


Els vigilants de Vallgorguina disposen d’un nou vehi-
cle policial que l’Ajuntament ha adquirint a través d’un 
ren  ng a una empresa privada especialitzada en recicla-
tge de cotxes policials, mentre s’espera que la central 
de compres de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) 
tregui a concurs la licitació de vehicles policials per po-
der-ne adquirir d’un de nou amb tot l’equipament que 
cal per patrullar a Vallgorguina amb efi càcia i seguretat.

El consistori ha subs  tuït el 4x2 Nissan Qashqai de 
l’any 2016, a conseqüència d’un accident pa  t per un 
dels vigilants. Fins ara s’estava patrullant amb un 4x4 
molt vell.

El nou vehicle és un Seat Leon que porta logo  pat el  
nom de vigilants municipals, el 112 d’emergències i tam-
bé disposa de llums blaves i les necessitats que calen a 
un cotxe d’aquestes caracterís  ques. 

Nou vehicle per als 
Vigilants Municipals

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Vallgorguina 
ha aprovat la convocatòria per a l’atorgament de sub-
vencions mitjançant el procediment de concurrència 
no compe   va, amb l’objecte de distribuir ajuts econò-
mics extraordinaris a aquells comerços i negocis de Va-
llgorguina que es trobin en situació de vulnerabilitat 
econòmica a causa de la crisi sanitària ocasionada per 
la Covid-19, amb l’objec  u de facilitar la recuperació 
econòmica i minimitzar les pèrdues ob  ngudes al llarg 
de l’any 2020.   

La quan  tat econòmica des  nada és de 9.000 euros i 
el termini per a la presentació de sol·licituds començarà 
a par  r de l’endemà de la publicació de la convocatòria 
al Butlle   Ofi cial de la Província de Barcelona i el termini 
restarà obert fi ns a l’exhauriment de la dotació pressu-
postària des  nada a aquests ajuts.  

Tota la informació a: www.vallgorguina.cat 

L'Ajuntament aprova atorgar una 
ajuda directa per a comerços i 
negocis de Vallgorguina afectats 
per la Covid-19

L’Ajuntament treballa per una una cessió an  cipada d’uns terrenys 
de la urbanització Canadà Parc propietat d’Altamira Real Estate

E ls seveis tècnics munici-
pals estan treballant per 
poder demanar a Altamira 

Real Estate (Banco de Santander) 
la cessió anticipada dels terrenys 
ubicats a l’entrada de la urbanitza-
ció Canadà Parc, a tocar de la case-
ta de l’Associació de Veïns.

Els terrenys, que en conjunt te-
nen una superfície de 8.633 m2, 
formen part d’un Pla Urbanístic 
que s’han requalificat i permetent 
edificabilitat de planta baixa +1 i 
espais comercials.

Amb la cessió anticipada, l’Ajuntament de Vallgorguina pretén netejar i endreçar la zona, a més de comp-
tar amb la participació dels veïns de la urbanització perquè expressin quines són les seves necessitats.

El consistori ja va establir un conveni de cessió d’ús temporal d’una part d’aquests terrenys per poder 
instal·lar una carpa en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya el diumenge 14-F. D’aquesta manera 
els veïns i veïnes de la urbanització van poder votar amb totes les mesures de seguretat requerides.



Resultats a Vallgorguina eleccions 14-F

Resultats per taules
Taula A
Cens electoral:   687
Votants:   437
Vots nuls:           8
Vots en Blanc:           4
A par  ts:
Jxcat    175
ERC     121
CUP-Guanyem        47
PSC         20
En Comú Podem     28
Vox         10
Cs              5
PP             7
Altres                            7

Taula B
Cens electoral:   619
Votants:   377
Vots nuls:           6
Vots en Blanc:           2
A par  ts:
Jxcat    129
ERC         94
CUP-Guanyem        45
PSC         37
En Comú Podem     21
Vox         18
Cs              3
PP            6
Altres                            6

Taula C (Canadà Parc)
Cens electoral:   888
Votants:   444
Vots nuls:           8
Vots en Blanc:           1
A par  ts:
Jxcat        96
ERC     119
CUP-Guanyem       33
PSC         65
En Comú Podem     34
Vox         35
Cs          25
PP         16
Altres                         12

El passat 14-F hi va haver jornada electoral i a Vallgor-
guina va transcórrer amb normalitat i seguretat. 
Des de l'Ajuntament agraïm a les veïnes i els veïns el 
seguiment de les indicacions i la responsabilitat que 
vareu demostrar. Aquestes eleccions eren un repte i 
entre totes i tots ho vàrem fer possible. Gràcies!



El passat mes d’octubre del 2020 va entrar en funcio-
nament el servei de recollida porta a porta de la fracció 
vegetal i poda a Vallgorguina. Té un cost mensual d’uns 
1.800 euros, aproximadament, on s’inclou la recollida i 
la ges  ó del residu.

Més de 120 usuaris han adquirit (i es poden seguir ad-
quirint) les per  nents saques a l’ajuntament per poder 
fer ús del servei.

La implementació del servei ha  ngut una bona accep-
tació entre les vallgorguinenques i els vallgorguinencs. 
Les dades dels tres primers mesos així ho demostren.

!

Aprofi tem el servei i fem-ne un bon ús. Fem-
ho pel nostre entorn i la imatge del municipi.

En marxa el servei de recollida porta a porta de la fracció vegetal i poda

Malgrat tot, es con  nuen detectant 
incidències i praxis que són poc com-
prensibles pel que fa aquest  pus de 
residu en concret. Aquí alguns exem-
ples de diferents zones del municipi.

“



Dades per refl exionar sobre voluminosos

Quina quan  tat de voluminosos trec? Els deixo on i 
quan toca? Són realment voluminosos i s’ho emporta-
ran? En defi ni  va... ho es  c fent bé?

Aquestes són algunes de les preguntes que sempre 
ens hauríem de fer quan decidim fer ús del servei quin-
zenal de recollida de voluminosos que tenim instaurat 
actualment.

Amb una mitjana de 5.843 Kg de voluminosos recollits 
per servei efectuat, pneumà  cs i runa en punts de reco-
llida durant dies i amb barris sencers que no es poden 
arribar a recollir quan toca, tot indica que podem fer-ho 
millor.

Ens posem a la vostra disposició per qualsevol dub-
te que  ngueu relacionat amb el servei. 

L’ajuntament fa una prova pilot i instal·la una menja-
dora amb accés restringit per a una de les colònies de 
gats ferals ubicades a la urbanització Canadà Parc.

L’objec  u que es pretén és facilitar la tasca als volunta-
ris autoritzats, reduir la possibilitat d’accions incíviques, 
millorar la conservació i salubritat de l’entorn i evitar que 
altres espècies animals s’acos  n i accedeixin al menjar 
dels gats. L’ajuntament avaluarà la idoneïtat i efec  vitat 
d’aquest  pus de menjadora restringit.

Prova pilot d’una menjadora per a una 
colònia de gats ferals a Canadà Parc L’ICO (Ins  tut Català d’Ornitologia) ha comptabilitzat 

prop de 500 roquerols morts pel fred a Catalunya. Pe-
saven menys del que és normal, de manera que els més 
pe  ts, amb desavantatge tèrmic, haurien pogut pa  t 
major mortalitat. A con  nuació algunes recomanacions:

El fred afecta greument als ocells

Més informació al web de l’ICO www.ornitologia.org o 
al seu perfi l de twi  er @ICOcells



L’Agència de Residus de Catalunya concedeix un diploma a l’Ajuntament de
Vallgorguina per contribuir a reduir la generació de residus al municipi 

El director de l'Agència de Residus de 
Catalunya ha lliurat a l'Ajuntament de 
Vallgorguina el diploma per haver con-
tribuït a reduir la generació de residus 
al municipi en el marc de la Setmana Eu-
ropea de la Prevenció de Residus 2020.

El setembre passat l'Ajuntament de 
Vallgorguina va fer una crida per portar a 
terme una jornada de neteja de la riera, 
emmarcada dintre de la jornada «Let's 
Up Europe!». Es van poder recollir una 
trentena de saques plenes de residus de 
diversa mena com plàs  cs, fustes, pa-
per, llaunes, ampolles de vidre an  gues i 
força roba, entre d'altres residus que va 
suposar re  rar de la riera prop de 5.000 
quilos de residus que ara ja no hi són.

Agbar anuncia que ha fet un pas endavant en la inte-
gració en el grup al qual pertany Sorea i ha evolucionat 
cap a una única marca de serveis del cicle integral de 
l’aigua a Catalunya. En aquest sen  t, Sorea ha transmès 
a Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.U. (Agbar) 
la seva branca d’ac  vitat de ges  ó del cicle integral de 
l’aigua que Sorea ha desenvolupat fi ns ara a Catalunya.

En conseqüència, des de l’1 de gener de 2021, els ser-
veis que Sorea prestava fi ns ara a Vallgorguina passen a 
ser ges  onats per Agbar. D’aquesta manera, Agbar es-
devé el nou gestor del servei i subroga la posició que 
tenia Sorea al nostre municipi. Aquesta transmissió no 
suposa cap modifi cació en la prestació del servei als 
usuaris i les usuàries.

Agbar manté els mateixos canals d’atenció telefòni-
ca: 934 953 540 (atenció comercial); 900 405 070 (re-

clamacions); i 900 304 070 (avaries). Es mantenen les 
mateixes ofi cines d’atenció al client, les quals seguiran 
obertes per atendre la ciutadania amb cita prèvia. Ara 
bé, la pàgina web de la companyia passa a ser www.
agbarclients.cat. I també es disposa d’un nou perfi l de 
Twi  er, que és @agbarclients.

Sorea és ara Agbar

Calendari porta a porta de recollida de fracció vegetal



Servei de Logopèdia a
l’Escola Vallgorguina

Relleu al capdavant de l’AMPA 
de l’Escola Vallgorguina

El passat mes de gener va tenir lloc la renovació de la 
Junta de l’AMPA de l’Escola Vallgorguina. 

Cal destacar i agrair la feina feta durant 5 anys per 
l’equip sor  nt, integrat per l’Elisenda, la Laura, l’Albert, 
la Melanie, l’Àngel i la Mari (i la resta de persones que 
els van ajudar en un moment o altre com la Mercè, la 
Meritxell, l’Anna, la Patricia, la Txell, la Yvonne, la Clara, 
la Gemma, la Meriem i la Marina).

També, com no, toca donar ànims i encoratjar al nou 
equip, ple de ganes i il·lusió i que, com ells mateixos 
manifesten “tenen el propòsit d’aconseguir que l’AMPA 
sigui un lloc de trobada i par  cipació plural i represen-
ta  va de tos els pares i mares dels alumnes d’aquesta 
pe  ta GRAN ESCOLA”. 

Endavant Gemma, Vivian, Jaume, Anna i Núria!

Des del curs 2017-18, s’ofereix a l’Escola Vallgorgui-
na el servei de logopèdia (extern).

L’AMPA de l’Escola Vallgorguina i l’Ajuntament de 
Vallgorguina, en coordinació amb la direcció del propi 
centre, són qui ges  onen i doten econòmicament el 
servei. Aquest, consisteix en la realització de valora-
cions individuals a través d’observacions a l’aula dels 
infants d’Infan  l (P3, P4 i P5) i cicle inicial de Primària 
(primer i segon), suport a possibles consultes dels 
mestres, seguiment dels casos detectats, assessora-
ment en cas que algun alumne requereixi de deriva-
ció externa, etc. 

La Marga, que és qui va iniciar el projecte i con  -
nua duent-lo a terme, assisteix dues hores a la setma-
na a l’Escola. Durant aquest temps s’han valorat 63 
alumnes el curs 2017-18, 55 el 2018-18 i 35 el 2019-
20, moment en què va irrompre la pandèmia i es va 
decretar el confi nament domiciliari. Aquest inici de 
curs s’està recuperant, incrementant les hores de la 
logopeda, el que va quedar aturat sobtadament. Així, 
nens i nenes que no van poder ser atesos el curs pas-
sat, ho estant essent el d’enguany.

Cal posar en relleu la feina que fan totes les parts en 
un àmbit tan important com és el desenvolupament 
del llenguatge en les etapes inicials dels infants, es-
sencial per a la seva educació i aprenentatge.

Al gener l'Ajuntament de Vallgorguina vam engegar el 
cens d'ar  stes locals a Vallgorguina. L'objec  u  és conèi-
xer a tots els i les ar  stes, així com els creadors i creado-
res residents a Vallgorguina, per tal d'impulsar la difusió 
de les produccions ar  s  ques locals. Aquestes estaran a 
disposició de l'Ajuntament de Vallgorguina i de les en  -
tats i associacions del municipi.

També servirà per a promocionar i impulsar les seves 
ofertes culturals a les en  tats, associacions i ajunta-
ments de la zona Baix Montseny i rodalia. Cal acceptar 
explícitament aquesta cessió en el moment d’inscriure’s.

Al web de l’Ajuntament (www.vallgorguina.cat) hi ha 
l’enllaç per poder-se donar d’alta en el cens municipal 
d’ar  stes, creadors/es i professionals.

En marxa el cens d’ar  stes, creadors
i creadores de Vallgorguina



La guia de viatges francesa Pe  t Futé
recomana Vallgorguina com a des   
als turistes francòfons

Impuls turístic internacional de Vallgorguina. La pu-
blicació Petit Futé (fundada l’any 1976) és una edito-
rial de guies de viatge franceses, dirigida als turistes 
francòfons. En la propera edició és previst que Vall-
gorguina sigui un dels destins turístics recomanats 
posant en valor tant el patrimoni paisatgístic com el 
cultural i gastronòmic.

La informació que hi apareixerà situarà geogràfica-
ment Vallgorguina, parlarà de la Vall d’Olzinelles com 
la petita Sibèria”, destacarà la importància per al mu-
nicipi del Museu del Bosc i la Pagesia. Lògicament no 
hi faltarà el Dolmen de la Pedra Gentil o l’Església de 
Santa Eulàlia de Tapioles. També hi haurà informació 
de Can Plana, Can Martí, el Paller de Can Pradell, La 
Font de Can Moreu i el mercat setmanal dels diumen-
ges.

La informació de Vallgorguina que publicarà Petit 
Futé s’emmareca en una guia global del Vallès Orien-
tal.

L’Ajuntament de Vallgorguina  amb la fi nalitat d’evitar 
la formació de gel durant els mesos més freds de l’any, i 
amb previsió de temperatures baixes, va fer  rar sal als 
carrers. En aquestes circumstàncies els vigilants muni-
cipals feien un control dels carrers a primera hora del 
ma  .

En cas de necessitat, una empresa contractada pel 
consistori s’encarregava de  rar sal a les principals vies 
urbanes, tant els dies feiners com fes  us.

El regidor de serveis, Josep Terribas, ha confi rmat que 
“com l’any passat, aquesta actuació es farà tots els dies 
que hi hagi previsió de gelades a Vallgorguina”.

La inversió de l’Ajuntament ha suposat un total 
d’11.546, 13 euros amb l’IVA inclòs.

L’Ajuntament  ra sal pels carrers 
davant la previsió de gelades

Els nens i nenes de les urbanitzacions de La Baro-
nia del Montseny i Can Puigdemir, així com usuaris i 
usuàries en general, que u  litzen el transport públic 
per desplaçar-se ja disposen de millors condicions 
mentre esperen el bus.

L’Ajuntament ha comprat i ha instal·lat a les corres-
ponents parades una marquesina que protegeix els 

L’Ajuntament instal·la marquesines a les parades de bus 
de La Baronia del Montseny i Can Puigdemir

viatgers de les inclemències meteorològiques, cosa 
que evitarà que hagin d’estar-se a la intempèrie. La in-
versió municipal ha estat de 6.500 euros.

La marquesina de La Baronia del Montseny té una 
llargada de 5 metres, mentre que la de Can Puigdemir, 
que ha calgut fer un forjat a la base de ciment, la llar-
gada és de 2,5 metres.



El passat mes de gener a Vallgorguina es va portar a 
terme la campanya de poda de l’arbrat viari.

El pla de poda del municipi és adaptat a l’espècie, el 
seu estat fi tosanitari i la seva ubicació. L’objec  u fi nal és 
promoure totes aquelles actuacions que afavoreixen als 
arbres, des d’un punt de vista de creixement sa i vigorós 
i els facin compa  bles amb el medi urbà. 

El pla redueix les podes en brocada, que provoquen 
brotades excessives, desequilibri entre arrels i part 
aèria, l’aparició massiva de paràsits i més possibilitats 
d’agafar malal  es.

Com és habitual cada vegada que hi ha la campanya 
de poda d’arbrat els carrers afectats se senyalitzen de 
manera excepcional excepcional per al no estaciona-
ment de vehicles i facilitar al màxim aquesta actuació 
que és del tot necessària.

Campanya de poda de l’arbrat viari 

Emmarcada en la convocatòria extraordinària del Con-
sell Comarcal del Vallès Oriental “Treball i Formació Co-
vid-19”, la sol·licitud de Vallgorguina ha estat atesa amb 
l’adjudicació d’una persona pel projecte “Potenciem el ci-
visme”. 

Actualment ja està treballant pels carrers i barris del mu-
nicipi. Esperem que, entre tots i totes, li fem fàcil la seva 
feina i ens ajudi a minimitzar comportaments incívics.

Vallgorguina ja disposa d’un agent cívic 

8M: Dia Internacional de la Dona

Conjuntament amb el repar  ment d’aquesta edició 
de l’Info Vallgorguina s’ha inclòs un bolígraf comme-
mora  u del 8M, Dia Internacional de la Dona, i que 
porta imprès el missatge “Dona, treball, igualtat i 
drets”, preceptes que l’Ajuntament de Vallgorguina 
defensa i hi creu fermament. 

El Dia Internacional de les Dones o Dia de la Dona 
Treballadora se celebra el 8 de març de cada any i està 
reconegut per l’Organització de les Nacions Unides 
(l’ONU).És un dia aprofi tat tradicionalment per a rei-
vindicar el feminisme denunciant el sexisme. 

Aquest dia commemora la lluita de les dones per 
la seva par  cipació, juntament amb els homes, en 
l’àmbit laboral, i per tant pel dret a la independència 
econòmica.

Després de més de deu anys pendents de la designa-
ció, a principis d’aquest any 2021 Jus  cia ha concedit 
les places de secretària judicial i agent judicial que, amb 
seu a Vallgorguina, també donen servei als jutjats de 
pau d’altres municipis del Baix Montseny com Gualba, 
Fogars de Montclús, Campins i Vilalba Sasserra, duent a 
terme les tasques dels jutjats de pau i alliberant a per-
sonal dels ajuntaments que fi ns ara feien aquesta tasca.

Tot i amb això, la feina corresponent als registres civils, 
segons s’ha informat des del Jutjat de Pau, con  nuarà 
sent dels consistoris. A Vallgorguina el personal judicial 
hi són dos dies a la setmana, els dilluns i els dijous.

Nomenades la secretària i agent
judicials per al Jutjat de Pau



Vallgorguina amb La Marató de TV3

Els vallgorguinencs i les vallgorguinenques, conjunta-
ment amb els comerços, les en  tats i les associacions 
del municipi, van recaptar un total de 2.248,49 euros 
per a La Marató de TV3. En l’edició d’enguany els diners 
es des  naran a la inves  gació de la Covid-19. 

Aquesta xifra és provisional, ja que encara podeu ad-
quirir la mascareta de Vallgorguina en els comerços del 
poble.

Moltes gràcies per la vostra solidaritat!

Gràcies a totes les persones que vareu posar un granet 
de sorra, perquè Vallgorguina  ngués cavalcada 2021. 
Un grup de 35 persones van treballar durant dos mesos, 
per fer-ho possible. Agraïts a totes i tots, com cada any 
una feinada en preparar-ho tot però el resultat va ser 
espectacular!! L’any vinent més.

Agraïment a les persones que van fer 
possible la Cavalcada de Reis 2021

Una ullada a la història

El passat 6 de febrer Vallgorguina va acollir una 
nova edició del Raid Hípic  Internacional i el XIII Cicle 
de Cavalls Joves A.E.C.A., prova organitzada per En-
durance Club Hípic & Club Hipic Montseny-Montne-
gre. En total es van portar a terme quatre modalitats 
CEI de 100 km i CEN de 100 km, 60 km i 40 km.

El raid va comptar amb més d’un centenar de ge-
nets i genetes en les diferents categories, cosa que 
l’organització va considerar un èxit.

Per poder-hi par  cipar, per ordre del Departament 
d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació calia 
presentar un cer  fi cat veterinari al comitè organit-
zador en el moment de recollir els dorsals.

El Raid Hípic Internacional 
Vallgorguina 2021 aplega més 
d'un centenar de par  cipants

El jove Mar   Cros fa un any es va proclamar campió 
Sub16 de Catalunya i subcampió d’Espanya de BikeTrial 
2020 en la compe  ció organitzada per Biketrial Unió Ca-
talunya (BUC) i Biketrial Unión Española (BUE) a la Pobla 
de Claramunt. El biker vallgorguinenc està tenint una 
molt bona progressió i con  nua preparant-se per a fu-
tures compe  cions, tot i que la Covid-19 ho ha capgirat 
tot també en el món de l’esport.

Mar   Cros, un jove de Vallgorguina 
campió de Biketrial



La veïna de Vallgorguina, Montserrat Palomé, va ser 
el passat dijous 18 de febrer una de les quatre persones 
convidades al programa de TV3 Al cotxe! que presenta el 
periodista baixmontsenyenc, Eloi Vila. En comú, totes les 
persones convidades tenen les seqüeles de la Covid-19.

En el programa va explicar que durant quaranta-quatre 
anys ha treballat de perruquera, feina que va haver de 
deixar prematurament per un càncer. Quan  va agafar el 
coronavirus va estar 17 dies entubada “quan em vaig des-
pertar el 12-13 de desembre em sen  a com un pallissot”. 
El virus li va derivar en una pneumonia bilateral.

També hi va hever moments emo  us com quan va tru-
car per primera vegada a casa seva “el meu marit gairebé 
no em coneixia la veu. Ens vam posar a plorar”. Se sent 
agraïda al personal de l’Hospital Clínic “em van animar i 
veus la vida diferent. Has de lluitar per ser-hi”.

De les seqüeles va explicar que les més importants te-
nen relació amb la mobilitat. Primer havia de caminar 
amb un “taca-taca” i després amb bastons “poc a poc em 
vaig recuperant i veurem com acabarà tot plegat”.

Va confessar que el moment més complicat de la seva 

Montserrat Palomé explica la seva experiència amb la Covid-19 
en el programa «Al cotxe!» de TV3

experiència, des del moment que es va despertar, va ser 
trobar-se sola en una habitació de l’hospital i sense mo-
bilitat “estava molt angoixada. Aquells deu dies van ser 
molt feixucs”.

L’arribada a casa va ser amb ambulància i l’esperava 
tota la família i gent coneguda “tothom m’aplaudia, era 
com si tornés d’un programa d’aquest de la tele”.

El programa es pot recuperar al web de TV3 a la carta.

L’Ajuntament de Vallgorguina
a les Xarxes Socials

www.facebook.com/vallgorguina

@AjVallgorguina

Ajuntatament de Vallgorguina




