


Treballs de manteniment de franges i 
zones verdes a les urbanitzacions de 
Can Puigdemir i Collsacreu

L’Ajuntament col·loca tanques de seguretat, a l’avinguda Vallgorguina de la 
urbanització La Baronia del Montseny

L’Ajuntament ha invertit 9.922,53 euros en col·locar 
tanques de seguretat a l‘avinguda Vallgorguina de la 
urbanització La Baronia del Montseny. El temporal 
Gloria va deteriorar el talús de subjecció, i tot i que 
el paviment no es va malmetre calia una reparació 
estructural. Per refer-ho s’ha optat per un sistema 
de pilotatge i s’han col·locat tanques de protecció 
noves folrades de fusta.

Treballs als Centres Transformadors 
de la urbanització Canadà Park

S’estan portant a terme les tasques de millora a la xar-
xa de baixa tensió a la urbanització de Canadà Park.

L’objectiu és reforçar les sortides de baixa tensió dels 
dos Centres de Transformació que alimenten a la urba-
nització. Per aquest motiu, calen prop de 2.300 metres 
de cablejat trenat tipus RZ sobre suport i 400 metres 
de cablejat subterrani tipus RV. També es milloraran els  
Centres de Transformació per adaptar-los a la nova dis-
tribució de la xarxa. Amb aquesta actuació els usuaris 
tindran més qualitat en el subministrament.

Aquest estiu l’Ajuntament ha seguit fent treballs de 
manteniment de franges i zones verdes a les urbanitza-
cions de Vallgorguina, com Can Puigdemir i Collsacreu.

L'alcalde, Joan Mora, i varis regidors del Goven Municipal 
es van reunir amb tècnics del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental a l'ajuntament per parlar sobre l'avantprojecte de 
semitancament de la pista poliesportiva.
L’ens comarcal ha treballat en base a l'encàrrec previ de 
l’ajuntament que es basa en un tancament perimetral par-
cial: total a la façana del carrer del Sol i parcial al carrer 
Església i aparcament; disminució del soroll sobre els pisos 
del carrer del Sol; i la incorporació de futures fases.
Els tècnics van informar al consistori de l'execució de nous 
tancaments perimetrals, revestiment interior fonoabsor-
bent en diversos trams, sanejament i protecció enfront la 
corrossió de l'estructura existent i reparació de filtracions. 
També es valoraran comprovacions acústiques i l'execució 
d'una nova coberta.
Posteriorment amb la nova teulada inclourem la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques, instal·lació de ventilació, ade-
quació de l'enllumenat, actuacions sobre el paviment i mo-
dificacions de la distribució.

Avantprojecte de semitancament de 
la pista poliesportiva



Nou vehicle per als Vigilants

Els Vigilants Municipals de Vallgorguina ja disposen 
d’un nou vehicle policial. El nou cotxe ve equipat amb 
una nova retolació que compte amb senyals més llu-
minosos, millorant les prestacions del model anterior.

El Consell Comarcal trasllada a Correus les queixes de diversos municipis 
El Consell Comarcal ha traslladat a Correus les queixes 

i mancances en el servei a diferents municipis de la co-
marca. Segons explica l’ens comarcal en un comunicat, 
els darrers mesos s’ha estat fent un recull de les inci-
dències detectades que han fet arribar diferents ajunta-
ments del territori.

“Les incidències consisteixen bàsicament en retards, 
equivocacions i deficiències en el lliurament de notifica-
cions administratives amb terminis per respondre cadu-
cats, alentiment en la tramesa de cartes amb justificant, 
equivocacions en els domicilis i retard en l’entrega, no 
substitució de les vacances ni les baixes, i manca de per-
sonal”, precisa el CCVOr.

La problemàtica de Vallgorguina
En aquest sentit, l’alcalde de Vallgorguina, Joan Mora, 

ha explicat que el municipi també es troba periòdicament 
(vacances i baixes laborals) amb problemes de reparti-
ment de correus, especialment als barris de Canadà Parc 
i La Baronia del Montseny i molt esporàdicament al Nucli.

Pel que hem pogut saber, explicat pels mateixos tre-

balladors (carters i personal d’oficina) l’empresa no fa 
substitucions i supleix les mancances amb el personal 
existent, que dediquen hores d’altres llocs per repartir 
paqueteria i certificats, la resta “aconsellen” que les veï-
nes i veïns passin per l’oficina a recollir-ho. 

A més, hem tingut coneixement que la cartera 
d’aquests dos barris també fa el repartiment a Campins, 
pel que aquesta població també ha patit els mateixos 
problemes; a la que també s’hi afegeixen alguns sectors 
de Sant Celoni, com la Batllòria.

L'Ajuntament va penjar el 28J la bandera de l'Arc de 
Sant Martí a la façana de l'edifici per donar suport al Dia 
Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+

La bandera de l’Arc de Sant Martí a
la balconada del consistori el 28-J

Concentració a la plaça de la Vila de Vallgorguina per 
donar suport a Carles Puigdemont el dia en què ha ha es-
tat posat en llibertat després de ser detingut a l’Alguer.La 
representant de l’ANC, Montse Reixach, va llegir el mani-
fest criticant “la persecució” del moviment independen-
tista.  L’acte es va acabar amb el cant de Els Segadors.

Concentració de suport 
a Carles Puigdemont

Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperat 
2.992 kg de tèxtil usat a Vallgorguina durant el primer 
semestre del 2021 per a donar-los una segona vida mit-
jançant la reutilització o el reciclat. La recollida selectiva de 
residu tèxtil ha patit un lleuger descens  respecte els pri-
mers sis mesos de l’any passat (3.160 kg). Les gairebé tres 
tones recuperades equivalen a 13.000 peces de roba.

Humana recull gairebé tres tones de 
tèxtil usat al municipi



Aquest curs acadèmic 2021-2022, l’Escola Vallgor-
guina tindrà un servei d’atenció psicològica per tal de 
detectar tots aquells casos i persones de la comunitat 
educativa que així ho requereixin.

A través de l’AMPA de l’Escola Vallgorguina, gestionat 
i dirigit directament per la direcció del centre i amb el 
suport de l’Ajuntament (que assumirà el cost total del 
servei), es materialitza una demanda que venia de lluny 
i que, en el context actual de pandèmia, pren més sentit 
i és més necessari que mai.

El psicòleg a l’escola pretén ser un referent educa-
tiu que doni suport a la figura de l’EAP amb l’objectiu 
d’acompanyar els nens i nenes, professores i professors i 
familiars de manera immediata i continuada en el temps 
per tal de garantir el bon desenvolupament en totes les 
dimensions de l’alumne: personal, acadèmic, familiar i 
social.

El treball del psicòleg a l’escola consistirà en:

- Davant la demanda del professorat sobre un o di-
versos alumnes, el psicòleg romandrà a l’aula per tal 
d’observar les dinàmiques de classe i detectar aquells 
alumnes vulnerables o amb necessitats educatives i psi-
cològiques especials.

- Es passaran qüestionaris específics a professors i pro-
fessores i mares i pares per detectar senyals d’alarma 
que alertin d’un acompanyament més individualitzat. 

Servei de psicologia a l’Escola Vallgorguina per al curs 2021-22

Aplicació i correcció dels mateixos.
- Formació i entrevistes amb el professorat per tal 

d’orientar en estratègies de gestió a l’aula, comunica-
tives i educatives amb l’objectiu de garantir un clima 
d’aprenentatge per tots/es els alumnes.

- Entrevistes amb els familiars, sempre en concor-
dança amb el tutor o tutora i la direcció del centre, per 
tal d’orientar en pautes educatives i en cas de ser neces-
sari sobre serveis o associacions que encaixin amb les 
necessitats de l’alumne en qüestió.

- Treball en xarxa amb els serveis d’atenció vinculats a 
l’estudiant: professorat de l’escola, monitors de menja-
dor/lleure, CDIAP, CSMIJ, EAP i/o altres. Derivacions als 
serveis corresponents.

- Seguiment dels casos i redacció d’informes.

És evident que el llenguatge és una part important per 
al desenvolupament de l’educació dels nens. Sovint els 
professionals del sector de la psicopedagogia i la logo-
pèdia es troben que hi ha infants que comencen la seva 
escolaritat amb una descomposició lingüística. Aquesta 
circumstància fa que presentin menys habilitats per par-
ticipar en les activitats escolars, per prendre iniciatives a 
l’hora de fer demandes, per formular preguntes o aclarir 
dubtes, per comprendre les rutines i els successos que 
tenen lloc a l’aula.

Per no consolidar aquestes dificultats cal donar una 
resposta a aquests infants, sempre respectant els pro-
cessos maduratius de l’infant i els seus temps d’evolució 
i que, en l’etapa infantil, pren molt sentit treballar as-
pectes del llenguatge en els seus contextos de produc-
ció (família, escola i altres entorns on es mou l’infant).

Tenint molt present aquestes premisses, durant el 
curs 2020-2021 a l’Escola Vallgorguina, s’ha ofert un 
servei de logopèdia gràcies a una subvenció directa de 
l’Ajuntament a l’AMPA de l’escola Vallgorguina. Aquest 
servei es ve prestant des del curs 2017-2018 i a hores 
d’ara ningú dubte de la seva utilitat i consolidació. Re-
cordem que la finalitat és la  detecció de casos seguint 
un model d’intervenció col·laborativa a través de la lo-

Intervenció logopèdia a l’Escola Vallgorguina el curs 2020-2021

gopeda amb el professorat, els alumnes i les famílies. 
La intervenció logopèdia a l’Escola Vallgorguina té lloc 

un dia a la setmana (durant dues hores). Aquest curs 
passat s’ha intervingut des dels alumnes que comencen 
amb tres anys (P3) fins als que cursen el 3r d’Educació 
Primària (per recuperar el que va quedar pendent amb 
l’aparició de la pandèmia). En total s’han valorat 76 
alumnes.



Aquest estiu s’han portat a terme les obres de millo-
ra al pati de l'escola Vallgorguina de cara a tenir-ho a 
punt pel començament del curs 2021-2022. L'actuació 
es va fer sobre una superfície total de 1.100 metres qua-
drats i l'import de l'obra és de 23.573 euros. L'obra va 
començar amb els treballs de reparació i segellat de la 
llosa de formigó, conservant la distribució precedent es 
va refer el marcatge de les diferents zones esportives.

Obres de millora al pati de 
l’Escola Vallgorguina

Alumnes de 5è i 6è de l’Escola Vallgorguina van visitar 
l’Exposició sobre el Parc del Montnegre i el Corredor a la 
Sala d’Exposicions de Vallgorguina.

Aquesta exposició inicialment estava programada fins 
el dia 31 d’agost però la Diputació de Barcelona, gestora 
del parc i impulsora de l’exposició, la va prorrogar durant 
tot el mes de setembre, cosa que va permetre que es 
pogués visitar durant la Festa Major 2021.

Alumnes dels cursos 5è i 6è visiten 
l’exposició sobre el Parc del 
Montnegre i el Corredor



L’Escola Vallgorguina, la Diputació de Barcelo-
na i l’Ajuntament de Vallgorguina es fixen l’objectiu 
d’incentivar l’estalvi energètic a l’edifici escolar a partir 
de l’aplicació de bones pràctiques en l’ús i la gestió de 
l’energia. L’Ajuntament (que és qui paga les factures) i 
l’equipament ha acordat un compromís on el primer es 
compromet a retornar el 50% dels estalvis econòmics 
aconseguits i l’equipament es compromet a aplicar un 
conjunt de bones pràctiques i liderar el projecte.

A més de visualitzar els estalvis aconseguits, el 50/50 
té altres beneficis que li aporten valor afegit, ja que, al 
ser projectes que es desenvolupen en centres educa-
tius, no podem oblidar la vessant didàctica i educativa:

• El 50/50 faculta els alumnes a aprendre sobre ener-
gia i a adquirir intel·ligència energètica.

• El 50/50 corresponsabilitza als equips energètics en 
la bona gestió i cura i possible millora de les instal·lacions 
escolars

• Una correcta gestió de la temperatura i la il·luminació 
a l’escola permet millorar el medi ambient i adequar 
aquests paràmetres a les necessitats de cada activitat i 
de cada espai de l’escola o institut.

• La producció energètica està en general vinculada 
a la generació d’emissions de CO2. Si estalviem energia 
podem contribuir a reduir l’efecte hivernacle i l’impacte 
sobre el clima.

La metodologia 50/50 és una metodologia de 9 passos 
enfocada a la consecució de l’estalvi econòmic i ener-

Programa 50/50: Transició energètica, sostenibilitat i educació

gètic en un edifici. Involucra activament als usuaris dels 
edificis en el procés de gestió de l’energia i els ensenya 
comportaments respectuosos amb el medi ambient a 
través d’accions pràctiques. Aquests nou passos són: 
constitució de l’equip energètic, reconeixement ener-
gètic, conscienciació i sensibilització, recorregut ener-
gètic, presa de dades, pla d’acció, difusió dels resultats, 
comunicació de les mesures de baixa inversió i utilitzar i 
comunicar els diners.

Com a resultat, tothom hi guanya! L’escola ensenya 
als alumnes com estalviar energia a través del canvi de 
comportaments i obté recursos financers addicionals, 
l’administració local té menors costos energètics i la co-
munitat local un medi ambient més net.

Us anirem informant a mesura que el projecte vagi 
avançant!

“El meu amor em fa costat i no em deixaré vèncer així. 
El meu orgull serà més gran perquè sóc única”. Aquesta 
és la inscripció que es pot llegir al mur que des del pas-
sat mes de juliol és en un espai de l’Escola Vallgorguina 
per recordar a la Mercè i que es complementa amb el 
dibuix d’un arbre, i mans dels seus companys i compan-
yes, amics i amigues i alumnes per recordar “avui i sem-
pre la nostra companya, amiga i mestra: Mercè”.

Estàvem, estem, estarem junts. A trossos, a estones, a 
parpelleigs, a somnis. 

-Mario Benedetti-
T'estimem

Un mur en un espai de l’Escola Vallgorguina recorda la Mercè



Vallgorguina ja disposa d’un vídeo promocional del 
municipi. Es tracta d’una proposta del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental que ha permès plasmar els indrets i 
les activitats que es poden gaudir al voltant del paisatge 
natural que caracteritza Vallgorguina en el marc del Parc 
del Montnegre i el Corredor. 

Una jornada de rodatge amb la col·laboració de volun-
tàries i voluntaris del poble que també inclou la promo-
ció de l’oferta gastronòmica dels diferents restaurants 
del municipi per tal d’ajudar-los en aquest context de 
pandèmia en el que estem.

Rodatge d’un vídeo promocional de 
Vallgorguina

El Consorci Besós Tordera potencia la 
seguretat a l’EDAR de Vallgorguina

El Consorci Besós Tordera ha comunicat que ja és 
operatiu el sistema d’intrusisme a l’Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals (EDAR), després de salvar el proble-
ma de cobertura. Les alarmes arriben al personal de la 
planta al moment. Tanmateix s’ha instal·lat un focus que 
s’encén si salta l’alarma d’intrusisme i ja està operatiu el 
sistema de vigilància amb càmeres. 

Posar en marxa el sistema operatiu dissuasori i la 
instal·lació de càmeres era una qüestió prevista per part 
del Consorci, però s’ha accelerat després de l’incident 
vandàlic a la instal·lació i que Pep Pujol, regidor de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Vallgorguina a més de con-
siderar-lo greu pel que podria haver passat, també va 
demanar al consorci avaluar l’impacte econòmic.

L’Estació Depuradora Vallgorguina (EDAR) va patir el 
25 de juliol un incendi provocat que va ocasionar diver-
sos danys materials per un valor de 10.500 euros. 

La tempesta que va caure la nit del 30 de juliol, acom-
panyada, del vent que va fer en alguns moments del diu-
menge 1 d'agost  va provocar la caiguda d'un arbre a la 
carretera C-61, en direcció a Arenys de Munt. El fet va 
passar cap a dos quarts de tres de la tarda a l'alçada del 
restaurant els Fogons del Xeremell.

La caiguda de l'arbre va provocar algunes retencions 
tant en direcció a Arenys com a Sant Celoni i va caldre la 
intervenció dels Bombers de la Generalitat per restablir 
la normalitat a la carretera.

La pluja i el vent tomben un arbre 
a la carretera C-61



Aquest no és el poble que volem: Prou actes incívics

Aquestes són algunes de les imatges captades 
en una zona de contenidors de la urbanització 
Can Puigdemir demostren clarament que hi ha 

veïns o veïnes del municipi que no han entès, encara, 
que vol dir comportar-se amb civisme i no perjudicar la 
resta de conciutadans.

En aquest sentit, recordem que l’Ajuntament de Vall-
gorguina té establerts dos dies al mes destinats a la reco-
llida de voluminosos. És el que es coneix com a Raconet. 

Per altra banda recordem a tothom que fer servir la 
deixalleria no solamernt té un valor afegit mediambien-
tal, sinó també econòmic per als usuaris ja que, en fun-
ció del nombre de vegades que s’hi porten residus que 
ens volem desempallegar, es descompte del rebut de les 
escombraries. 

Per poder-nos desempellagar de trastos que ja no vo-

lem, a Vallgorguina també tenim establert un servei de 
deixallareia mòbil cada mes els barris i al nucli.

De la mateixa manera que una vegada al mes es passa 
a recollir la fracció vegetal porta a porta sempre i quan 
s’hagi avisat amb antel·lació. El darrer dia va ser el 23 
d’agost i el proper serà el 27 de setembre.

Malgrat els esforços del govern municipal -hem de 
dir que la gran majoria de veïns tenen comportaments 
cívics- encara tenim actituds incíviques al municipi que 
perjudiquen la butxaca de tots els contribuents.

D’altra banda, el regidor de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Vallgorguina, Pep Pujol, ha anunciat 
que malgrat totes aquestes mesures, des de fa temps 
s’està treballant per enllestir al més aviat possible la re-
collida porta a porta, a més d’altres mesures en benefici 
del municipi.



Dades de la deixalleria mòbil del 
1r semestre del 2021

Pep Pujol. 
Regidor de Medi Ambient

La Deixalleria Mòbil és un servei que té com a ob-
jectiu facilitar als veïns i veïnes de Vallgorguina 
el reciclatge de residus que haurien de portar-se 

directament a la deixalleria.
Possiblement un perfil d’usuari i usuària fidel i habi-

tuada a utilitzar-la fa que les dades siguin bones, tot i 
que ens agradaria que fossin millors i us animem a fer-

ne ús.
Recordem que la Deixalleria Mòbil està el tercer dis-

sabte de mes a la Baronia del Montseny de 10 a 11:45  
i a Canadà Parc de 12:15 a 14:00, i el quart dissabte de 
mes al nucli de 10:00 a 12.00. A més es poden obtenir 
reduccions en la taxa de residus utilitzant la targeta de 
la deixalleria.

El pròxim dilluns 25 d’octubre està prevista la reco-
llida porta a porta de la Fracció Vegetal (FV). Recor-
dem que per sol·licitar el servei cal posar-se en con-
tacte amb l’empresa ARCA, que és qui porta a terme 
el servei de recollida i, d’aquesta manera, poder-lo 
programar.

Els telèfons de contacte són els següents: 937905560 
o 663002227 (via whatssap). Cal avisar amb alguns 
dies d’antel·lació. En aquest cas, s’hauria de fer abans 
del divendres 22 d’octubre.

També cal dir que el nombre de recollides que es 
programen és limitat, de manera que pot ser que 
no es pugui treure a la recollida planificada pel 22 
d’octubre, però sí a la següent.

És important complir de manera correcta amb la 
programació ja que si no es treu la saca (o saques) el 
dia sol·licitat, aquesta ocupació fa que un veí o veïna 
en surti perjudicat. Per això és del tot necessari con-
tactar amb l’empresa que porta a terme el servei.

Des de l’equip de Govern Municipal considerem que 
és un bon servei que comporta un seguit de beneficis 
mediambientals i, per aquest motiu, d’acord amb la de-
manda rebuda vam ampliar el servei a tots els mesos 
de l’any.  D’aquesta manera les següents recollides se-
rien els dies 8 i 22 de novembre i 13 i 27 de desembre.

Animem a tots els veïns i veïnes de Vallgorguina que 
generin residus vegetals a utilitzar-lo i fer-ne un bon 
ús.

Recollida porta a porta 
de la fracció vegetal



Guanyadors del 8è Premi de Pintura Ràpida de la Festa Major 2021

GUANYADORS | Per aquest ordre: Mayra D’Amore, Jor-
di Torrent, Joan Colomer, Narcís Sala i Joan Taberia.

PRIMER PREMI | Mayra D’Amore 
(Santa Coloma de Farners)

SEGON 
PREMI | 
Jordi 
Torrent 
(Arenys de 
Munt)

TERCER
PREMI | 
Joan
Colomer
(Tordera)

CINQUÈ
PREMI | 
Joan 
Tauleria
(Campllong)

QUART
PREMI | 
Narcís Sala
(Lloret de 
Mar)

Concurs infantil
Les tres participants són Enar, de Terrassa
i les germanes Martina i Valèria Pérez Gómez, de Vallgorguina.



Joan Urpinell guanya el XXXVII Premi Mn Narcís Saguer de poesia

El poeta de Santa Maria de Palautordera, Joan Ur-
pinell López, amb l’obra Eixam de claus ha estat el 
guanyador del XXXVII Premi Mn Narcís Saguer de 

Poesia de Vallgorguina que organitza l’Associació Cultural 
Vallgorguina (ACV) i patrocina l’Ajuntament. L’acte de lliura-
ment va tenir lloc el dissabte 2 d’octubre a la tarda a la Sala 
d’exposicions. 

En total s’hi van presentar 25 treballs, dels quals 15 pro-
venien de la demarcació de Barcelona, 6 de la de Tarrago-
na, 1 de Lleida, 2 de les Balears (1 de Mallorca i 1 de Me-
norca), 1 del País Valencià i 3 d’Almeria.

Joan Urpinell va explicar al públic assistent que Eixam de 
claus és un poemari que marca un recorregut que mira de 
posar en valor “la vivència personal de la paternitat i una 

cronologia dels dos primers anys de vida de la seva filla. La 
consciència plena del desig d’haver volgut ser pare”.

El jurat del premi el va presidir Miquel-Lluís Muntané i 
format per: Anna Garcia Garay, Jordi Julià, Ricard Mirabete 
i Josep Anton Soldevila. Com a secretària del premi Mer-
cè Gàrriz. El XXVII Premi Mn Narcís Saguer està valorat en 
1.300 euros i la publicació del llibre a càrrec de Parnass Edi-
ciones.

Precisament Laura Martín, guanyadora de l’edició de 
l’any passat, va recollir alguns exemplars del seu llibre Ma-
tèria orgànica. El lliurament del premi es va completar amb 
la presència del periodista i escriptor Oriol Pi de Cabanyes 
que va fer una conferència posant en valor la cultura i la 
literatura.

Benedicció de la Mare de Déu de Montserrat

La parròquia de Sant Andreu de Vallgorguina es va om-
plir el 17 de juliol amb motiu de la benedicció de la imatge 

de la Mare de Déu de Montserrat amb la presència del 
pare Joan Maria Mayol, rector del Santuari de Montserrat.



LA FESTA MAJOR 2021 EN  IMATGES

MISSA | A la parròquia Sant Andreu per començar la 
Festa Major 2021

FEL FAIXEDAS | L’actor d’Arbúcies va portar l’espectacle 
d’humor  “Faixedas i Punt”

PETANCA | Campionat local organitzat pel Casal Caliu 
el Dolmen a la plaça de la Vila

EXPOSICÓ| “Recordant exposicions”, una mostra de 
l’Associació Cultural Vallgorguina (ACV)

SORTIDA ETNOBOTÀNICA | Familiar pels vorals de Vall-
gorguina amb Susanna Arjalaguer

DÒMINO | 5è Memorial de Dòmino Antonio Fernán-
dez García.



LA FESTA MAJOR 2021 EN  IMATGES

INFLABLES | Sis atraccions destinades als més menuts 
per passar la tarda del dissabte de Festa Major

LA FAMÍLIA GUIRIGALL | Un espectacle d’animació in-
fantil a la plaça de la Vila

GEGANTS| Animada ballada de Gegants a la plaça de 
la Vila

DONACIÓ DE SANG | Nova mostra de solidaritat dels 
veïns i veïnes de Vallgorguina. En la campanya de do-
nació de sang del passat diumenge 26 de setembre hi 
va haver 34 peticions, de les quals 28 varen poder do-
nar.

CONCERTS | Quatre con-
certs tots a la pista polies-
portiva. En aquesta Festa 
Major 2021 vàrem poder 
gaudir amb la música de la 
joveníssima Ares Elías, Fina-
lista “Talent Operació PAKI” 
de TV Cardedeu.
Un concert amb la recone-
guda Orquestra Rosaleda; 
el ritme llatí amb l’Orquestra Swing Latino i tancar el 
dissabte amb Band The Gresca 



Cesc Alcobas Crespí,  
una promesa atlètica 

El passat 12 de juny va tenir lloc una de les jornades 
prèvies dels Campionats de Catalunya de Promoció (ca-
tegories Sub 10 a Sub 16), a les pistes de Castellar del 
Vallès, en la qual hi va partipar l’atleta vallgorguinenc de 
categoria benjamí, Cesc Alcobas Crespí (CA Sant Celoni).

Va participar a la prova de llançament de pilota amb 
un resultat de 27.99 metres i també en la prova de salt 
d’alçada amb un millor resultat de 0,99 metres. Es va 
proclamar subcampió de Catalunya aconseguint la me-
dalla de plata de la categoria

Patins Vallgorguina tanca la temporada 2020-21. Un 
dels motors esportius del municipi ha aconseguit anar 
driblant amb èxit els entrebancs provocats per la pan-
dèmia de la Covid-19. Les sensacions per aquesta nova 
temporada són bones ja que el nombre de nenes i nens 
que patinen ha incrementat lleugerament i la previsió és 
poder realitzar alguna demostració o petit festival. Des 
de l’entitat s’agraeix a totes les persones que estan al 
capdavant i ho fan possible.

Patins Vallgorguina tanca la temporada 
20/21 i arrenca amb força la 21/22

Marta Torrejón, Graham Hansen, Paco 
Palencia i Ignasi Carreras en el TEC 
Academy del FC Vallgorguina 

El CF Vallgorguina ha organitzat aquest estiu dos TEC 
Academy a càrrec de Paco Palencia, Marta Torrejón (ju-
gadora del FC Barcelona femení) i Ignasi Carreras. Tam-
bé hi va participar Graham Hansen, igualment jugadora 
del FC Barcelona femení. Una oportunitat per a tots els 
nens i nenes que van voler tenir una experiència amb els 
millors professionals.

El pilot de Vallgorguina Jordi Puigvert ha posat final a 
la temporada del CEAX 2021 amb la prova disputada a 
Mollerussa el primer cap de setmana d’octubre, acabant 
el campionat en una magnífica sisena posició. 

Puigvert ja porta 25 temporades a carcross, 15 compe-
tint sense interrupció en el campionat d’Espanya, acon-
seguint l’objectiu d’acabar en totes dintre del Top 10.

Agraeix a l’Equipo Kincar, a Juanjo Solé Pozuelo,  Ajun-
tament de Vallgorguina, Escuderia Lleida, a la seva famí-
lia i  amics, pel suport i l’ajuda en totes les curses. p 

Ara, encara li queda acabar el Campionat de Catalunya 
i començar a pensar que farà la temporada vinent. 

El pilot Jordi Puigvert acaba en 
sisena posició al CEAX 2021



Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Vallgorgui-
na va organitzar el Casal d’Estiu i setembre. A través de 
l’empresa adjudicatària Quiràlia, els infants del municipi 
van poder gaudir de diferents activitats degudament pla-
nificades amb un eix conductor: en Rò-vid (un robot ple de 
vida, amb cervell i cor). Festa de l’escuma, festa Holi, jocs 
gegants i un munt d’activitats més van fer del juliol un mes 
d’allò més entretingut. 

Aproximadament un seixantena de nens i nenes assisti-
ren al casal durant quatre de les cinc setmanes de juliol. 
Malauradament, durant la quarta setmana de Casal, la CO-
VID va provocar que l’afluència fos menor ja que dos grups 
van haver de realitzar quarantena. Afortunadament, i tam-
bé per la bona aplicació dels protocols previstos, els casos 
van ser aïllats i no va haver-hi un impacte major. Les famí-
lies afectades per l’aïllament van rebre el reemborsament 
dels diners amb tots els serveis afectats ja que l’Ajuntament 
de Vallgorguina, majoritàriament, i també Quiràlia, van as-
sumir aquests costos.

Pel que fa al Casal de setembre, on l’afluència d’infants 
sempre va ser molt menor, cal destacar que es va desen-
volupar sense incidències COVID i on “les nenes i els nens 
s’ho van passar molt bé” segons les paraules textuals de 
l’equip de monitors i monitores. Hi van assistir 11 i 15 in-
fants en cadascuna de les dues setmanes.

Esperem que l’any vinent la pandèmia hagi desaparegut 
del tot i es pugi ampliar el ventall d’activitats ofertes. Ens 
posem com a repte la realització de sortides que engres-
quin encara més els petits i petites del poble: piscina, plat-
ja, parc aquàtic, parc d’aventures... i el llançament de tota 
la informació del Casal amb més antelació. 

El diumenge 3 d’octubre, la Unió Catalana de Bike-
Trial, amb el suport de l’Escola de BikeTrial Protrials i de 
l’Ajuntament de Vallgorguina, van organitzar la tercera de 
les quatre proves que conformen el Campionat de Catalun-
ya de BikeTrial 2021. Un total de 77 participants van voler 
ser partíceps de les zones del BikePark de Vall-gorguina i 
van gaudir del traçat, esdevenint un espectacle tant per als 
participants com per a tots els seguidors que es van des-
plaçar fins al circuit per gaudir de la competició.

Èxit de participació en el Campionat de Catalunya de Biketrial

Entre tots els guanyadors, cal destacar la segona posició 
en categoria Class 3 del vallgorguinenc Marti Cros, a només 
un punt de penalització del primer classificat Martí Rusiñol.

El director organitzatiu de la prova i president de la Unió 
Catalana de BikeTrial, Jordi Casablanca, valorava molt satis-
factòriament el resultat d’aquesta tercera prova del cam-
pionat “Vallgorguina es supera edició rera edició amb un 
BikePark renovat que any rera any ens sorprèn amb la seva 
constant evolució i la incorporació de nou obstacles.”

Casal d’estiu i setembre a Vallgorguina

 Per últim, ens agradaria posar en relleu la feina feta per 
l’equip de monitors i monitores:  l’Agus (al capdavant com 
a director), l’Andrea, en Dani, en Carles, la Vera, en Nil, la 
Júlia i la Clàudia. Són ells qui, estant a primera línia, cuiden 
i fan gaudir els infants del nostre poble.



ACTIVITAT SOCIAL I CULTURAL A VALLGORGUINA

Aquesta és una mostra de les activitats socials i cul-
turals que s’han portat a terme durant l’estiu a Vallgor-
guina. La rebuda de la Flama del Canigó un any més, 
un taller de ratafia , el fi de curs de l’escola de Música 
Microsons, el refrescant tobogan aquàtic, la cantada 
d’havaneres amb xàfec afegit, les nits musicals a Va-
llgorguina, el sopar de fi d’estiu, la caminada sota la 
llum de la lluna, campionat de petanca, exhibició de 
cal·listènia i el campionat de futbol sala infantil han es-
tat algunes d’aquestes activitats.



FESTA MAJOR A CAN PUIGDEMIR 3 i 4 DE JULIOL

ACTIVITAT SOCIAL I CULTURAL A VALLGORGUINA



- Des de quan és activa l’Associació Cultural Vallgor-
guina?

- Va nèixer el mes d’octubre de l’any 1981. Per tant, ara 
estem celebrant els 40 anys d’existència.

- Quins són els objectius que es va marcar l’ACV?
- Bé, abans de néixer l’ACV al poble hi havia diferents 

entitats i grups. En un moment determinat vàrem tro-
bar-nos en el Xeremell i vam decidir fundar una asso-
ciació que aglutinés tots els grups perquè consideràvem 
que d’aquesta manera es donava més cobertura i ampli-
tud a la vida social i cultural de Vallgorguina. Podem dir 
que aquest era el gran objectiu.

- Fa molt que presideix l’Associació Cultural Vallgor-
guina?

- Ja fa massa anys que en sóc president, però costa tro-
bar un relleu (riu). En sóc president des de l’any 1986 i 
estaria bé poder trobar algú que volgués ser-hi al davant 

Jaume Mora: 
«A l’ACV volem aprofundir en la història de Vallgorguina» 

Jaume Mora és president de l’Associació Cultural Vallgorguina (ACV) des de l’any 1986. Una 
entitat que precisament aquest mes d’octubre compleix 40 anys de vida i encara ara és un dels 
motors culturals i socials del poble. L’edició de la revista La Vall, la publicació d’alguns llibres 
relacionats amb la història local o l’organització del Premi Mossèn Narcís Saguer, la pàgina 
web http://acvvallgorguina.org/ , entre altres activitats, en porten el seu segell. 

per donar-hi un nou impuls. Els que hi som ara ja va sent 
hora que fem un pas al costat.

- Les activitats que està portant a terme l’ACV quines 
són?

- Ens interessa molt aprofundir en la història de Va-
llgorguina i portar a terme altres activitats com el Car-
nestoltes sempre que la pandèmia ens ho permeti, or-
ganitzem una cantada d’havaneres a l’estiu, impulsem 
diverses exposicions durant l’any, el premi literari Mn 
Narcís Saguer, el tió. D’alguna manera volerm potenciar 
tot allò que sigui de cultura popular.

- Com els gegants?
- Els gegants de Vallgorguina van néixer l’any 1985. 

Tres anys abans vàrem fer unes jornades de cultura 
popular aquí Vallgorguina i vàrem aconseguir que vin-
guessin gegants de diferents pobles i això ens va animar 
a tenir gegants propis. Vàrem començar a moure-ho, 



prendre mides a gegants de Gualba, Mataró, Sant Celo-
ni... i d’aquesta manera els vàrem inaugurar l’any 1985, 
en Bernat i l’Elionor.

 
- I des de l’Associació editen la revista La Vall...
- Va néixer l’octubre del 1981, el mateix any que l’ACV. 

Primer eras un full escrit per les dues cares. Poc a poc va 
anar creixent fins a les 32 pàgines que són les que hem 
mantingut des de fa temps. Formem part de l’Associació 
Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC). També dispo-
sem de la pàgina wev http://acvvallgorguina.org/ on 
expliquem la majoria d’activitats que fem.

- I l’altra activitat important és el premi literari Mos-
sèn Narcís Saguer. Trenta-set anys i diferents etapes oi?

- L’organitzem des de l’any 1985. primer l’havíem fet 
en uns patis del darrera de l’Hotel Vallgorguina. La im-
pulsora va ser la Carme Perxachs. Hi han intervingut per-
sones tan reconegudes com Miquel Coll i Alentorn, mos-
sèn Pere Ribot, Rosa Victòria Gras, Albert Manent entre 
d’altres persones, com el jurat actual, que no recordo 
però que no em vull oblidar de ningú per reconèixer 
la seva predisposició. També va ser-hi al davant l’Anna, 
dona de Ricard Pascual Guasch, que també formava part 
de l’ACV.  Més endavant va agafar el relleu la Mercè Gà-
rriz, que actualment és la secretària del Premi.

- Un Premi que va començar amb una idea i que amb 
el temps s’ha anat modificant...

- Vàrem començar amb poesia i prosa i ens venien 
treballs d’altres pobles d’història, però nosaltres el que 
volíem era recollir la història de Vallgorguina. Era molt 
complicat i ens vàrem desdir. Un any, però, vàrem crear 
una beca per treballs de Vallgorguina, però no ha tingut 
continuïtat. Actualment només és un premi de poesia. 
L’Ajuntament hi col·labora amb la part econòmica del 
premi  i l’ACV publica l’obra guanyadora.

- Malgrat ser un premi d’un poble petit té valor tant 
pel nombre de participants de cada any com de la seva 
procedència?

- El fet de donar un premi en metàl·lic i la publicació 
de l’obra hi fa molt. El que atrau més és la publicació de 
l’obra.

- I de cara al futur que ha previst l’ACV?
- Bé, som pocs a la junta i hem de treballar per acon-

serguir que hi hagi gent més jove que vulgui entrar a la 

junta. De moment volem mantenir la revista La Vall (de 
periodicitat bimensual), actes de carrer, seguir amb el 
Premi Mn Narcís Saguer i fer algun llibre relacionat amb 
la història local.

- Precisament per l’interès de la història local és el 
motiu que disposen d’un fons molt intertessant de fo-
tografies antigues?

-  Fer un recull de tot allò històric per Vallgorguina 
és una de les tasques importants de l’associació i això 
inclou documents i fotografies. Per exemple d’imatges 
dels anys seixanta del segle passat i cap enrere en te-
nim prop de 1.500 que en tot aquest temps hem anat 
recollint. A tot això cal sumar-hi les més actuals que fa 
que tinguem un fons de prop de 4.000 fotografies. De 
documents arxivats també superen el miler. Molta do-
cumentació l’hem aconseguida de gent que estiuejava a 
Vallgorguina ja que era la que feia més fotos.

- Una manera per no perdre els orígens?
- I  tant. Si algun dia l’ACV deixa d’existir hem 

d’aconseguir que tot aquest fons documental passi a al-
gun lloc segur perquè no es perdi. L’arxiu de l’Ajuntament 
potser seria un lloc prou adequat.

- I l’Associació Cultural Vallgorguina com es manté?
- Som al voltant de 180 socis, amb la pandèmia de 

la Covid-19 ens ha baixat una mica, que paguem una 
quota, per la revista tenim una trentena d’anunciants i 
l’Ajuntament sempre ens ha ajudat.

“Disposem d’un fons fotogràfic i documental prou important de la història de 
Vallgorguina per conèixer-ne els seus orígens. És una informació molt valuosa 

que no s’hauria de perdre mai”

“M’agradaria que hi hagués algú més jove que s’impliqués amb l’ACV per 
donar-hi un nou impuls. Els que ara hi som al davant ja va sent hora que fem 

un pas al costat”




