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Introducció 

Qui som 
Una plataforma de suport a la Candidatura com a presidenciable al govern de l’EMD de 

Valldoreix d’en Juanjo Cortés que formen diferents entitats ciutadanes, partits polítics i 

veïnat independent amb presència a Valldoreix i amb perfil progressista. Hem constatat les 

coincidències en els programes que hem confeccionat separadament i hem consensuant 

un programa de Govern comú que conté totes les accions que cada un dels grups 

participants planteja per el nostre poble. 

 

El desig de construir en comú ens empeny i ens anima. Fugim de personalismes i 

presentem un candidat independent a la presidència que comptarà amb el suport d’un 

equip divers, format de persones amb molta experiència i coneixement que col·laboraran 

i assessoraran activament l’equip de govern durant tot el mandat. 

 

 

 

Els grups que confluïm a VALLDOREIX PLURAL són: 

 

 

Entitats ciutadanes: 

Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix (AVVPV) 

Gent per Valldoreix (G×Vdx) 

Acció Cultural de Valldoreix 

Valldoreix Cultural i Plural 

Associació de Veïns Ca n’Enric-La Miranda  

 

Partits polítics: 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 

Candidatura Unitat Popular (CUP) 

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 

En Comú Podem  
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Per què volem governar 
A Valldoreix, des de l'any 2011, ha governat sempre un govern convergent o 

postconvergent, amb una majoria que ha anat minvant progressivament. Són molts anys 

de mal govern. De patrimonialitzar i entendre la institució com un modus vivendi, de 

malgastar recursos públics en una gestió que no es pot descriure més que com a 

deixadesa i paràlisi institucional, al servei d'interessos personals. 

Volem actualitzar Valldoreix, situar-lo al lloc i al moment que li correspon, sortint de la 

inacció i la rutina de funcionament del govern de Junts de l’EMD, que no ha sabut afrontar 

els reptes del moment. Volem recuperar la participació ciutadana, la resposta a les 

necessitats socials, l’acció decidida de col·laboració en la seguretat pública, l’activitat 

cultural i esportiva de qualitat i el manteniment de l’espai urbà i de l’entorn natural. En 

definitiva, volem posar Valldoreix al dia. Comptem amb la competència de persones que 

des de punts de vista i formacions diverses, plurals i complementàries, estan disposades a 

fer un poble millor per a les persones. 

Aquest programa és una guia real i possible del que volem fer per Valldoreix. És l’embrió 

del qual, un cop assolit el Govern, ha de ser el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per al 

període 2023-2027, que s’ha d’aprovar pel Ple de l’EMD i marcar les línies estratègiques de 

futur dels pròxims 20 anys. 

Com funcionen les eleccions municipals a Valldoreix 
A Valldoreix, a les eleccions municipals es vota en dues urnes: 

La primera urna és l’ordinària de tots els municipis, en què es vota el Consistori de 

l’Ajuntament de Sant Cugat. Amb els vots d’aquesta urna es fan dues operacions: 

a) Amb el còmput total de vots de tot Sant Cugat (inclosos els de Valldoreix) es 

determinen els regidors de l’Ajuntament. 

b) Amb els vots obtinguts exclusivament al districte electoral de Valldoreix (col·legis 

electorals del Casal de Cultura i Ferran i Clua) es determina la proporció de vocalies 

que les forces polítiques que es presenten a Sant Cugat hauran de nomenar per a la 

Junta Veïnal (equivalent al Consistori) de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 

Valldoreix. Es determina la proporció de les vocalies, no les persones concretes, que 

seran proposades directament pels grups polítics de Sant Cugat, sense la intervenció 

de cap llista electoral prèvia. 

La segona urna és específica de les EMD, i es vota de manera unipersonal la Presidència 

de la Junta Veïnal (equivalent a l’Alcaldia) en una única papereta en què estan 

expressats tots els noms de les candidatures que es presenten, que cal marcar amb un 

creu. 

Així doncs, la Junta Veïnal quedarà formada per la Presidència elegida en la segona urna, 

i les vocalies —vuit en el cas de Valldoreix— nomenades pels partits polítics que es 

presenten a Sant Cugat en proporció als vots que han obtingut exclusivament a Valldoreix. 

En total, 9 membres. 

Aquest sistema electoral es considera com a excessivament complicat, ineficaç perquè 

no representa correctament la ciutadania i perquè pot passar, com alguna vegada ja ha 

passat, que surti una Presidència que ha de governar en minoria de manera forçosa, ja 

que la Presidència i les vocalies surten de votacions diferents. Per això ens comprometem 

a promoure un canvi legislatiu per fer aquesta elecció més democràtica. 
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Programa de Govern 

Bon govern  

1. El govern de l’EMD treballarà per al bé comú, prioritzarà la despesa social, 

impulsarà valors ètics i de responsabilitat social estarà basat en la transparència 

i en la participació i col·laboració ciutadanes.  

2. La Presidència tindrà dedicació plena a l’EMD. Tot l’equip tindrà la màxima 

implicació en l’activitat del govern. 

3. Enfortirem l’EMD amb l’exercici efectiu de totes les competències pròpies i les 

delegades per l’Ajuntament.  

4. Serà una Presidència que escoltarà i atendrà l’opinió dels veïns.  

5. Treballarem per facilitar les relacions comunitàries i de veïnatge i el bon ús de 

l'espai públic. 

6.  Recuperarem la cara amable de l’EMD amb un servei d’atenció ciutadana 

de proximitat.  

Transparència 
7. Actuarem amb total transparència. Els veïns disposaran de tota la informació 

de l’activitat de l’EMD. 

8. S’informarà prèviament als ciutadans dels projectes i inversions ordinàries o 

extraordinàries que es plantegi realitzar a Valldoreix. 

9. Les despeses del Consistori seran públiques. 

10. Publicarem les subvencions concedides a les entitats i associacions, i es 

valorarà l’acompliment dels objectius proposats. 

11. Crearem una bústia de resposta ràpida per a suggeriments i queixes.  

12. Exigirem responsabilitats per les irregularitats urbanístiques de governs 

anteriors i no amagarem sentències condemnatòries ni als veïns ni a l’oposició. I 

informarem dels procediments Judicials, Laborals, etc. 

Participació ciutadana  
Promourem la participació ciutadana comptant amb les Entitats i la ciutadania. 

Consell de la Vila  

Què és el Consell de la Vila? El Consell de la Vila té per finalitat el debat de les propostes 

rellevants del Govern i també té caràcter proposant sobre els temes i àmbits que hagi 

acordat prèviament el Govern. Reformarem el Reglament de Participació Ciutadana de 

l’EMD.  

Per a un govern que creu en la participació activa de la ciutadania, el Consell de la Vila 

ha de ser el màxim òrgan de participació. 

13. Dotarem el Consell de caràcter propositiu en temes prèviament acordats.  

14. Establirem que la Presidència del Consell sigui escollida d’entre els seus 

membres. El secretari d’actes serà un funcionari.  

15. Donarem àmplia publicitat a les convocatòries per formar part del Consell 

de la Vila i per participar en els processos participatius.  
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16. El Consell de la Vila s’activarà com a tot tardar a partir del 2n semestre de la 

nova legislatura, superant l’actual suspensió promoguda per l’actual Govern, 

que ha desoït la resolució del Síndic de Greuges de Sant Cugat. 

17. El Consell de la Vila canalitzarà les inquietuds ciutadanes.  

18. El Consell de la Vila recollirà les propostes dels Consells Sectorials i dels veïns 

per a l’elaboració dels pressupostos participatius 

Consells Sectorials  

19. Dinamitzarem els Consells Sectorials dels àmbits de Cultura, Economia, 

Seguretat, Educació, Joventut, Esports, Medi Ambient, Urbanisme i el Consell de 

la Dona, que elaboraran propostes que seran debatudes pel Consell de la Vila.  

20. Establirem que la informació de les propostes del govern es posin clarament 

a disposició dels consellers prèviament a les sessions.  

21. Crearem comissions i processos participatius oberts sobre temes puntuals per 

treballar propostes especialment significatives.  

22. A cada Consell Sectorial assistirà el Vocal responsable. 

Informació i opinió  

23. Mitjans de Comunicació i Informació. L’InfoValldoreix serà una publicació 

oberta a la ciutadania i a les entitats. S’integrarà un membre del Consell de la 

Vila al Consell de Redacció. 

24. Es crearà un butlletí informatiu online. Estarem presents a les xarxes socials 

donant informació puntual de tota l’activitat del govern i de les entitats del 

poble. 

25. El Govern de l’EMD s’obligarà a establir mecanismes d’informació total i 

transparent sobre les seves propostes i activitats, sense caràcter propagandístic. 

Els grups de l’oposició hi podran participar donant les seves opinions.  

26. Millorarem el web municipal, fent-lo més assequible i ordenat, actualitzant-lo 

puntualment. Serà interactiu per millorar la comunicació amb l’administració i 

donar facilitats als ciutadans per fer les seves sol·licituds, demandes i queixes.  

27. Posarem la informació que preceptivament s’ha d’exposar a informació 

pública abans de la seva aprovació definitiva, a l’abast dels ciutadans. Es 

publicarà al web i s’exposarà al TAULELL D’ANUNCIS de l’EMD.  

28. Obrirem la informació de l’EMD als mitjans de comunicació locals.  

29. Promourem i donarem suport a mitjans de comunicació de Valldoreix.  

30. S’enregistraran en vídeo les audiències públiques i estaran disponibles als 

mitjans de l’EMD.  

Consultes ciutadanes  

31. Farem consultes ciutadanes en temes de competència de l’EMD, que siguin 

d’especial transcendència per a la ciutadania  

 

Relacions Ajuntament de Sant Cugat–EMD de Valldoreix  
32. Establirem mecanismes de diàleg permanent i constructiu i vetllarem per la 

Lleialtat Institucional mútua.  
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33. La Presidència recuperarà la potestat de participar en els Plens de 

l’Ajuntament de Sant Cugat per intervenir en els temes que afectin Valldoreix i 

en farà ús legal.  

34. Potenciarem l’autonomia del govern de l’EMD. 

35. Revisarem i millorarem el Conveni Econòmic subscrit amb l’Ajuntament. I 

mancomunarem les despeses que siguin viables. 

36. Estudiarem la viabilitat que Valldoreix sigui un Municipi. 

37. Fomentarem la cessió de terrenys de l’Ajuntament de Sant Cugat per a l’ús 

públic de Valldoreix. 

38. Farem de l’EMD una Institució amb una cara amable: potenciarem l’oficina 

d’atenció ciutadana i la presencialitat. 

39. Liderarem la copropietat de Can Monmany. 

40. Incidirem en Promusa a favor de la construcció d’habitatge públic a 

Valldoreix, sense canviar el model urbanístic. 

41. Treballarem per al foment de l’ocupació amb mecanismes de col·laboració 

amb el SOC/SOM. 

 

 

Més autogovern. Competències 
42. L’EMD de Valldoreix, conjuntament amb les EMD de Catalunya, promourà 

una Llei pròpia per a la Regulació de les EMD.  

43. Promourem un nou marc competencial amb l’Ajuntament pel que fa a la 

potestat i gestió de les competències delegades i pròpies. 

44. No renunciarem a exercir la competència d’urbanisme, com s’ha fet tantes 

vegades (urbanització del barri de la Serreta, cessió de la gestió del pla dels 

voltants de l’Estació...) i que ha resultat nefast per la mala gestió i perills que 

suposa de canvi del model urbà de Valldoreix.  

45. Negociarem la simplificació de les gestions i tràmits municipals per tal que la 

majoria de procediments administratius es puguin realitzar des de l’EMD.  

Economia i finances 
46. Exposarem públicament l’acompliment del pressupost. Ens imposarem el 

principi d’austeritat i transparència en la seva màxima expressió.  

47. Renegociarem el Conveni econòmic amb l’Ajuntament de Sant Cugat per 

tal que s’adscriguin a Valldoreix estrictament només els costos dels serveis que 

utilitzem, i en farem un seguiment rigorós. 

48. Serem molt curosos amb les despeses i cercarem tots els recursos externs 

possibles de subvencions d’entitats com la Generalitat, la Diputació i altres 

organismes Estatals o Europeus.  

49. Promourem les empreses que tinguin un compromís de Responsabilitat Social 

Corporativa, que contractin personal amb discapacitat en major proporció 

que la mínima legal, que siguin cooperatives o empreses d’economia social i 

solidària i que respectin els drets laborals.  
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Serveis a les persones i drets socials 

Tothom, al llarg de la vida, ens podem trobar en situacions que requereixin suport i 

acompanyament en aspectes molt diversos: en la cura dels fills o filles, en la cura de 

persones grans o dependents i fins i tot en la cura de nosaltres mateixos. També ens 

podem trobar en situacions sobrevingudes, com ara dificultats econòmiques o problemes 

en relació amb l’habitatge. Sovint la pobresa passa desapercebuda, però som conscients 

que a Valldoreix hi ha persones i famílies que estan en una situació econòmica vulnerable i 

que necessiten ajuts públics. Treballarem l’atenció a les persones basant-nos en els eixos 

de discriminació: diversitat funcional, de creences, origen, de gènere, edat i 

dependència. 

50. Potenciarem la coordinació amb els serveis socials de Sant Cugat. 

51. Col·laborarem activament amb els Serveis Socials de l’Ajuntament destinats 

a Valldoreix, farem un seguiment estadístic del seu treball i facilitarem tots els 

mitjans possibles per a l’exercici de les seves funcions. 

52. Treballarem per identificar les discriminacions de gènere, pobresa, tercera 

edat, origen i orientació sexual. 

53. Crearem un observatori sociològic per conèixer i avaluar la situació social i 

bosses de pobresa de Valldoreix i problemes relacionats amb l’habitatge.  

54. Destinarem l’1 % del pressupost municipal a la cooperació i el 

desenvolupament, en línia al que es proposa als Ajuntaments progressistes. 

Perspectives de gènere  
Promourem i vetllarem per al compliment de polítiques internes a l’EMD d’igualtat de 

gènere i per la incorporació de la perspectiva feminista i LGTBI en el disseny i 

implementació de polítiques públiques amb perspectiva de gènere d’impacte en la 

societat.  

La igualtat entre dones i homes és un principi universal reconegut en la Convenció de les 

Nacions Unides sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació per motius de 

gènere. 

Tot aquest programa està pensat des d’una perspectiva de gènere i l’impregna de 

manera transversal. 

55. Vetllarem per la igualtat de gènere. Ens coordinarem amb els serveis socials 

per un programa integral per a la igualtat efectiva i un programa contra la 

violència envers les dones.  

56. Promourem un Consell de la Dona dins el Consell de la Vila. 

57. Promourem un Pla d’Igualtat per dur a terme polítiques més àmplies o 

inclusives que contemplin els punts de vista de les LGTBI. 

58. Canguratge. Crearem un espai per atendre infants, en els espais públics de 

participació ciutadana, com a canguratge, per tal d’afavorir la conciliació 

familiar.  

59. Promourem un protocol “d’espais lliures de violència de gènere” per la 

detecció, protecció, intervenció i atenció a les dones i als LGTBI. Farem els 

carrers i parcs segurs (il·luminació, tanques, etc.) 

60. Farem especial atenció a la diversitat familiar. Establirem polítiques de 

sensibilització i prevenció en general per atendre la diversitat de models 

familiars. 
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61. Incentivarem els ajuts adreçats a les famílies amb problemes econòmics per 

situació d’atur o precarietat laboral amb fills o filles a càrrec.  

62. Vetllarem per la igualtat de salaris en la contractació pública. Ho exigirem 

als proveïdors i serveis externs. 

63. Revisarem el nomenclàtor per tal d’incloure més noms femenins. 

64. Afavorirem la celebració del Dia de la Dona. 

 

Equipaments 
La societat valldoreixenca té un gran potencial cultural que sovint es veu frenat per 

l’enorme deficiència històrica d’espais adequats. Els equipaments a disposició de la 

mateixa EMD i de les entitats que volen organitzar activitats culturals diverses no estan, ni 

de lluny, al nivell exigible. Durant els governs progressistes es van crear equipaments 

importants: l’Escola Bressol, l’Escola de Música, l’actual Casal d’Avis, la Biblioteca, la nova 

Casa de la Vila, l’Arxiu Municipal i la Nau provisional de Cultura, i es va aconseguir 

l’eliminació de les línies elèctriques que passaven per damunt del Casal de Cultura. Així es 

va possibilitar un nou planejament sobre la Centralitat social i cultural.  

 

65. La millora d'espais i equipaments guardarà proporció amb el seu grau de 

necessitat. La seva adquisició o construcció hauran de ser econòmicament 

assumibles, igual que el seu manteniment i funcionament. Promourem 

equipaments sostenibles econòmicament i respectuosos amb el medi ambient.  

66. Farem un canvi d’usos en els equipaments municipals per tal que siguin 

eficients energèticament. 

67. Revisarem i adequarem el Pla d’Equipaments per treballar conjuntament 

amb les entitats i la ciutadania, en consens amb el veïnat, entitats veïnals i els 

representants polítics. Ho farem amb la participació ciutadana. 

68. Donarem suport i ampliarem l’Escola de Música. Aplicarem la tarifació social 

i descomptes per a germans i familiars. Reconeixem la tasca pedagògica 

desenvolupada als darrers anys, però volem una Escola de Música sostenible i 

ajustada a les necessitats de Valldoreix. Per això, treballarem en un Centre 

Polivalent que millori les instal·lacions de l’escola de música. 

69. Prioritzarem les Entitats de Valldoreix en l’ús dels equipaments i espais públics. 

70. Cedirem equipaments en autogestió –com el Casal de la Gent Gran– o 

cogestió a entitats cíviques. Atendrem, potenciarem i dotarem dels recursos 

necessaris l’activitat del casal de la Gent Gran i de les associacions i entitats.  

Cultura 
La cultura és el reflex dels valors, la identitat, la creativitat I l'expressivitat d'un poble. Les 

Entitats fan poble, fan Valldoreix. Tenim un teixit associatiu molt viu que necessita 

equipaments adequats.  

71.  El govern donarà suport i recursos al teixit associatiu i a les iniciatives 

ciutadanes amb valor social i cultural. Afavorirem més les iniciatives de les 

Entitats que de la mateixa EMD.  

72. Potenciarem les propostes socials, culturals, recreatives, educatives i 

esportives d’interès públic de les entitats, donant-los suport econòmic i tècnic: 

cicles de teatre, concerts, biennal d’escultura, premi literari, etc. 
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73. Crearem la Comissió de Festes que gestionarà les festes i actes com la 

Cavalcada de Reis, els actes de la Diada de Sant Jordi, l’Aplec de la Salut, la 

Festa Major... 

74. Vetllarem per la memòria històrica de Valldoreix i la difondrem. Promourem 

associacions culturals per al coneixement històric i actual de Valldoreix.  

75. Ampliarem el cicle de cinema de l'estiu “Cinema a la fresca”. 

76. Imposarem la perspectiva de gènere en les activitats culturals. Farem 

accessible i inclusiva l’oferta cultural. 

77. Impulsarem la cultura popular donant suport a les entitats que presentin 

propostes. 

78. Potenciarem els mercats d’artesans i de brocanters. 

79. Promourem l’establiment de convenis de promoció estables per als ajuts de 

les entitats i associacions. 

80. Facilitarem i agilitzarem la gestió de permisos per a les activitats. 

Patrimoni 
Promocionarem el patrimoni històric i natural de Valldoreix. 

81. Des de l’EMD liderarem la comissió mixta amb Ajuntament de Sant Cugat 

per la gestió i usos de la Masia de Can Monmany. 

82. Impulsarem la revisió del catàleg del patrimoni històric —arquitectura, 

paisatge— basant-nos en criteris propis i crearem la normativa d’usos. Posarem 

en valor el patrimoni arquitectònic de Valldoreix. 

83. Promourem la conversió del Castell de Canals en un parc arqueològic 

compatible amb la realització d’esdeveniments culturals. 

84. Recuperarem el Museu de Valldoreix. 

 

Educació 
L’Escola Bressol i l’Escola de Música són competència directa de l’EMD. 

L’EMD és responsable del manteniment del CEIP Ferran i Clua i de l’IES Arnau Cadell que es 

troben a Valldoreix. 

85. Millorarem, el màxim possible, les condicions de l’Escola Bressol. Garantirem 

la substitució per baixes del personal.  

86. Fomentarem les beques a l’escola de música i l’escola bressol.  

87. Gestionarem amb la Delegació d’Ensenyament del Vallès Occidental que 

les obres de millora de l’escola Ferran i Clua es facin a través de les Obres RAM 

(obres de Reforma, Ampliació o Millora) 

88. Estudiarem la possibilitat de mantenir obert el pati de l’escola Ferran i Clua, 

en horari no lectiu.  

89. Fomentarem el Biblio-accés com a aula d’estudi en èpoques d’exàmens. 

90. Promourem que les entitats i associacions de Valldoreix es facin conèixer a 

les escoles. 

91. Vetllarem pel funcionament efectiu del Consell Sectorial d’Educació de 

Valldoreix com a eina de comunicació entre la comunitat escolar i el Govern 

de l’EMD. 

92. Adequarem els espais públics al voltant de les escoles perquè puguin 

contribuir a la relació entre persones —famílies, nens i nenes, gent del poble. 
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93. Pacificarem el trànsit al voltant de l’Escola Bressol i el Ferran i Clua, posant els 

mitjans perquè sigui respectada la normativa i la senyalització que ho faci 

possible. 

94. Coordinarem els horaris del transport públic en les hores d’entrades i sortides 

de les escoles. 

 

Joventut  
Valldoreix és un poble que necessita escoltar i respondre a les necessitats del seu jovent. El 

nostre objectiu és acostar l’EMD al jovent de Valldoreix i aconseguir que aquesta sigui un 

punt de referència per als joves. Els joves han de poder desenvolupar part de la seva vida 

social i cultural al poble amb equipaments i activitats adients. Creiem que alguns 

equipaments per a ús propi podrien se cogestionats pels mateixos joves amb l’EMD. 

95. Apostarem per la creació d’un equipament cogestionat pel mateix jovent 

96. Facilitarem un espai dins el conjunt de Can Monmany com a seu del CAU 

Trementinaire de Valldoreix. 

97. Crearem el Consell de Joves i el Consell d’Infants de Valldoreix.  

98. Fomentarem l’emancipació del jovent valldoreixenc i la seva continuïtat al 

poble creant habitatge públic de lloguer per a joves, preservant les 

característiques urbanístiques actuals. 

99. Negociarem amb la Generalitat de Catalunya l’obertura dels patis de 

l’Institut Arnau Cadell en horari no lectiu per tal que puguin ser utilitzats pels 

ciutadans.  

100. Crearem descomptes per a joves per a les activitats culturals del poble.  

101. Organitzarem la Festa Major de Valldoreix tot fomentant la participació del 

jovent a les comissions, fent que formin part de la comissió gestora de la Festa 

Major. 

102. Implementarem aparcaments de bicicletes a tots els equipaments públics 

de Valldoreix.  

103. Estudiarem la creació de la “tarda jove” al CAP de Valldoreix sobre salut 

sexual, seguint el model del CAP de Sant Cugat (la Mina). 

104. Tindrem en compte en la futura Centralitat la creació de bucs d’assaig de 

música equipats, per als grups locals.  

 

Gent gran  
El Casal de la Gent Gran de Valldoreix organitza moltes activitats i el fa servir un gran 

nombre de persones. Amb els seus molts anys de funcionament ha esdevingut un referent 

en l’activitat del poble que cal preservar i potenciar. La seva ubicació resulta del tot 

adequada, amb el que ha de ser el nucli social i cultural del poble. 

105. Continuarem potenciant el Casal d’Avis com a una entitat autogestionada 

pels associats. N’assegurarem el seu manteniment i millora. 

106. Donarem suport econòmic i tècnic a les activitats del Casal d’Avis.  

107. Implicarem el Casal en la definició dels nous espais cultural i socials.  

108. Crearem nous espais per fer exercicis a l’aire lliure en llocs adients del 

poble. 
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109. Promourem la creació d’una Residència pública per a la Gent Gran, amb 

un Centre de Dia.  

110. Ens coordinarem amb els serveis socials de l’Ajuntament de Sant Cugat per 

abordar les situacions de pobresa de les persones grans i impulsarem 

programes d’acompanyament.  

111. Molta gent gran de la vila viu en una certa soledat en cases grans amb un 

cost de manteniment elevat. Impulsarem i pressionarem davant l'Ajuntament 

de Sant Cugat i la Generalitat perquè admetin el canvi de normativa 

urbanística en les zones unifamiliars a fi que un mateix edifici pugui transformar-

se en dos habitatges. Aquest segon habitatge (de lloguer) facilitaria 

l'acompanyament dels residents i els aportaria uns ingressos addicionals.  

Esports  
L’esport és fonamental per a la formació i lleure sa de la infància i la joventut, però també 

dels grans i dels més grans. Per dinamitzar l’esport cal disposar de les instal·lacions 

adequades. A Valldoreix tenim bones instal·lacions privades i d’altres públiques que no 

responen amb suficiència a la demanda. Ens hem de dotar de les instal·lacions que calen 

per poder atendre adequadament les necessitats veïnals, sempre amb un criteri 

d’austeritat i sostenibilitat econòmica.  

112. L’EMD ha de gestionar tota l’oferta pública d’esport en el seu territori 

perquè la llei li dona la competència. 

Instal·lacions  

113. Revisarem la concessió administrativa del Complex Esportiu. Estudiarem el 

rescat de la concessió. Rehabilitarem integralment les instal·lacions del 

Complex comptant amb sistemes de recuperació aigua i eficiència energètica. 

114. Trobarem una nova ubicació al camp de futbol amb mides reglamentàries 

i reaprofitarem l’espai actual per a altres usos esportius. 

115. Reclamarem a l’Ajuntament de Sant Cugat el Pavelló Esportiu de Valldoreix 

que permeti a l’EMD desenvolupar la seva competència i per donar resposta i 

cabuda als clubs esportius de Valldoreix.  

116. Estudiarem la possibilitat de promoure la construcció d’un equipament 

esportiu a l’IES que podria donar servei de manera conjunta i en diferents 

franges horàries als alumnes de l’IES i als veïns de Valldoreix. 

117. Construirem una pista de monopatí (skateboard), una vella aspiració de 

grups de joves de Valldoreix, i una pista de patinatge.  

118. Millorarem les pistes de petanca a la plaça del Casal.  

119. Gestionarem subvencions per a les noves instal·lacions esportives.  

Clubs  

120. Afavorirem la creació i manteniment de clubs i equips esportius per a 

infants, joves i grans. Promourem l’organització d’esdeveniments esportius.  

121. Impulsarem l’esport de base a les escoles de Valldoreix en coordinació 

amb les AFA, per tal que tingui continuïtat més enllà del període 

d’escolarització.  

122. Promourem i donarem suport a les entitats esportives per tal que organitzin 

tornejos esportius –futbol-7, handbol, bàsquet, tenis taula, petanca, etc.– durant 

els mesos d’estiu per a les categories inferiors. 
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123. Col·laborarem en la promoció dels clubs d’handbol, voleï, bàsquet i futbol 

de Valldoreix. 

124. Potenciarem els esports minoritaris com el bàdminton, hoquei, patinatge, 

etc. segons demanda.  

125. Els nostres clubs han de jugar a casa. Treballarem per aconseguir uns 

equipaments adequats. 

126. Donarem suport a les activitats esportives promogudes pels Clubs i entitats 

locals, públics i privats. 

Seguretat  
En els darrers anys, fruit de diversos episodis de robatoris amb intromissió en domicili 

particular, els veïns de Valldoreix han patit un procés de deteriorament de la percepció de 

seguretat, al qual cal donar resposta. Promourem la implementació de models de 

seguretat basats en la combinació de mesures actives i passives amb el desplegament 

d’estratègies enfocades a dotar Valldoreix d’un model de seguretat adequat. Tot i que 

l’EMDV no en té les competències, hi esmerçarem un gran esforç humà i econòmic. Es 

poden fer passos per millorar la col·laboració en la vigilància i el seguiment de les accions 

que du a terme el cos dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local.  

 

127. El Conveni ha d’incloure que el president de l’EMD formi part del Consell de 

Seguretat del municipi de Sant Cugat del Vallès. 

128. Es faran reunions periòdiques amb el cos dels Mossos d’Esquadra per 

avaluar l’efectivitat de les mesures en pro de la seguretat. 

129. Reconeixem la gran labor de l’agent cívic. Cal ampliar la dotació d’agents 

cívics.  

Policia local 

130.  Negociarem que la policia que s’adscrigui a Valldoreix depengui 

funcionalment de l’EMD, tot mantenint la dependència orgànica de 

l’Ajuntament. Modificarem el Conveni competencial per blindar aquest 

funcionament. 

131. Demanarem a l’Ajuntament de St. Cugat que presenti anualment de 

manera detallada el cost del Servei de Policia Local que paga l’EMD. 

132. Recuperarem els «vigilants» d’adscripció directa a l’EMD, com a auxiliars de 

la policia local.  

133. Ampliarem la xarxa de càmeres lectores de matrícules, especialment en els 

accessos a Valldoreix.  

134. Fomentarem les xarxes d’informació per a la comunicació de les 

incidències i per a la coneixença dels veïns i la col·laboració ciutadana.  

135. Crearem un Consell de Seguretat dins del Consell de la Vila per organitzar 

la participació ciutadana amb la Junta de Seguretat. 

136. Treballarem perquè Sant Cugat implementi una sots comissaria de 

proximitat de la policia local. 

Promoció econòmica 
Hem de fer accions encaminades a fomentar i orientar l’ocupació.  

137. Es potenciarà l'activitat econòmica en l’àmbit territorial de Valldoreix. 
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138. Fomentarem l’ocupació sense discriminar edats, en el sector del comerç, 

d’obres i manteniment, de l’economia social i ambiental, etc. en col·laboració 

amb els comerços i empreses de Valldoreix.  

139. Fomentarem el cooperativisme com a sistema d’emprenedoria. 

140. Fomentarem plans d’ocupació per a joves i gent amb risc d’exclusió social. 

141. Tindrem especial cura dels serveis del polígon industrial valldoreixenc de 

Can Calopa. 

Comerç  
A Valldoreix hi ha una forta demanda explícita de botigues principalment de queviures, de 

productes quotidians no alimentaris, d’equipament per a la persona i la llar i, 

addicionalment, de productes d’oci i cultura. Les dades evidencien que a Valldoreix hi ha 

una fuita de compra molt important. 

142. Potenciarem el comerç local i de proximitat com a servei a la ciutadania. 

Facilitarem l’aparcament prop de les zones de comerços.  

143. Acompanyarem i facilitarem la tramitació i la gestió dels tràmits online i 

presencials quant a la gestió i instal·lació de nous comerços, amb un tracte 

amable. Proposarem l’exempció d’impostos i taxes per a l’obertura d’activitats 

econòmiques durant un període de temps. 

144. Farem conèixer i farem publicitat del comerç i les empreses de Valldoreix.  

145. Promocionarem el mercat ambulant dels dissabtes fent-ne més publicitat. 

En revisarem el reglament. 

146. Promourem la flexibilitat per a la instal·lació de comerços i activitats 

econòmiques d’abast local. 
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Urbanisme, habitatge, mobilitat, serveis 

Protecció del model urbanístic 
Els veïns i veïnes de Valldoreix entenem que una trama urbana que es caracteritza per 

parcel·les de cases unifamiliars aïllades amb jardí o zona forestal compleix una important 

funció dins l’estructuració i ordenació del territori i és la base d'una qualitat de vida que 

volem preservar. 

Malgrat la voluntat de mantenir el model urbanístic, cal constatar que han aparegut 

noves situacions, realitats socials i legals que cal afrontar amb decisió i imaginació. 

Així doncs, es preservarà l'estructura urbana fonamentada en la baixa densitat i en 

l'existència d'una proporció rellevant d'espai verd, tant públic com privat. 

Tanmateix, a Valldoreix hi ha un bloqueig molt considerable en temes urbanístics que fa 

anys que estan encallats i sense solució, en gran part per la negligència del govern de 

l’EMD. S'ha d'actuar de forma decidida i eficaç per desbloquejar les zones en què no es 

donen llicències.  

 

Entre elles les més importants són: 

147. L'Afectació del Vial d'Enllaç aprovada inicialment i que fa 8 anys que està 

aturada. És una afectació extensa (4 kilòmetres) que ja no existeix en el 

planejament de rang superior el PTMB (Pla Territorial Metropolità de Barcelona), 

però que no s'ha suprimit en el PGM i ha deixat molts terrenys afectats i 

inoperants. 

148. El desenvolupament (Pla de Millora Urbana) de l'àrea del Mas Fuster i les 

zones properes, pendent des del 1976, que permetria desafectar parcel·les i 

obtenir terrenys per a Habitatge de Protecció Oficial (HPO) i equipaments. 

149. Solució definitiva de la Colònia Montserrat. 

150. Solució a moltes zones verdes dels Torrents Nonell i Clavell (anul·lat per 

sentència) que estan pendents de desbloquejar-se i que permetria aconseguir 

equipaments HPO i zones verdes. 

151. Actualització de la transcripció cartogràfica del PGM que permetria que 

moltes parcel·les afectades per ampliacions de vials innecessaris quedessin 

lliures. (en tràmit fa més de 4 anys) 

152.  Aprovar el Pla d'equipaments de Valldoreix, que està pendent 

d'aprovació. 

153. Redactar el Pla Especial de Can Monmany per definir-ne els usos, les 

activitats a realitzar i un pla d'etapes (finca adquirida el 2006 i sense redactar). 

154. Recuperar les competències i redactar el Pla de Millora urbana de l'Estació 

per poder ordenar el conjunt i fer HPO. 

155. Redefinir el Pla Especial d'usos i ordenació de la Centralitat que en repensi 

el conjunt, pendent des de fa dotze anys. Això permetria iniciar algun dels 

equipaments i construir HPO. 

156. Iniciar o completar les obres de l'Avinguda Baixador (sempre que s'hagi 

licitat l’obra). Amb consens amb els veïns. 

157. Promoure una modificació del PGM per permetre que en habitatges 

existents unifamiliars i amb veïns empadronats es pugui compartimentar l'edifici 

de manera que hi puguin viure 2 famílies. Aquest segon habitatge ha de ser de 
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lloguer i la parcel·la i l'edifici no es podran fragmentar ni en vertical ni en divisió 

horitzontal. 

158. Promoure un cens d'habitatges buits per estudiar possibles usos de caràcter 

social i de masoveria urbana. 

 

Habitatge 
Cal constatar que la realitat social —i també la legal— ha canviat. Tot i l’aposta per 

mantenir el model urbanístic que caracteritza Valldoreix, hem d’adaptar els usos dels 

habitatges a la nova realitat social i demogràfica.  

 

Fa poc més d’una dècada ha sorgit una nova problemàtica: l’expulsió de les persones 

joves, fills dels valldoreixencs assentats en l’etapa del creixement de la vila, que han 

crescut a Valldoreix i no poden continuar vivint-hi per les dificultats a trobar un habitatge 

que es puguin permetre.  

 

Estudiarem totes les possibles alternatives i desplegarem aquelles mesures específiques que 

considerem més oportunes per tal de fomentar un parc d'habitatges de lloguer protegit en 

particular per al jovent, la gent gran i en general per garantir l'accés a l’habitatge en 

condicions justes i sostenibles per als ciutadans de Valldoreix. Posarem especial atenció a 

les situacions d’emergència habitacional i risc d’exclusió social. 

 

D’altra banda, la legislació ha previst aquesta circumstància amb la creació obligatòria 

de cessions per HPO i per habitatge dotacional, especialment de lloguer. Qualsevol 

intervenció urbanística no alterarà el model urbanístic existent. 

 

159. Cal una modificació del PGM que faciliti l'habitatge bi-familiar (el segon de 

lloguer) en les parcel·les amb gent empadronada. D'aquesta forma s’afavoriria 

un acompanyament de persones grans que viuen soles, augmentaria l’oferta 

d'habitatge de lloguer (per fills i altres) i els propietaris obtindrien unes rendes 

addicionals que els ajudarien a mantenir la casa. 

160. Impulsarem la primera promoció d'habitatge HPO o similar afavorint 

sistemes de promoció autogestionats i cooperatives de joves. 

161. Promourem acords de masoveria urbana entre propietaris i joves per 

facilitar que titulars que no viuen a l’habitatge i que no poden fer front al seu 

manteniment puguin aconseguir uns ingressos gràcies a joves interessats que 

disposarien així d’una casa a canvi de fer-ne el manteniment amb una gestió 

adequada. 

162. Fomentarem el co-housing com una forma complementària a la 

problemàtica de l’habitatge 

163. Promourem la creació d’una borsa d'habitatge mitjançant la realització 

d’un cens d'habitatges en desús o infrautilitzats i oferiment avantatges fiscals als 

propietaris que posin els seus habitatges a disposició de la borsa. L'EMD actuarà 

com a mediadora i garantirà unes condicions justes i sostenibles per a llogaters i 

propietaris. 

164. Fomentaren l'ús comú de serveis entre cases particulars en què diverses 

cases independents comparteixen serveis o espais secundaris. 
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La Centralitat 
Hem de donar resposta a la vida social i cultural de Valldoreix. 

El govern actual durant deu anys NO ha fet res. 

165. Planejarem un nou Casal de Cultura, amb sales polivalents, amb espais per 

a les entitats i activitats culturals, amb sales d'actes multifuncionals, teatre, 

música, dansa, concerts, tallers, cursos, conferències, exposicions, sales de 

reunions per a entitats. Farem un Casal digne del poble de Valldoreix. Tot a la 

mida de les necessitats reals de la població, i garantint-ne la sostenibilitat 

econòmica.  

166. Crearem espais per fer “bucs d’assaigs” per a músics. 

167. No podem abordar-ho tot de cop. Ho farem per fases. Definirem un pla 

d’etapes plurianual per a l’adequació del Casal de Cultura i el seu entorn, 

coordinadament amb el pla de sostenibilitat econòmica. 

168. Reforçarem les centralitats de l’eix d’equipament de mossèn Cinto–Estació, 

Can Cadena, zona de l’EMD, Mas Roig, Escoles i altres —Ramon 

Escayola/Nard— per enriquir el teixit social. 

Manteniment i obres  
El funcionament i manteniment de la vila ha de ser una prioritat del govern local.  

169. Crearem un procediment de revisió de l’estat dels carrers i en farem un 

manteniment preventiu i correctiu establint prioritats. Augmentarem el 

pressupost de manteniment, que considerem un dels principals eixos a tractar.  

170. Acabarem els carrers pendents d’urbanitzar de la manera clàssica amb 

qualitat i austeritat. 

171. Farem un manteniment de les voreres amb qualitat i accessibilitat. 

172. Millorarem el cicle de neteja dels carrers, i n’augmentarem la freqüència i 

la qualitat.  

173. Farem un pla per a la supressió progressiva de les barreres arquitectòniques 

i la retirada o recol·locació dels obstacles de la via pública com els pals 

d’instal·lacions a les voreres.  

174. Augmentarem el personal de la Brigada d’Obres i la dotarem dels materials 

i elements necessaris per poder fer el manteniment preventiu i correctiu de 

manera immediata. Optimitzarem els recursos de la Brigada per aconseguir-ne 

la màxima eficàcia. Fomentarem la contractació de gent jove. 

175. Redactarem el pla director plurianual de clavegueram i n’impulsarem el 

manteniment preventiu. 

176. Accelerarem el canvi progressiu de l’enllumenat per noves lluminàries LED 

de baix consum i manteniment, però amb potència variable promovent 

sistemes eficients. 

Mobilitat  
Volem que la mobilitat interior de Valldoreix no sigui un problema. Vianants i vehicles de 

tota mena —cotxes, motos, bicicletes, patinets— han de coexistir harmònicament amb les 

mínimes interferències. Volem un model de ciutat amable i tranquil·la on el nivell de 

convivència ciutadana es manifesti també en una mobilitat en vies pacificades. 

177. Racionalitzarem la mobilitat amb vehicle en els punts conflictius. 

178. S'afavorirà una mobilitat lenta i fluida.  
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179. El disseny urbà i les velocitats màximes han de permetre la convivència 

entre vianants, bicicletes i vehicles de motor. 

Bicicletes, patinets i altres andròmines 

Fomentarem l’ús de la bicicleta i els aparcaments de bicicletes. 

180. Dissenyarem una xarxa de carrils bici i patinets amb la participació dels 

ciutadans, especialment en els carrers en què n’és menys segur l’ús compartit, 

amb prioritat dels itineraris escolars.  

181. Estudiarem la implementació d’una xarxa de punts de recàrrega dels 

vehicles elèctrics 

Transport públic 

182. Coordinarem les freqüències dels autobusos de Sant Cugat i Valldoreix. 

183. Estudiarem la connectivitat del transport públic de Valldoreix fins als llocs de 

principal interès de Sant Cugat: CAP, Mercat, Auditori i Centre. 

184. Promourem l’estudi i la resolució de la problemàtica de la mobilitat 

centrada en els FGC. Per fomentar el transport públic prioritzarem l’aparcament 

dels veïns de Valldoreix. 

185. Estudiarem la problemàtica del transport públic al polígon industrial de Can 

Calopa. 

Aparcament de l’Estació 

186. Tornarem a fer operativa l’àrea verda de l’aparcament de l’estació, per a 

ús preferent dels veïns de Valldoreix. 

187. S’adequarà el nombre de places d’aparcament als carrers en funció de la 

demanda local. 

Serveis 

Recollida d’escombraries 

Buscarem mecanismes per coordinar i millorar l’eficiència de la recollida a Valldoreix, 

d’escombraries, voluminosos i esporgues. 

188. Estudiarem amb l’Ajuntament de Sant Cugat l’optimització de la gestió del 

servei d’escombraries per reduir-ne les incidències i els costos.  

189. Millorarem amb l’Ajuntament la gestió de la recollida d’objectes 

voluminosos i de poda i llenyosos.  

190. Farem una campanya informativa exhaustiva sobre l’ús i el servei de la 

deixalleria. 

191. Crearem un aplicatiu per comunicar incidències. 

Construccions  
192. Informarem i acompanyarem en la tramitació de subvencions i exempcions 

d’impostos i taxes per a la renovació de façanes, arranjament de tanques i 

entrada de vehicles, per millorar energèticament els edificis, per la instal·lació 

de sistemes d’energies alternatives, per cases catalogades i rehabilitació 

d’habitatges. 

193. Millorarem l’ordenança respecte a la poda de les tanques vegetals 

privades que envaeixen les voreres i en farem seguiment del compliment. 
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Emergència Climàtica. Transició Energètica-ecològica. Medi 

Ambient i Sostenibilitat 
Un dels valors que més identifiquen Valldoreix és el contacte amb la natura. Tant la que 

ens envolta en el Parc Natural de Collserola com aquella que està dins la vila, en els 

nostres jardins i carrers. Cal fer molt més del que s’ha fet fins ara per preservar i potenciar el 

medi ambient.  

La sostenibilitat energètica també és un dels valors que cal anar introduint en una societat 

moderna. Cal controlar la contaminació ambiental en tots els seus aspectes: sorolls, olors, 

llum, aigües superficials i neteja dels boscos.  

194. Es fomentaran polítiques mediambientals que millorin la qualitat de l'entorn i 

s'aplicaran les tecnologies que millorin la qualitat de vida.  

195. Treballarem per adaptar-nos al canvi climàtic, alhora que combatrem les 

actuacions que el promouen. 

196. Farem divulgació de la xerojardineria per estalviar aigua de rec.  

197. Fomentarem les energies renovables. 

198. Millorarem la neteja del bosc, especialment de les franges de protecció, 

per minimitzar el risc d’incendis. Promourem les màximes mesures en previsió 

d’incendis especialment a la Colònia Montserrat. 

199. Recuperarem els ramats de xais i cabres per la neteja del sota-bosc i 

també amb rucs. 

200. Promourem en coordinació amb el Parc de Collserola la gestió forestal de 

Valldoreix i Can Monmany. 

201. Revisarem periòdicament l’estat i el funcionament dels hidrants per als 

bombers. 

202. Prioritzarem el pla de recuperació de les rieres com espais verd per al gaudi 

dels veïns. 

203. Promourem la plantació d’arbres autòctons i no al·lergògens en els vials 

públics, i en reposarem els morts. Farem campanyes per afavorir que els arbres 

que es planti en jardins privats siguin d’espècies pròpies del nostre entorn.  

204. Reposarem l’arbrat dels carrers. 

205. Completarem el Catàleg d’Arbres d’Especial Interès d’acord amb criteris 

d’experts, per a la seva protecció i manteniment més adequat. Considerarem 

els arbres monumentals i especialment rellevants com a un patrimoni natural a 

protegir.  

206. Potenciarem els usos agroforestals dels terrenys de la masia de Can 

Monmany amb especial interès en la recuperació de la vinya. 

207. Recuperarem els horts urbans per a l’ús ciutadà previst inicialment. 

Afavorirem l’ús urbà i ciutadà de l’hort urbà del Passeig Canari. 

208. Reprendrem els treballs sistemàtics de neteja de les lleres de les rieres per 

seguretat i per obrir itineraris de passeig tenint-ne cura i protegint la vegetació 

de ribera.  

209. Farem campanyes actives per a la conscienciació ambiental responsable i 

col·laborarem amb les entitats ciutadanes que treballen diferents aspectes de 

la natura. 

210. Recuperarem l’activitat i les iniciatives del Consell participatiu de Medi 

Ambient. 
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211. Crearem un espai d’intercanvi de plantes i llavors entre els veïns de manera 

no lucrativa. 

212. No deixarem de buscar solucions per combatre i minimitzar els efectes del 

mosquit tigre, les vespes asiàtiques i els escarabats de les moreres i els seus 

efectes. Controlarem els llocs públics que n’afavoreixen la proliferació. Farem 

un seguiment de les novetats tècniques per al control de plagues. 

213. Intentarem recuperar un itinerari de natura a la pedrera Berta. 

214. Programarem la substitució dels actuals vehicles de l’EMD per vehicles 

sostenibles. 

215. Treballarem per l’eliminació de la contaminació odorífera. 

216. Farem un estudi de les possibilitats d’aprofitament de les aigües freàtiques. 

217. Treballarem per la col·locació de barreres pel soroll de l’AP7. 

 

218. En els edificis públics implantarem la utilització d’energia solar fotovoltaica i 

tèrmica i del cicle de l’aigua. 

 

Animals domèstics 

219. Realitzarem polítiques de sensibilització per millorar la relació de les 

persones amb els animals. 

220. Ajudarem les entitats i associacions que tenen cura d’animals abandonats, 

per tal que puguin seguir amb la seva tasca en millors condicions. Aquestes 

associacions i el seu voluntariat donen un servei públic en l’empara, recollida i 

apadrinament dels animals.  

Sostenibilitat 
221. Redactarem un pla director d’enllumenat públic amb els objectius de 

reduir el consum energètic i la contaminació lumínica.  

222. Farem campanyes d’assessorament per al foment de l’estalvi energètic 

domèstic.  

223. Realitzarem un estudi per a l’aprofitament de la biomassa dels nostres 

boscos públics, per ser utilitzada per a calefacció dels equipaments públics i 

altres usos. 

224. Treballarem perquè el subministrament d’electricitat sigui d’empreses 

d’energia neta.  

225. Establirem un punt d’intercanvi, de mobles, llibres i objectes usats en bon 

estat, sense cap cost, en un lloc i periodicitat prefixats.  

 


