


Subvencionaran amb prop de 60.000 
la redacció d’un projecte de 
sanejament de Collsacreu

Vacunació contra la Covid-19 a Vallgorguina
El 26 de febrer es van fer les primeres sis vacunacions 

contra la Covid-19 a Vallgorguina. Les persones destina-
tàries de la primera dosi del vaccí van ser majors de 80 
anys i persones convivents així com personal sanitari. 

La infermera del consultori, Sílvia Andrés, va ser 
l’encarregada de subministrar-la. La vacunació es va fer 
a l’aparcament de la zona del consultori i les persones 
receptores no van ni haver de baixar del cotxe. 

Una de les persones que es vacunar -foto que acom-
panya la notícia- va ser Maria Lluïsa Lumbreras Soler, 
nascuda l’any 1926 i empadronada a Vallgorguina des 
de l’any 1991 tot i que ja hi tenia segona residència des 
de l’any 1971. També ses van vacunar les dues inferme-
res del consultori Alba Vallvé i Sílvia Andrés.

L’Agència Catalana de l’Aigua destinarà més de 9 MEUR 
a 20 actuacions de sanejament d’aigües residuals arreu 
de Catalunya. Una part d’aquesta inversió beneficiarà 
Vallgorguina, ja que gràcies a un conveni de l’ACA amb 
el Consorci Besòs Tordera es redactarà un projecte cons-
tructiu de canalització d’aigües fecals des del nucli de 
Collsacreu fins la depuradora de Vallgorguina, en alta. 
L’import previst és de 59.700 euros.

I per començar a perfilar el projecte, tècnics del Con-
sorci Besós Tordera van reunir-se a l’Ajuntament amb 
l’alcalde Joan Mora i l’enginyer municipal, Emili Pajares. 
Després, van visitar in situ tant la zona de Collsacreu 
com altres zones del municipi per qüestions relaciona-
des amb aigües residuals.

Els municipis catalans deixaran de cobrar prop de 14,4 
milions d’euros anuals d’IBI un cop expiri la concessió 
l’AP-7, l’AP-2, la C-32 i la C-33 el 31 d’agost, d’acord amb 
les quantitats que Abertis va pagar el 2020. 

El tram de l’AP-7 que transcorre per comarques com 
el Vallès afecta directament a Vallgorguina que deixarà 
de percebre 75.894,86 euros. Però, no només seran 
aquests diners ja que hi ha un seguit de prestacions 
addicionals per part de la companyia concessionària 
que també aporten benefici a Vallgorguina com la cons-
trucció de pantalles antisoroll, el repintat del pas sote-
rrani a l’entrada de la urbanització Canadà Parc o petites 
intervencions de reparacions dintre de la franja de 50 
metres.

Vallgorguina deixarà d’ingressar 
més de 75.000 anuals d’IBI amb 
l’aixecament dels peatges

La Diputació de Barcelona ajudarà 
econòmicament els ajuntaments de 
menys de 20.000 habitants per 
facilitar el teletreball

la Diputació de Barcelona destinarà un milió d’euros 
als ajuntaments de menys de 20.000 habitants per facili-
tar el teletreball. Es tracta d’un programa per fer front a 
les necessitats imprevistes a tots nivells que la Covid-19 
ha posat al descobert: sanitari, econòmic, social i també 
tecnològic. Vallgorguina s’emmarca dintre d’aquest pro-
grama.



Ajut directe als comerços i 
negocis de Vallgorguina en 
situació de vulnerabilitat per 
causa de la Covid-19

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Vallgor-
guina va aprovar el mes de febrer la convocatòria 
per a l’atorgament d’una ajuda directa mitjançant el 
procediment de concurrència no competitiva, amb 
l’objecte de distribuir ajuts econòmics extraordinaris 
a aquells comerços i negocis de Vallgorguina en si-
tuació de vulnerabilitat econòmica a causa de la crisi 
sanitària ocasionada per la Covid-19, amb l’objectiu 
de facilitar la recuperació econòmica i minimitzar les 
pèrdues obtingudes al llarg de l’any 2020. La quanti-
tat econòmica destinada va ser de 9.000 euros.

Des de la posada en funcionament del caixer automàtic 
de l'empresa ATM Euromet el passat mes de desembre 
de 2020 i fins el mes de març de 2021 s'han portat a 
terme un total de 483 operacions per treure o ingressar 
diners, segons les dades de la mateixa empresa.

El mes amb més moviment va ser el desembre amb 
195. El mes de gener, per la seva banda, va ser el més 
fluix amb 42 operacions a conseqüència d'incidències 
tècniques. 

En els altres dos mesos del primer trimestre de l'any 
2021 el moviment s'ha anat recuperant. Així el mes de 
febrer 105 operacions i el mes de març 129.

L'empresa ATM Euromet amb aquestes xifres de fun-
cionament del caixer automàtic sobre la taula considera 
que, ara per ara, són satisfactòries.

Recordem que disposar d’un caixer automàtic al poble 
era una  de les principals demandes de la ciutadania dels 
darrers anys.

De desembre de 2020 a març de 
2021 s’han fet 483 operacions en el 
caixer automàtic d’ATM Euromet

L'equipament de cal·listènia instal·lat en un espai con-
dicionat al costat del camp de futbol ja és obert al públic 
i en funcionament.  L'Ajuntament l’ha promogut en la 
modalitat d'esport a l'aire lliure. Amb aquesta estruc-
tura es faciliten els entrenaments integrals del cos com 
ara exercicis de braços, abdominals, flexions, esquats, 
muscle-ups, dips, entre d'altres. És ubicat en un espai 
condicionat al costat del camp de futbol.

La instal·lació d’equipaments esportius de cal·listènia, 
també coneguts com a street workout, és una manera 
senzilla i efectiva de promocionar l’esport a l’aire lliure i 
la vida saludable entre els ciutadans.

En els propers mesos és previst d’instal·lar un equi-
pament d’aquestes característiques a la urbanització de 
Canadà Parc i de cara als propers anys s’estudiarà que la 
re4sta de barris de Vallgorguina disposin d’un equipa-
ment de Cal·listènia.

Inaugurat l’equipament de cal·listènia 
per promoure l’esport a l’aire lliure

La reparació de les esquerdes detectades en la fossa sèp-
tica de la urbanització Can Puigdemir està pràcticament 
enllestida i s’espera que en el decurs d’aquesta mateixa se-
tmana es pugui lliurar l’obra a l’Ajuntament.

Les esquerdes a la instal·lació es van detectar a mitjan del 
passat mes de maig i provocava abocaments a la zona ver-
da d’on és ubicada. Davant d’aquesta situació l’Ajuntament 
va impulsar de manera immediata la reparació.

Reparació de la fossa sèptica 
de Can Puigdemir





No és aquest el poble que volem. Fets com els 
succeïts el passat 13 de març i el 8 de maig no 
es poden tornar a repetir. Bolcar contenidors 

d’escombraries a la carretera C-61, arrencar plantes, fer 
malbé materials i mobiliari públics a diversos punts del po-
ble  o provocar destrosses  al cotxe de vigilants, entre altres 
accions no té cap sentit.

Tampoc no en té cap entrar a l’escola Waldorf i fer-hi 
trencadisses o destrossar l’hort que treballen els alumnes, 
o destrossar les dependències de l’AMPA de l’Escola Vall-
gorguina.

El nostre és un municipi tranquil, on la immensa majoria 
de la seva ciutadania es comporta amb respecte i no es me-
reix que cap euro dels seus impostos s’hagin de dedicar a 
reparar el que altres fan malbé de manera volguda.

L’Ajuntament hem denunciat els fets als Mossos 
d’Esquadra i farem totes les gestions que calguin per evitar 
que aquestes situacions es tornin a repetir.

Aquest no és el poble que volem: 
Prou vandalisme i actes incívics



Dins el programa “1 gos, 1 responsabilitat”, el pas-
sat 12 de març es van dur a terme dues xerrades 
educatives/divulgatives pels alumnes de cicle mitjà 
(tercer i quart) a l’Escola Vallgorguina.

El Mestre Pelut va explicar i conscienciar les ne-
nes i els nens de com es toca un gos, respecte al 
medi ambient i a la resta de ciutadans (recollida 
d’excrements), obligacions dels propietaris i propie-
tàries (cens i xipatge) i comunicació canina i necessi-
tats de l’animal, foren alguns dels continguts que es 
van tractar.

EXERCICI DE 
RESPONSABILITAT

En un exerci-
ci de responsa-
bilitat i transver-
salitat sobre la 
tinença respon-
sable d’animals, 
l’Ajuntament de 
Vallgorguina és 
qui va proposar 
l’activitat a la di-
recció de l’Escola Vallgorguina, es-
sent aquesta qui la valora i l’encaixa en el seu pro-
grama i calendari anual.

El cost de les xerrades (360 euros) és assumit per 
l’Administració local.

Xerrades divulgatives a 
l’Escola Vallgorguina 
«1 gos, 1 responsabilitat»

L’equip de Govern de l’Ajuntament recordem a tots 
els veïns i veïnes de Vallgorguina que està prohibit 
llençar o abandonar qualsevol tipus de residu a la via 
pública. Aquest tipus d’accions poden ser tipificades 
com a infracció lleu o greu, arribant a sancions de fins 
a 1.500 euros.

L’Ajuntament de Vallgorguina recentment ha nete-
jat vàries zones del municipi que s’havien convertit en 
abocadors il·legals de residus d’origen vegetal i poda.

En aquesta línia recordem, a les vallgorguinenques i 
vallgorguinencs, que al poble disposem d’un sistema 
de recollida de residus de la fracció vegetal porta a por-
ta i de la deixalleria per a la seva correcta gestió.

Les sancions per abocaments 
incívics i il·legals es poden 
sancionar fins a 1.500 euros

Neteja de parcel·les
D’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalun-

ya els propietaris/àries de les finques estan obligats a 
mantenir-les SEMPRE, i especialment en la temporada 
d’alt risc d’incendi, en les condicions de seguretat, sa-
lubritat, decòrum i ornat públic adients i retirar la mala 
herba i les escombraries, si és que n’hi ha, i dipositar-les 
en un abocador autoritzat.



Aturar l’incivisme a Vallgorguina 
és responsabilitat de totes i tots

Durant l’any 2020 i part del 2021 s’han trami-
tat a Vallgorguina prop de 20 expedients per 
denúncies d’incidències relacionades amb 

gossos. Portar-los deslligats, atacs a altres gossos i/o 
persones i molèsties als veïns han donat peu a la corres-
ponent fase prèvia informativa i recopilació de dades. 
Prop del 25% dels expedients oberts han acabat amb 
algun tipus de sanció econòmica, algun d’ells encara en 
fase de tramitació.

D’acord amb les dades que disposa l’Ajuntament al 
municipi hi ha prop de 780 gossos censats, 74 dels quals 
són de raça potencialment perillosa. Una xifra prou sig-
nificativa que, segons les estadístiques, obliga els Vi-
gilants Municipals a fer una quinzena d’intervencions 
mensuals per incidències menors relacionades amb els 
quissos.

ABOCAMENT DE RESIDUS IL·LEGALS

També s’han obert 5 expedients per abocaments 
il·legals de residus i, algun d’ells encara està tramitant-
se, només en un cas s’ha arribat a poder sancionar 
l’infractor ja que en aquests casos la identificació (o pro-
va concloent) resulta molt complicada d’aconseguir.

Recordem que tant les incidències menors com les que 
comporten obertura d’expedient suposen una despesa 
en recursos materials i humans per part de l’Ajuntament.

Som conscients que la gran majoria de les veïnes i els 
veïns de Vallgorguina tenen conductes cíviques i correc-

tes, però amb tot i això, tenim la necessitat de demanar 
a la minoria que no es comporta de la manera adequada 
que pensi en el col·lectiu i canviï d’actitud per al bé ge-
neral de la comunitat.

Per evitar en la mesura del possible els actes incívics 
emplacem la ciutadania a denunciar, amb dades concre-
tes i per les vies pertinents, les conductes incíviques que 
es detectin i que tan malmeten la imatge i la reputació 
de Vallgorguina.

· 20 Expedients tramitats per
  incidències relacionades amb
  gossos
   
·  780  gossos censats

   (74 perillosos)
 

· 5 Expedients tramitats per 
  abocaments il·legals

Pep Pujol. 
Regidor de Medi Ambient



La llúdriga es reprodueix per segon any 
consecutiu a la Conca de la Tordera

En el plenari del mes de febrer del Consorci Besós Tor-
dera, al qual està adherit l’Ajuntament de Vallgorguina, 
es va informar de l’ambiciós pla “VIU EL BESÓS” entre 
moltes altres qüestions. 

Tanmateix es va informar que per segon any consecu-
tiu, la llúdriga es reprodueix a la conca de la Tordera i ja 
es comptabilitzen cinc grups familiars. Aquest fet és un 
dels millors indicadors del bon estat dels sistemes flu-
vials i del seu correcte funcionament ecològic.

D’altra banda, la Fundació RIVUS, amb l’equip 
d’investigadors de les diferents línies de seguiment, 
ha dissenyat i editat un pòster i un desplegable de-
dicats a la biodiversitat de les conques del Besòs i la 
Tordera, on es recullen 12 espècies singulars i ame-
naçades d’ambdues conques., que podeu consultar 
a www.vallgorguina.cat

A partir d’una sol·licitud d’una veïna, l’Ajuntament va 
encarregar un estudi per avaluar l’estat dels plataners 
de la Carretera Nova. L’informe detalla el seu estat i les 
actuacions prioritàries a dur a terme. Aquestes, en cap 
cas, presenten un risc alt o molt alt, en una escala que 
va de “molt baix” a “molt alt”.

En la presentació de l’informe, els tècnics van afirmar 
que “l’estat general de l’arbrat és molt bo”. L’import to-
tal de l’estudi va ser de 2.681,36 euros.

Entre les actuacions previstes per al seu manteniment 
hi ha les següents: poda, esporga de reducció en 5 pla-
taners, tala de 3 individus i arrabassament de 5 soques i 
posterior replantació.

Tractament per endoteràpia

D’altra banda. l’Ajuntament ha aprovat una despesa 
de 2.178 euros per tal de dur a terme un tractament 
fitosanitari per endoteràpia a una part dels plataners 
ubicats a la Carretera Nova. L’objectiu d’aquesta actua-
ció és reduir i controlar la població del tigre del plataner 
(Corythuca ciliata), de manera que no suposi una molès-
tia pels veïns i veïnes que viuen a la zona.

Aquest tractament, que es durà a terme entre els 
mesos de juny i juliol de l’any 2021 (moment òptim per 
tal que tingui l’efecte desitjat), es basa en l’aplicació, per 
injecció, d’un insecticida directament al tronc de l’arbre 
(prèvia perforació) per tal que arribi a la saba. Aquest fet 
suposa no haver d’utilitzar cap equip polvoritzador i evi-
tar les molèsties derivades d’aquest tipus d’actuacions.

Informe de l’estat dels plataners 
de la Carretera Nova

La Fundació FAADA, torna a posar en marxa la Cam-
panya “Soc Responsable d’esterilització i/o identificació 
d’animals de companyia” a un preu molt competitiu. 

Identificar i esterilitzar l’animal és beneficiós per al 
mateix propietari, per al propi animal, per a l’espècie ca-
nina i felina en general, per a les entitats protectores i 
per a la societat.

quest any s’ha decidit incloure en la campanya Soc 
Responsable als porcs vietnamites. 

Tota la informació de la campanya es pot consultar a:  
www.socresponsable.org

Torna la campanya «Soc responsable 
d’esterilització i identificació d’animals 
de companyia»



La sobrefreqüentació motivada per les sortides a la 
natura després dels confinaments ha generat força pro-
blemes en el medi natural, amb la població rural i entre 
els mateixos visitants. Des de la XPN de la Diputació de 
Barcelona s’ha impulsat una campanya divulgativa de 
sensibilització ambiental per recordar l’actitud que cal 
tenir durant la visita o estada en el medi natural. 

Titulada “Parcs naturals sí, però amb civisme” (#Ci-
vismealsParcs), es posa a l’abast dels municipis els ele-
ments gràfics perquè en facin ús. L’Ajuntament de Va-
llgorguina dona suport a la campanya ja que es tracta 
d’un municipi envoltat pel Parc Natural del Montnegre 
i el Corredor. 

Si vas als parcs naturals, 
fes-ho amb civisme!

La vigència del Servei 
de Recollida de la Frac-
ció Vegetal Porta a Por-
ta a Vallgorguina estava 
programat des del mes 
d’octubre fins el mes de 
maig, època en la que 
es genera més residu 
d’aquest tipus. 

Des de la regidoria 
de Medi Ambient es 
va plantejar allargar-
lo tot l’any ja que hi 
ha hagut molt bona 
acceptació del servei per part de 
la ciutadania.

Per això, es va distribuir a tots els domicilis, una en-
questa de satisfacció en relació al servei, en la qual es 
feien diverses preguntes: valorar el servei, nombre de 
vegades que s’ha utilitzat, què es pot millorar, si s’hauria 
d’ampliar el servei i quin tipus de residu es genera.

Amb els resultats de l’enquesta sobre la taula s’ha de-
cidit que tammbé es faci els mesos de juny, juliol, agost 
i setembre. El dia de recollida serà el quart dilluns de 
cada mes. Per tant, els dies sean el 28 de juny, 26 de 
juliol, 23 d’agost i 27 7 de setembre.

Ampliació del Servei de Recollida de 
la Fracció Vegetal Porta a Porta

El passat 30 de maig es va organitzar la neteja d’un 
altre tram de la riera de Vallgorguina afectada pel tem-
poral Gloria. L’activitat, emmarcada dins la Setmana de 
la Natura, va tenir una participació molt pobre i només 
9 valents i 2 valentes hi van prendre partit.

Moltes restes de plàstic, força residu d’origen tèxtil, 
pneumàtics (6 unitats!), restes de ferralla, cartró i vidre 
van ser recollits del tram que va des del Pont de Can 
Pradell (entrada al Parc Natural) fins el final de la recta 
de Cal Tonedor.

En acabat es va fer un esmorzar on els participants van 
debatre sobre la conscienciació general de la societat 
vers el reciclatge, els abocaments incontrolats de resi-
dus i l’estat de les rieres a conseqüència del temporals 
que hi ha hagut i que, molt possiblement, hi haurà.

Jornada de neteja de la riera en el 
marc de la Setmana de la Natura

Mig centenar de persones van participar el 7 de maig, 
en la neteja dels voltants de l’Escola Bressol Municipal 
Avet Blau i l’Escola Vallgorguina. Una acció emmarcada 
en la iniciativa europea Let’s Clean Up Europe!

Malgrat que la pluja va deslluir part de l’activitat, els 
participants van poder emplenar una vintena de saques 
de residus, bàsicament envasos i ferralles, entre d’altres.

L’acció era una de les 481 programades a tot Catalunya 
i que s’han sumat a la iniciativa europea.

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vall-
gorguina, Pep Pujol, agraeix la predisposició de veïns i 
veïnes per participar-hi de manera totalment voluntària. 

Let’s Clean Up Europe!



En petit format, però amb certa sensació de normali-
tat, la plaça de la Vila de Vallgorguina va tornar a tenir 
activitats socials i culturals per la Diada de Sant Jordi 
després d’un any de conviure amb la Covid-19.

Així, es van recuperar les parades de llibres i roses i es 
va organitzar un taller de decoració de bosses de tela, 
impartit per Creativa. També, els professors de l’escola 
de Música Microsons van fer un concert.

En paral·lel dues activitats culturals més. Per una ban-
da la proposta de dibuixar una història alternativa a la 
llegenda de Sant Jordi, amb una trentena de partici-
pants. Tots els treballs es poden visualitzar al web de 
l’Ajuntament : www.vallgorguina.cat.

Per altra banda un concurs de microrelats que a la pà-
gina següent publiquem els tres primers premis.



Microrelats guanyadors de Sant Jordi 2021

Eren passes sincopades, unes al 
ritme del pes de l’experiència, les 
altres al ritme de la lleugera inno-
cència. Els peuets ràpids i plens de 
curiositat aixecaven terra i pedretes 
al caminar, els peus amples i experi-
mentats deixaven la seva empremta al passar. Aquells 
eren coneguts i familiars camins, on la memòria queda-
va custodiada per esvelts pins, roures senzills, saboro-
sos arbocers i les discretes alzines d’aquells boscos de 
l’estimada Vallgorguina.

Àvia mira quina pedra tan petita i rebonica diu la Llu-
ma amb alegria exultant. L'àvia Erised en aquell instant 
va sentir aquell amor tan especial, i se li va fer present 
un record llunyà i es va posar a cantar.

Al Dolmen anem
del Dolmen marxem
allí ens espera una amiga
una amiga de veritat
ella va amb un vehicle molt especial
amb ell neteja i fa viatges llargs i elevats
al Dolmen anem
del Dolmen marxem.

La Lluma es posa a cantar i sense adonar-se’n, al Dol-
men ja han arribat, amb la pedreta diminuta encara a 
la mà, percep el contrast entre lo petit i lo gegant. Cri-
dà fort als quatre vents. Desitjo recordar per sempre 
aquest moment!

Aquell desig el bosc el va escoltar i els guardians de la 
memòria el van gravar. Quan la Lluma ja gaudia d’una 
llarga vida, de nou les passes sincopades va reviure, pas-
ses al ritme de l’experiència i passes al ritme de la lleu-
gera innocència.

Pseudònim: AMI
(Autora: SANDRA SALES)

El jurat del Concurs de Microrelats de Sant Jordi 2021, reunits el 4 de maig de 2021 a la Sala de Plens de l'Ajuntament 
de Vallgorguina van deliberar sobre els textos presentats en aquesta convocatòria, decidint els tres millors microre-
lats: Passes sincopades, de Sandra Sales; El dolmen, de Noelia Muñoz; i Ràpid, de Sol Vaamonde.

Els premis es van entregar a les guanyadores en acte privat divendres 14 de maig a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

És de nit. Al bosc es senten sorolls 
estranys. L’Emma puja amb els seus 
fills al promontori, si tot va bé, avui 
acabarà la seva mala sort. No pot 
més, està desesperada. Es molt dur 
ser vídua amb 7 fills, no té menjar ni forces per treballar. 
Els entregarà als Déus a canvi de la felicitat eterna. No-
més vol ser feliç.

Ha demanat a una vella fetillera un encanteri, té les 
instruccions molt clares i està decidida. Sota la plu-
ja d’estels fa una foguera i es posen en cercle a recitar 
l’encanteri.

El porta en un pergamí i els nens porten bosses al coll 
amb les herbes que li ha indicat la vella. El cel es tor-
na de colors, funciona. Uns llamps es dirigeixen als seus 
fills. El sacrifici comença. De sobte, quan ho veu proper, 
es penedeix i es posa a sobre per protegir-los.

Els Déus, emprenyats, els converteixen en pedra.
Per sempre més seran l’estructura que tothom conei-

xerà com “El Dolmen de la Pedra Gentil”.

Pseudònim: Miau
(Autora: NOELIA MUÑOZ)

Passes sincopades El dolmen

El bosc feia olor a herba humida, 
havia plogut la nit anterior, jo mirava 
a un voltant i a un altre, estava sola i 
em sentia segura. De cop, vaig sentir 
un soroll i em va espantar molt, ve-
nia del darrera d’unes pedres grans, 
sentia veus que parlaven del “dolmen”, me’n vaig anar 
corrents...tenia por, molta por...

Per fi, un altre cop sola, amb la tranquil·litat que el 
bosc em transmetia, sentia els ocells cantar, olorava les 
flors, els pins i tota la vegetació, estava en pau...

No! Un altre soroll, he de fugir ràpid, molt ràpid, tinc 
por, el cor em batega molt fort...que és el que estic tre-
pitjant? Ja no és gespa tova, ni sorra, aquí no puc ama-
gar-me, alguna cosa s’acosta a molta velocitat, he de ser 
encara més ràpida, travessaré per aquí, ràpid, molt rà-
pid, abans de que arribi, molt rà...

- Oh Déu meu! No he pogut frenar a temps... quina 
tristesa... és un cabirol preciós, sembla una femella... 
pobreta, no ha estat prou ràpida per creuar.

Fi.

Pseudònim: Lúa
(Autora: SOL VAAMONDE)

Ràpid



MARXA NÒRDICA | Èxit de la Marxa Nòrdica organitza-
da per l’Ajuntament de Vallgorguina, amb el suport de 
Barcelona Discovery, el passat 20 de març. Va passar per 
la ruta de Can Mora, Cal Peraire, El Xeremell i acabar al 
Museu del Bosc i la Pagesia.

A més, l’Ajuntament va lliurar amb un val de 15 euros 
per a cada participant amb la finalitat de reactivar la 
restauració local.

ACTIVITAT SOCIAL I CULTURAL A VALLGORGUINA

EXCURSIÓ | Sortida a El Corredor el 5 d’abril, el Dilluns 
de Pasqua

CURS DE FOTOGRAFIA | El 17 d'abril es va portar a ter-
me el taller de fotografia bàsica  amb la fotògrafa Vi-

vian Lyon. 
Hi van par-
ticipar una 
q u i n z e n a 
de perso-
nes. Van re-
bre nocions 
de l'ús de la 
càmera, fer 
ajustos ma-
nuals i un 
dossier pre-
parant es-
pecialment 
per seguir 
el taller. 

TALLER D’UNGÜENTS I TASTET DE TISANES | El 16 de 
maig al Museu del Bosc i la Pagesia, a càrrec de la biòlo-
ga i experta en fitoteràpia, Susanna Arjalaguer. Una acti-
vitat de proximitat tastant tisanes amb plantes del nos-
tres boscos: ortiga, pi, romaní, gingebre.
Organitzat per Barcelona Discovery i Fitosinergia amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Vallgorguina i el Museu 
del Bosc i la Pagesia.



ACTIVITAT SOCIAL I CULTURAL A VALLGORGUINA

RUTA DE LES MASIES | Una cinquantena de persones van participar el 22 de maig en la ruta del patrimoni: Excursió 
a les masies, organitzada per l'Ajuntament de Vallgorguina, el Museu del Bosc i la Pagesia i l'Associació Cultural Va-
llgorguina (ACV). Uun recorregut guiat de 6 km per les diferents masies que hi ha al terme municipal.

SORTIDA REMEIERA | 30 de maig en el marc de la Setmana de la Natura per conèixer les plan-
tes del nostre entorn. Malva, plantatge, saüc, ortiga, planta berruguera... També es va gaudir 
d’una tisana enmig de la natura . Es va fer una tintura de lavanda, per confeccionar un alcohol 
desinfectant natural.

SOLIDARITAT AMB RWANDA | El 6 de juny organitzat per 
l'Associació Cultural Vallgorguina (ACV) i la col·laboració 
de l'Ajuntament amb la presència de Ramon Godino, 
que va explicar als assistents la finalitat de la campanya.

IX DIA DE LES PAPALLONES | El 5 de juny, emmarcat din-
tre de la Setmana de la Natura. Participació d’una vinte-
na de persones que van poder veure força papallones, 
com la Bruna de prat, Bruna boscana, Blanqueta de la 
col, Blaveta comuna...



Curs de defensa personal femenina

Activitats a Vallgorguina vinculades amb la commemoració del 8M

Un any més, a Vallgorguina s’han portat a terme diver-
ses activitats relacionades amb el 8M,  el Dia Internacio-
nal de la Dona Treballadora. 

El mateix 8 de març al migdia a l’exterior de 
l’Ajuntament es va fer la lectura del manifest institucio-
nal de l’Associació de Municipis de Catalunya (ACM) i la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC), en comme-
moració del Dia Internacional de la Dona Treballadora.

El dia abans la CUP també va llegir un manifest a la 
plaça de la bàscula i va fer un canvi simbòlic de noms de 

L’Ajuntament de Vallgorguina ha impulsat un curs gra-
tuït de defensa personal femenina que s’ha portat a La 
Fàbrica des del 7 d’abril fins el 3 de maig, dia que es va 
fer l’acte de cloenda. En total hi han participat al voltant 
d’una quinzena de persones que han valorat de manera 
satisfactòria l’experiència i el curs.

Tant és així que des del 7 de maig s’ha posat en mar-
xa la segona edició del curs, tant pel que fa a sessions 
avançades com a les d’iniciació a les tècniques de pre-
venció i autocontrol. 

carrers.
L’Ajuntament de Vallgorguina també va convenir amb 

el Punt de Dona de Llinars del Vallès col·laborar en al-
guns dels actes organitzats dintre de la Setmana de la 
Dona. 

El 13 de març, a la Sala d’Exposicions, es va passar el 
documental Les Resilients que mostra, a través de qua-
tre bandes formades majoritàriament per dones, una 
part de l’escena musical feminista que està brotant en 
els darrers temps a Catalunya i a Espanya. 



La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament 
de Vallgorguina el projecte d’intervenció al menhir de 
Collsacreu-Pla de les Bruixes que es troba en una cla-
riana del bosc dins el Parc del Montnegre i el Corredor, 
un emplaçament prou significatiu per on es pot circular 
entre la depressió litoral i la prelitoral.

El projecte d’intervenció, dirigit pel Servei de Patri-
moni Arquitectònic Local (SPAL), preveu una inversió 
de 40.622 euros, i té com a objectiu l’estudi, consolida-
ció i restauració del menhir així com la seva restitució 
volumètrica, ajuntant els dos fragments, i el posicio-
nament vertical. El projecte preveu també fer visitable 
l’indret al públic en general de forma segura pels visi-
tants i el monument, en el seu entorn original.bolitzar 
una silueta o perfil antropomorf.

Projecte d’intervenció al menhir de Collsacreu-Pla de les Bruixes 

Les biblioteques catalanes unifiquen 
el seu catàleg i creen una xarxa única 
accessible per a tots els usuaris

Càritas impulsa una campanya de 
recollida d’aliments

Els quinze milions de documents que hi ha a les bi-
blioteques catalanes són des d’ara accessibles per a 
qualsevol usuari, sigui quina sigui la seva biblioteca de 
referència. La Diputació de Barcelona, gestora dels equi-
paments de la demarcació de Barcelona, i la Generalitat 
de Catalunya, responsable de les biblioteques de la resta 
del país, han unificat els catàlegs i han creat una xarxa 
única, Atena, accessible per a tots els ciutadans.

Els préstecs es podran gestionar per Internet i el sis-
tema aprofitarà les balises internes per fer arribar els 
documents arreu del territori. També s’unifiquen els 
quatre milions de carnets de biblioteques existents i a 
la llarga es crearà un carnet únic del Sistema de Bibliote-
ques Públiques de Catalunya.

La nova xarxa compta amb 429 equipaments –417 bi-
blioteques i dotze bibliobusos– i un fons de quinze mi-
lions de documents. Hi ha dotze milions de llibres i la 
resta és material audiovisual i sonor. També hi ha unifi-
cació a nivell d’usuaris i el nou sistema públic compta ja 
amb quatre milions de carnets de biblioteca, dels quals 
hi ha uns 900.000 usuaris actius.

Vallgorguina enceta una nova acció solidària. El dis-
sabte 23 de maig al matí, un grup de voluntàries de 
Càritas van fer un recorregut per carrers del municipi 
per fer difusió de la campanya de recollida d’aliments 
que han impulsat. Qui en vulgui fer-ne donació podrà 
portar aliments secs (paquets d’arròs, pasta, llegums, 
farina...) cada diumenge a la parròquia.

D’altra banda, els primers dilluns de cada mes es 
podrà fer donació de productes frescos: pollastre, 
carn, ous, llet , formatge...

El mateix 23 de maig a la plaça de la Vila es va fer 
un sorteig de productes de la farmàcia i l’estanc de 
Vallgorguina que van cedir. 



Promoció turística de Vallgorguina 
en una guia francesa

Propostes del Museu del Bosc
i la Pagesia 2021

L’editorial de guies de viatge francesa, Petit Futé, que 
dirigeix les seves informacions bàsicament a turistes 
francòfons dedica un espai a Vallgorguina i ja es pot vi-
sualitzar en línia i en tres idiomes: francès, anglès i cas-
tellà. En la publicació es posa en valor tant el patrimoni 
paisatgístic com el cultural i gatronòmic.

Descriu el municipi i també informa de restaurants, 
llocs per visitar, activitats destacades durant l’any i com 
s’arriba a Vallgorguina, entre d’altres informacions.

El Museu del Bosc i la Pagesia prepara activitats 
des del mes d’abril fins el mes de setembre.

- Grups reduïts
- Activitats gratuïtes
- Exposicions itinerants de reserva: taller de dibuix 

en la natura, fotografia de bolets, els secrets del 
bosc, ofici de terrisser...

Nova pàgina web del projecte 
de la Ruta de la Tourdera

La nova pàgina web del projecte de la Ruta de la Tour-
dera, del qual Vallgorguina en forma part, ja es pot con-
sultar. En els darrers mesos s’hi ha treballat  per donar 
una millor visibilització de la ruta tant al plànol general de 
l’itinerari com amb l’accés a la informació de cada afecta-
ció, ja des de la pàgina d’inici.

També s’inclouen prediccions i avisos meteorològics 
així com la publicitat d’activitats dels municipis per on 
passa la ruta que puguin ser d’interès per als usuaris.

En la pàgina també es pot fer la consulta de fitxes de 
trams millorades substancialment, de la mateixa manera 
que s’ha millorat la selecció d’aquests trams. Igualment 
s’hi pot trobar una nova modalitat de ruta sencera.

L’antiga pàgina d’actualitat es converteix en bloc, on a 
més de publicar l’actualitat de la ruta, es publicaran tam-
bé articles relacionats amb senderisme i cicloturisme.

Tota la informació a: www.tourdera.cat

Conèixer una mica més la història de Vallgorgui-
na ja és a l’abast d’un públic més nombrós gràcies a 
l’activació que ha portat a terme l’Associació Cultural 
Vallgorguina (ACV) del web http://acvvallgorguina.org 
en el qual els internautes podran trobar informació 
de l’entitat cultural però també explicacions sobre els 
forns, els termes i les masies. Ha estat un impuls de 
Jaume i Jordi Mora i Jaume i Maria José Balaguer.

També la presentació d’un treball de la toponímia de 
Vallgorguina, arxiu fotogràfic, activitats, publicacions i 
el premi literari Mn Narcís Saguer.

L'Associació Cultural Vallgorguina 
activa una nova pàgina web per 
conèixer una mica més el municipi



Marçal Cruz segueix sumant 
medalles al seu palmarès

La 100 Volta Ciclista a Catalunya 
també passa per Vallgorguina

La primera etapa de l’edició 100 de la Volta Ciclista a 
Catalunya un any més va passar per Vallgorguina. Va ser 
el passat 22 de març. Després de superar Santa Fe del 
Montseny els ciclistes es van dirigir en direcció la Costa 
del Montseny i Mosqueroles. Des d’aquí cap a Sant Ce-
loni per enllaçar amb la C-35 direcció a Barcelona. A la 
rotonda de l’AP7 van seguir el trajecte per la C-61 fins a 
Vallgorguina i pujar a Collsacreu per entrar ja al Mares-
me i arribar a Calella.

El veí de Vallgorguina, Eloy Ruano, proposa utilitzar la 
iniciativa Canal77pmr per a la comunicació i emergèn-
cies a la muntanya. Un canal de ràdio al qual hi pot ac-
cedir tothom ja que és lliure i sense necessitat de cap 
llicència. Això sí, cal disposar d’un walkie. Considera que 
és una proposta interessat ja que Vallgorguina forma 
part d’un parc natural i està envoltada de muntanya.

La iniciativa consta de tres premises:
1) Coordinació dins d’un mateix grup de muntanya.
2) Ajudar i rebre ajuda d’altres grups de muntanyencs 

que estiguin a prop. 
3) Comunicació directa amb els grups de rescat. 
Tota la informació en aquest enllaç: 
http://www.canal77pmr.com/

Un veí de Vallgorguina proposa una 
iniciativa per als rescats de muntanya

El passat 5 de juny es va celebrar a l’Estadi Serrahima 
de Barcelona el Campionat de Catalunya Master 2021 
a l’aire lliure. L’atleta vallgorguinenc del CA Sant Celoni, 
Marçal Cruz, va participar en les modalitats de martell i 
martell pesat, aconseguint la medalla d’or en cadascuna 
de les proves.

Cruz va participar en la categoria Master 45-49 i fent 
una millor marca en martell de 39.49 metres assolit en 
el sisè i darrer llançament i en martell d’11.97 metres en 
el segon llançament.

L’atleta de Vallgorguina ha sumat d’aquesta manera 
dues noves medalles a les aconseguides el passat 24 de 
maig en el Campionat d’Espanya on va ser subcampió 
i les quatre medalles de Catalunya en pista coberta el 
mes de febrer d’aquest any.

Patins Vallgorguina va participar a la Fase Comarcal de 
Patinatge organitzat pel CEVO (Consell Esportiu del Va-
llès Oriental) el passat dia 5 de juny. La trobada va tenir 
lloc a Sant Fost de Campsentelles i les categories en les 
quals hi va haver representació van ser: prebenjamí (3), 
benjamí (5) i aleví (1).

També cal fer esment especial a les entrenadores de-
butants en un torneig o competició. L’Abril i l’Emma van 
posar-hi molt entusiasme i van estar donant indicacions 
i ajudant a les patinadores vallgorguinenques.

Actualment més de 30 patinadores i patinadors for-
men part de Patins Vallgorguina, un esport fonamental 
pel nostre municipi. Esperem que segueixi així i que ben 
aviat puguin gaudir d’unes millors instal·lacions que el 
facin consolidar i créixer.     

Patins Vallgorguina participa a la
fase Comarcal organitzada pel CEVO



- Amb l’arribada de la primavera tots volem ser jardi-
ners. En sabem prou?

- Per norma general hi ha poca cultura jardinera a 
casa nostra. Sobretot si ens comparem amb països com 
França o Anglaterra. Per tant, és clar que no en sabem 
massa i, a més es va perdent. Per exemple si als nens els 
preguntem que és un gladiol i no saben respondre. Això 
passa més a les ciutats, que no saben diferenciar les es-
pècies. Ens falta coneixement de la diversitat d’arbres, 
arbustos, flors i plantes.

- Mireia Teixidó també és divulgadora. En les seves 
classes intenta transmetre aquests coneixements que 
diu que n’estem mancats?

- Faig classes al Centre de Formació del Laberint 
d’Horta i una de les particularitats que té és arribar a la 
gent perquè puguin conèixer de manera sòlida i àmplia 
les plantes i les tècniques de jardineria.

Mireia Teixidó: 
«Som un país amb poca cultura jardinera» 

Tothom qui hagi de posar al dia el jardí i l’hort de casa o bé si vol iniciar ara és el moment. 
Amb la primavera és quan s’ha de sembrar i plantar. Sobre la cultura de la jardineria i els 
coneixements que en tenim n’hem parlat amb Mireia Teixidó (Barcelona, 1973), però gairebé 
tota la vida havia estiuejat a Vallgorguina i des del 2005 n’és una de les seves veïnes. És jardi-
nera, divulgadora, tècnica de turisme i col·laboradora del programa Via lliure de RAC1.

- Quines recomanacions faria a les persones que ara 
ja comencen a preparar el jardí de casa seva?

- Encara que sigui un balcó o una terrassa -no tothom 
disposa de jardí- que plantin, que sembrin i que visquin 
l’experiència de crear vida, perquè sembrar és crear 
vida. Això reconforta molt, de la mateixa manera que 
es pot comprar una planta. Aquesta època és ideal per 
iniciar-se en tot aquest món i si agrada i se’n vol saber 
més poden mirar de fer algun curs.

- Què hauríem de plantar ara per donar una mica de 
color i vida a casa en aquests moments de pandèmia?

- Mira, en aquesta situació de pandèmia, la veritat és 
que la gent s’ha abocat molt en el tema de les plantes. 
De fet, els jardiners tenim molta feina. Suposo que el tot 
plegat ho ha propiciat el fet que la gent és més a casa 
i té més temps per dedicar-s’hi. Ara hi ha moltes pos-
sibilitats com per exemple petúnies, bulbs de gladiols, 
plantes aromàtiques si hi ha prou sol, plantes crasses o 



suculentes per gaudir-les a l’estiu amb tota la seva in-
tensitat. També poden fer un petit hort. Ara és un bon 
moment per fer aquestes plantacions, a l’estiu ja no.

- Plantem, sembrem i després venen les plagues...
- És el cicle de la vida. Els insectes existeixen i existiran 

sempre l’únic que quan es descontrolen ja diem que és 
una plaga. I ara a la primavera és quan la temperatu-
ra comença a pujar i la humitat ajuda a la proliferació 
d’insectes, fongs, pugó, caparretes, i hem d’estar alerta 
i, si cal tractar-ho.

- També es dedica a fer guiatge i acompanyament.
- A banda de jardinera, també vaig fer un grau superior 

de tècnica de turisme i sóc guia oficial de Catalunya i la 
meva idea és relacionar la jardineria amb el turisme i, 
d’aquesta manera, ajudar a fer conèixer parcs i jardins 

que tenim tant a l’àrea metropolitana com en el conjunt 
de Catalunya. Es tracta d’apropar aquests espais verds 
a la gent i explicar els secrets del jardí, les plantes que 
es van veient i interpretar el paisatge és una cosa molt 
bona i a la gent els agrada. És veure els parcs i els jardins 
d’una altra manera i alhora afavorir la jardineria perquè 
a vegades està una mica desprestigiada.

- I Mireia Teixidó cada quinze dies respon dubtes dels 
oients al programa Via Lliure de RAC1. És una bona ex-
periència?

- Des de l’octubre vàrem encetar aquesta col·laboració 
quinzenal i sempre em quedo curta perquè he d’explicar 
moltes coses i disposa de poc temps. Caldria més pro-
grames d’aquest estil per posar més en valor tot aquest 
món. Com experiència per a mi és molt bona perquè no 
ho havia fet mai i estic molt contenta. 

“en aquesta situació de pandèmia, la veritat és que la gent s’ha 
abocat molt en el tema de les plantes”

“Tant a l’àrea metropolitana com al conjunt de Catalunya hi ha parcs i jardins 
que són molt interessants de conèixer. Val la pena apropar aquests 

espais verds a la gent i explicar els seus secrets”



El dies 12 i 13 de juny la plaça Sant Andreu es va omplir 
de cultura amb el 4t Petit Festival de Vallgorguina. Dos 
dies amb música i poesia per a tots els públics. Una edi-
ció marcada per la Covid-19 però que vàrem gaudir de 
l’espectacle On és la sargantana, amb la companyia La 
Cuca Viu; El concert Mots de Monts, amb JM Aparacio, 
Núria Alfaras i dos rapsodes; Micro Obert amb l’escola 
de Música Microsons i alumnes de 6è de l’Escola 
Vallgorguina.;Va tancar aquesta edició Ivette Nadal 
amb el concert L’àngel i la infermesa de les cançons. 
Espectacle «On és la sargantana», amb la companyia La Cuca Viu

Concert «Mots de Monts», amb JM Aparicio, 
Núria Alfaras i 2 rapsodes

«Micro Obert», amb l’Escola de Música Microsons i alumnes de 6è de l’Escola Vallgorguina

Concert «L’àngel i la infermesa de les cançons»,  
amb Ivette Nadal


