continuació, 
i que, juntament amb el President, forma-
ran la Junta Veïnal de l’EMD. 

 

President  

 

Noël Climent i Jurado. Terrassa, 1975. Viu a Valldoreix des de 
fa tres anys. Casat amb un fill. Enginyer informàtic, format en sis-
temes informàtics a Barcelona, Brussel·les i Weybridge (UK). Ac-
tualment està estudiant Ciències Econòmiques. Membre de 
CCOO. Membre de l’Associació de Veïns i Veïnes Progressistes 
de Valldoreix. També ha estat casteller dels Minyons de Terrassa. 

Substituta de la Presidència 

 

Teresa Veciana i Armengol.  Barcelona, 1950. És llicenciada en 
Arts i Oficis, dissenyadora de professió. Ha fet estudis de joieria a 
l’Escola Massana i és diplomada en gemmologia i arqueologia his-
pànica. Ha estat vocal de l’EMD de 2007 a 2011, responsable de 
cultura, esports i serveis socials. Forma part de l’Associació de Ve-
ïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix. És sòcia de Valldaurex i 
Òmnium Cultural. 

Vocals  

 

Carme Babiloni i Sesma. Veïna del barri de Monmany des de 
1986. Casada, amb un fill. És tècnica Tributària i Fiscal, i Màster 
en Dret Tributari per a U.B. Dedicada professionalment durant més 
de 35 anys com comptable-financera en l’empresa privada i poste-
riorment com Assessora Fiscal. Vocal i Portaveu de la Candidatura 
de Progrés i Catalanista de Valldoreix (CPCV) a l’EMDV des de 
gener de 2013, a l’oposició. 

 

Xavier Humet Cienfuegos Jovellanos. 61 anys. Arquitecte Tèc-
nic, exercint com a liberal en direcció d’obres per a l’administració 
pública. Estiuejava a Valldoreix i ara hi viu. Vinculat a l’Associació 
de Veïns de Sant Joan de Mira-sol i a l’Associació de Veïns i Veï-
nes Progressistes de Valldoreix. Ha estat a les AMPA de l’Escola 
Catalunya i l’Institut Leonardo da Vinci. Adherit a Procés Constitu-
ent.  

 

Lluc Cahís i Raga. Viu a Valldoreix des que tenia 3 anys. Estudia 

Sociologia a la UAB. Ha fer un curs a la Universitat Warwick (UK). 
Actualment és el Portaveu de les Joventuts d’Esquerra Republi-
cana de Sant Cugat-Valldoreix. Afeccionat a la màgia. 
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Josep M. Fe i Clavell. Barcelona, 1949. Viu a Valldoreix des de 
fa 30 anys. Casat, amb tres fills. Enginyer Agrícola. Treballa per a 
Gas Natural. Va pertànyer al Sindicat lliure d’Estudiants. És secre-
tari de l’Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix, i 
de l’Associació de Veïns de Ca N’Enric-La Miranda. Autor del blog 
«Sorprèn i no Sorprèn». 

 

Alba Casadellà i Tous. Va passar la seva joventut a Valldoreix i 

ara hi viu des de fa quatre anys. Està acabant Humanitats a la Uni-
versitat Oberta de Catalunya. Va treballar al Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Col·labora 
amb Jazzenviu i ha treballat com a gestora cultural al Café Bel-
grado, a la Sala El Siglo i a Luz de Gas.  

 

Pablo Alonso González. Barcelona, 1955. Va arribar a Valldo-
reix fa 35 anys. Treballa com comercial autònom. Va ser vocal 
de Medi Ambient a l’EMD del 2009 al 2011 i a l’oposició fins el 
2012. Es membre de l’Associació de Veïns i Veïnes Progressis-
tes de Valldoreix. Va ser militant del PSUC. Dóna suport a ICV 
des de la seva creació. 

 

Josep Majó i Llopart. Barcelona, 1951. Veí de la Colònia Mont-

serrat. Ha treballat en el sector del comerç i restauració. Ha estat 
delegat sindical de CCOO i membre de la Federació de Comerç de 
Catalunya, i sempre ha estat implicat en moviments socials.  

 

Adolf Priante i Vidal. Artista, té el taller a Valldoreix. Col·labora 

en el TOT Sant Cugat i en el Diari de Sant Cugat com a caricatu-
rista. És geganter, fundador de Firart, soci del Centre d’Estudis 
Valldaurex i membre de l’Associació d’Artesans de Valldoreix. 

 
Redacció: Veïns/es Progressistes de Valldoreix 
Logotip VPV: ADOLF; Logotip mésVDX: Valeria Monnit-
tola 
Webs: valldoreixdecideix.cat   i   mesVDX.cat  
Mail: vpv@vdx.cat 
 

Amb el suport de: 
 

    
 


