Salutació
PRESIDENT
Estimats veïns i veïnes,
Un any més ens trobem a les portes d’una nova edició de la festa grossa de la vila
de Valldoreix, que arriba després d’un any molt intens per a tots i totes. També per
mi aquest ha estat un any de moltes i variades emocions, que han posat a prova
i han enfortit encara més els meus lligams i el meu compromís amb el poble de
Valldoreix i amb la seva gent.
Aquest 2019 ha estat l’any en què he deixat enrere una greu malaltia, que m’ha
tingut un any sencer de baixa i he pogut recuperar la meva activitat professional i
com a màxim representant institucional de l’EMD de Valldoreix. Al llarg d’aquests
mesos allunyat de la vida laboral i política he pogut reflexionar sobre la importància
de moltes de les qüestions que, degut al tràfec i la manca de temps en la nostra
rutina diària, deixem de banda o queden en un discret segon pla de prioritats,
ofuscades per les presses i els enrenous de la implacable activitat del nostre dia a
dia. Aspectes com la vida familiar, les relacions d’amistat, tenir cura de cos i ment,
gaudir dels moments d’oci... formen part d’aquests petits grans moments de les
nostres vides que ens aporten felicitat i permeten que desconnectem de l’estrès de
les obligacions consuetudinàries.
Enguany també ha estat any d’eleccions a la presidència de l’EMD i he pogut constatar,
amb satisfacció, que els veïns i les veïnes de Valldoreix han renovat la seva confiança
en la tasca que, juntament amb tot l’equip de govern i els tècnics i treballadors de la
casa, hem estat duent a terme aquests darrers 8 anys. Ara toca seguir treballant cada
dia per, entre tots i totes, fer de Valldoreix un millor lloc per viure.
I un dels millors moments per enfortir aquests lligams com a poble és, sense dubte,
la Festa Major. Són quatre dies en què la gent de Valldoreix surt al carrer per gaudir
de les activitats que proposen les entitats i associacions de la vida social, cultural i
esportiva de la vila. Hem d’aprofitar aquests moments d’exaltació de la nostra identitat
col·lectiva per veure i deixar-nos veure, per enfortir els llaços que fan que Valldoreix
sigui una vila plural i diversa, però on les seves ciutadanes i ciutadans comparteixen
l’orgull i la satisfacció de formar part d’aquest meravellós petit racó de món.
Valldoreixencs i valldoreixenques, molt bona Festa Major 2019!!
Josep Puig Belman
President de l’EMD-Valldoreix

Entitat Municipal de

Valldoreix

Amb el programa de butxaca,
gaudeix de la Festa Major
siguis on siguis!

18.30h

Sala d’Exposicions EMD Valldoreix

Inauguració Exposició “Enric Larreula
visitant Escoles” (exposició del 12 de
setembre al 16 de desembre)
Escriptor, il·lustrador, professor universitari...

19.00h

Seu Associació Propietaris i Veïns de Valldoreix

Conferència “L’Associació de Propietaris i Veïns de
Valldoreix, 100 anys al servei de Valldoreix”
Presentació a càrrec d’en Juanjo Cortés.
Col·labora: Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix i Valldaurex

20.30h

Espai Garden

Havaneres “Cavall Bernat” i Cremat
Preneu seient, assaboriu el cremat amb Rom Pujol
i deixeu-vos endur per la màgia d’aquest gènere
tan nostre de la mà de Cavall Bernat
Col·labora: Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix

DIJOUS 12

DIJOUS 12

COMPARTEIX
ELS TEUS MILLORS MOMENTS
DE FESTA

Etiqueta les teves fotos
de la Festa Major amb els hashtags
#FMVdx2019 #Valldoreix

www.valldoreix.cat

10.00h

Biblioaccés Vall d’Or

Exposició de les obres presentades al Concurs de Cartells
de Festa Major
(exposats fins el 27 de setembre)

17.00 a 20.30h

Plaça del Casal de Cultura

Gimcana Popular
Participació oberta i gratuïta
per a nens i nenes de 6 a 12 anys.

18.00h

Seu Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix

Mostra d’Art de diferents autors en medis i sobre temes
diversos, junt amb l’exposició de fotografies.
Romandran exposades al domicili social fins el 28 de setembre
Més informació: apvvalldoreix.blogspot.com / apvvalldoreix@gmail.com
Col·labora: Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix

18.00h

Club Esportiu Valldoreix

Primera jornada del Torneig de pàdel de Festa Major.
Participació oberta i gratuïta a partir de 16 anys.
Inscripció prèvia a fvioleta@fundaciobtt.com fins dimecres 11 de setembre.

Primera jornada del Torneig de tennis de
Festa Major
Participació oberta i gratuïta a partir de 16 anys.
Inscripció prèvia a sdelgado@fundaciobtt.com fins
dimecres 11 de setembre.

DIVENDRES 13

DIVENDRES 13

DIVENDRES 13 | DISSABTE 14

19.00h

ADOLF taller d’art – c . Pere Mas, 17 – Valldoreix

Visita guiada al taller de l’ADOLF amb sorteig d’un gravat
Col·laboració: ADOLF taller d’art

20.30h

Plaça del Casal de Cultura

Pregó amb el Valldoreix FC
21.00h a 23.00h

Plaça del Casal de Cultura

Botifarrada Popular
Reduïm deixalles (portar plats i estris de casa)
Tiquet de 5 euro/ració
Ració inclou: botifarra, llesca de pa, tomacons i vi en porró
(no es fan reserves)
23.00h

Plaça del Casal de Cultura

Ball amb L’Orquestra La Salseta del Poble Sec
Tot un clàssic. Més de 4 dècades de marxa, ballaruga, música viva i de
portar la festa i la gresca arreu del país.

DISSABTE 14
9.30h

Club Esportiu Valldoreix

Segona jornada del Torneig de pàdel de Festa Major
Participació oberta i gratuïta a partir de 16 anys.

Segona jornada del Torneig de tennis de Festa Major
Participació oberta i gratuïta a partir de 16 anys.

10.00h

Club Esportiu Valldoreix

Torneig de vòlei platja de Festa Major
Participació oberta i gratuïta a partir de 16 anys.

GAVALDÀ
SERRALLERS

PROFESSIONALS EXPERTS

Treballs en ferro i acer inoxidable
Reparacions - panys - tancaments
Escales - baranes - portes
Automatismes per a portes
Tel. 93 697 35 53

C/Atenas 23-25 Pol. Ind. Cova Solera

www.gavaldalopez.com

@GavaldLpez

/GavaldaLopez

DISSABTE 14

Jornada de portes obertes a l’Escola de pàdel
del Club Esportiu Valldoreix
Participació oberta i gratuïta per a infants de 6 a 14 anys.
Inscripció prèvia a fvioleta@fundaciobtt.com fins dimecres 11
de setembre.

Jornada de portes obertes a l’Escola de tennis del Club
Esportiu Valldoreix
Participació oberta i gratuïta per a infants de 6 a 14 anys.
Inscripció prèvia a alopez@fundaciobtt.com fins dimecres 11 de setembre.

10.00 a 13:00h

Plaça Maria Sabater

Streetbasket 3x3
Participació oberta i gratuïta
Inscripció prèvia i informació a qbasketsantcugat.com
Col·labora: Q Basket Sant Cugat

10.00 a 14.00h

Aparcament CAP Valldoreix

Fira de Brocanters
10.00 a 14.00h

Aparcament CAP Valldoreix

Fira d’Artesans
10.30 a 14.00h

Aparcament del CAP Valldoreix

Activitats infantils al carrer
Participació oberta i gratuïta
10.30 a 13.00h

Aparcament CAP Valldoreix

Trobada d’Associacions Veïnals i Entitats Culturals

Aparcament CAP Valldoreix

Animació Familiar “Reggae per Xics – Ballant damunt la
Lluna” amb The Penguins
És el seu quart disc i l’enceten amb una nova aventura, que amb el
combustible dels ritmes jamaicans farà viatjar el públic més enllà de les
estrelles.
Partint de l’estació espacial Kingston i amb l’ajuda del coet RPX-1 visitaran diversos planetes descobrint cançons, ritmes i instruments en un
viatge interestel·lar ple de música i diversió.
12.30h

Aparcament CAP Valldoreix

Lliurament de Premis del Concurs de Cartells
de Festa Major
13.00ha 14.00h

Plaça de l’Estació

Cuina del Mercadet. Arròs Popular
Tiquet: 5 euros ració
Inclou: Paella, pa i vi amb porró
Col·labora: Assomercat

15.30h

Plaça de l’Estació

Sorteig panera del mercadet dels dissabtes
Col·labora: Assomercat

16.30h

Plaça del Casal de Cultura

Plantada dels Gegants de Valldoreix,
Gegants de Sant Cugat, Gegantons i Caps
Grossos de l’Escola Jaume Ferran i Clua i
el Cap Gros “Daurix” de Valldaurex
17.00h

Plaça del Casal de Cultura

Inici rua
S’inicirà la rua cap a la zona d’estacionament
de CAP Valldoreix.

DISSABTE 14

11.15h

DISSABTE 14

17.00 a 20.00h

Aparcament CAP Valldoreix

Activitats infantils al carrer
Participació oberta i gratuïta
18.00h

Aparcament CAP Valldoreix

Xocolatada popular
18:00h

Complex esportiu EMD Valldoreix

Màster Class Marxa Nòrdica
Participació oberta i gratuïta
20.30h a 00:00h

Plaça del Casal de Cultura

Sardinada Ecològica i Popular
A càrrec de l’ Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix
Aportació de 3 euros, que inclou: sardines, salsa, vi amb porró i pa.
Reduïm deixalles (portar plats i estris de casa)
21.00h

Església Protestant de Valldoreix

Actuació de Gòspel
Col·labora: Església Protestant Valldoreix

21.00h

Plaça del Casal de Cultura

Punt lila
Punt d’informació i prevenció de violències sexistes i consum de drogues.
Col·laboració: Associació Axioma

23.30h

Plaça del Casal de Cultura

Actuació Buhos
(rock, ska, reggae, punk, pop)
01.15 a 03.00h

Plaça del Casal de Cultura

DJ Keké Kult
Sons africans, balcànics, llatins, tribals, electrònics,
funk...

BARCELONA | MÀLAGA

Av.Rius i Taulet,20
08172 - Sant Cugat del Vallès

Av.Catalunya,19
08172 - Sant Cugat del Vallès

C. La Orotava, 75
29006 - Màlaga

936 746 847
608 769 760

DIUMENGE 15

DIUMENGE 15
9.30 h

Club Esportiu Valldoreix

Tercera jornada del Torneig de pàdel de Festa Major
Participació oberta i gratuïta a partir de 16 anys.

Tercera jornada del Torneig de tennis de Festa Major
Participació oberta i gratuïta a partir de 16 anys.
10.00 a 14.00h

Plaça del Casal de Cultura

Artesans de Valldoreix “Fira dels
nostres productes artesanals”.
Exposició i venda.
Activitats infantils: taller de maraques (4-5 anys)
i taller de Carioques (6-12 anys)
10.00h a 14.00h

Plaça del Casal de Cultura

Valldutapes: tast gastronòmic
Concurs de tapes elaborades pels restauradors de Valldoreix: Foodies,
Momotaro, Pizzeria Lago di Garda, Tapa’s Road Lounge Club, Wall 57, el
Jardin de las Delicias i Bar Sol
Tiquet : 5 euros, inclou: Beguda, vi o cervessa + 2 tapes gastronòmiques
10.30 a 14.00h

Aparcament CAP Valldoreix

Activitats infantils al carrer
Participació oberta i gratuïta
11.30h

Plaça del Casal de Cultura

Trobada Castellera
Xics de Granollers, Castellers de la Sagrada
Família i Castellers de Sant Cugat

Espai Garden

Concurs de paelles i ball popular
Participació oberta i gratuïta
Inscripcions al Casal d’Avis del 2 al 10 de setembre. Tel. 935898689 de dilluns a divendres de 16 a 20 h. Mínim 10 comensals per paella per concursar.

18.00h

Nau de Cultura

Cloenda “Turist” de la Cia. Clownic
Turist és un divertidíssim espectacle sobre
el món del turisme organitzat. A través de
l’humor sense paraules, marca de la casa,
Clownic planteja tot un seguit de situacions
hilarants amb un sol objectiu: seguir fent
riure el públic cada 10 segons!

DILLUNS 16
11.00h

Biblioaccés Vall d’Or

Contes tradicionals catalans
Cia. Jomeloguisjomelo.com amb rondallaire Moi Aznar

12.30h

Parròquia de Sant Cebrià

Missa Major
Predicarà el pare Manuel Garcia Doncel
Amb l’acompanyament de l’Associació Coral l’Harmonia de Valldoreix

DIUMENGE 15 | DILLUNS 16

14.00h

Cuida Valldoreix: és cosa de tots

Respecta
les normes de
circulació: no
aparquis damunt
la vorera ...

... ni excedeixis
la velocitat

Cuida el
mobiliari
urbà

Cuida les
tanques
vegetals

Utilitza cubells
tancats per llençar
les escombraries
Vigila
el teu
gos

E M D d e Va l l d o r e i x :
R b l a . M . J . Ve r d a g u e r, 1 8 5 - 0 8 1 9 7 Va l l d o r e i x
Telèfon: 93 674 27 19
bustia@valldoreix.cat · www.valldoreix.cat

Entitat Municipal de

Valldoreix

Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
@EMDValldoreix

Utilitza les
papereres
de forma
adequada
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El jardí de
les Delícies
VINA A DESCOBRIR UN ESPAI ÚNIC
DE DIA I DE NIT
TERRASSA · JARDÍ
DEGUSTACIÓ · LUNCH · COPES · CÒCTELS
el–jardi–de–les–delicies
932 809 906
Plaça Más Roig, 2 · 08197 Valldoreix

LA FESTA MAJOR DE VALLDOREIX
T’ESTÀ ESPERANT.
VINE I GAUDEIX-LA!

PUBLI

Entitat Municipal de

Valldoreix

CARTELL GUANYADOR
Categoria Adults

Jacob Taurà

CARTELL GUANYADOR
Categoria Juvenil

Gonzalo Constans

CARTELL GUANYADOR
Categoria Infantil

María Ripol
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CAP Valldor

otestant de
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www.granvalles.com
Li gestionem la seva propietat
per vendre o llogar.
PRECISEM VIVENDES DE LLOGUER
O VENDA PER LA NOSTRA EXTENSA
CARTERA DE CLIENTS.

Li taxem la seva casa gratuïtament
en menys de 24 h.
• DISPOSEM DE GABINET TÈCNIC I JURÍDIC
• LEGALITZACIÓ TOTAL DEL SEU HABITATGE

