


Adrià Rovira ja exerceix de regidor 

Jornada solidària per Rwanda 
impulsada per Ramon Godino

L’Ajuntament commemora el 28J 
Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+

L’Adrià Rovira és, des del 4 de maig, el nou regidor del 
Grup Municipal de Junts de l’Ajuntament de Vallgorgui-
na, després de prendre possessió del seu càrrec en la 
sessió plenària extraordinària, celebrada de manera vir-
tual.
Rovira substitueix Sílvia Crespo que, per motius de salut, 
va renunciar a l’acta de regidora en el ple del passat 30 
de març.
El nou regidor es farà càrrec de Joventut i compartirà 
amb l’alcalde Joan Mora, la regidoria d’Urbanisme. El 
propi alcalde es farà càrrec de Cultura i compartirà amb 
la Montse Morón la regidoria de Barris.

L’ACPC reconeix la revista La Vall 
pels seus 40 anys

L’Assemblea Vallgorguina va organitzar un sopar de car-
manyola a la plaça de la Vila, amb la col·laboració de 
l’ajuntament i dels comerços del municipi. La participació 
va ser d’un centenar de persones, i des de l’organització 
es considera un èxit. 

Un centenar de persones al sopar de 
l’Assemblea Vallgorguina

L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha recone-
gut la revista de Vallgorguina La Vall pels seus 40 anys. En 
Jaume Mora i en Paco Torralba van recollir el diploma en 
el marc de la 40a Assemblea de l’ACPC i la 14a Convenció 
de la Premsa Comarcal i Local. A l’acte hi van assistir més 
de 130 professionals de la comunicació comarcal.

El 5 de juny es va dur a terme, a la plaça de la Vila, una 
Jornada Solidària per Rwanda organitzada per l’ACV, 
amb l’assistència de Ramon Godino. Els veïns i veïnes de 
Vallgorguina hi van poder col·laborar portant material 
escolar i de neteja personal, o bé comprant material i as-
sistint a la xerrada sobre la situació que es viu a Rwanda. 

L’Ajuntament de Vallgorguina es va adherir, el passat 28 
de juny, a la commemoració del Dia Internacional de 
l’Orgull LGTBIQ+. És per això que la bandera de l’Arc de 
Sant Martí onejarà durant una setmana a la balconada 
de la façana de l’edifici consistorial.



Horaris d’estiu del Consultori Mèdic 
de Vallgorguina

Per motius organitzatius durant els dies d’estiu, l’horari 
del Consultori local de Vallgorguina es modificarà i el seu 
horari d’atenció a la població serà el següent:
Del 18 de juliol al 16 d’agost: 
Dimarts de 8 a 12h.
Dimecres de 8 a 14h.
Dijous de 8 a 10:30h. 
El 17 d’agost el centre romandrà tancat 
Del 18 d’agost i al 2 de setembre: 
Dilluns de 15 a 20h.
Dimarts de 8 a 10:30h.
Dimecres de 8 a 14h.
Dijous de 8 a 10:30h.
Divendres de 8 a 10:30h. 
Us informem que fora d’aquests horaris els ciutadans 
poden adreçar-se al CAP Sant Celoni. L’horari d’obertura 
és de 8 a 20h. (Telèfon: 938.674.151). 
Fora dels horaris anteriorment esmentats cal trucar al 
061.

El delegat del Govern visita 
l’Ajuntament de Vallgorguina

El Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya 
a Barcelona, Toni Morral, va fer una visita de treball el 
passat 28 de juny a l’Ajuntament de Vallgorguina, va ser 
rebut per l’alcalde Joan Mora, i els regidors Xavier Blan-
quer i Josep Terribas.
Des de l’Ajuntament se li van traslladar diverses qües-
tions d’interès per a Vallgorguina com la portada d’aigua, 
l’aprovació del POUM i la coordinació amb temes rela-
cionats amb l’habitatge, les ocupacions il·legals i la se-
guretat ciutadana. 
També se li va plantejar la necessitat de poder disposar 
d’un CAP -el consistori està en disposició de cedir el te-
rreny- i el transport públic a demanda, així com les obres 
del poliesportiu.
Per la seva banda, el delegat del Govern els va fer saber 
que aviat hi haurà una convocatòria de subvencions per 
fer nous projectes i reformes.
Toni Morral va deixar empremta del seu pas per Vallgor-
guina amb la seva signatura al llibre de visites.

La Brigada Jove de Vallgorguina ja és operativa al mu-
nicipi. El passat 22 de juny les vuit persones escollides 
entre 16 i 20 anys (dos grups de tres, més dos joves su-
plents) van rebre la formació obligatòria de prevenció 
de riscos laborals i des del dia 23 d’aquest mateix mes el 
primer grup de tres persones ha començat a treballar en 
el període que finalitza el 31 de juliol. 
El segon grup, també de tres persones, ho farà de l’1 
d’agost al 4 de setembre. Aquest mateix grup també 
treballarà el cap de setmana de la Festa Major, data en 
què es donarà per acabades les obligacions de la Brigada 
Jove.

La Brigada Jove contractada 
per l’Ajuntament ja treballa a 
Vallgorguina



L’inestabilitat del temps no va aturar els actes de Sant 
Jordi a Vallgorguina. Conjunt d’imatges de l’actuació 
d’alumnes i professors de l’Escola Municipal de Música 

Actuació de l’Escola de Música Microsons per Sant Jordi 2022

Microsons. Inicialment estava prevista a la plaça de la 
Vila i però per qüestions climatològiques es va traslladar 
a la Sala d’exposicions.

Sant Jordi al Caliu

L’Associació Casal Caliu El Dolmen no es va voler perdre 
la Diada de Sant Jordi. Per això, la junta de l’associació va 
convidar els associats i les associades a un berenar amb 
coca i beguda al local de l’entitat. A més a més, totes les 
persones assistents van rebre de regal una rosa, la flor 
característica de la Diada del patró de Catalunya.

«#Prou de maltractar-me»

El passat  15 de juny, va ser el Dia mundial per a la pre-
sa de consciència sobre l’abús i el maltractament a les 
persones grans. Veïns i veïnes de Vallgorguina van ser 
protagonistes d’una campanya endegada pel Consell Co-
marcal del Vallès Oriental, l’Ajuntament de Vallgorguina, 
la Xarxa de Comarques per l’Envelliment i la Generali-
tat de Catalunya  amb el lema generalitzat de «#Prou 
de maltractar-me». Una campanya que també anima les 
persones grans a denunciar i no callar en el cas detectar 
o patir algun tipus de maltractament.



El 2n Concurs de Microrelats de Sant Jordi ja té guanyadors

Presentació del llibre «La República i 
la Guerra Civil a Vallgorguina. 
Recull de dades 1930-1939»

Dissabte 4 de juny al migdia a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament es va fer el repartiment de premis del 2n 
Concurs de Microrelats de Sant Jordi.
El jurat format per l’Elvira Piñero, la Carmen García i la 
Mariló Ruiz van decidir que els treballs guanyadors co-
rresponien a:
1r Premi Rosa Cornet pel microrelat Per un dia 
2n Premi Rosa Angélica del Carmen Hernández per En-
tre Muntanyes

3r Premi Francisco Molina per Estius
L’alcalde de Vallgorguina, Joan Mora, va recordar que 
els treballs presentats, d’acord amb les bases del con-
curs, havien de ser inèdits i la trama Vallgorguina, a més 
obligatòriament en el algun moment del relat havien de 
sortir les paraules font, masia i camí. 
En Joan Mora també va anunciar que de cara a l’any 
2023 la convocatòria del concurs es farà abans per po-
der lliurar els premis la mateixa diada de Sant Jordi.

Una de les activitats organitzades per Sant Jordi a Vall-
gorguina va ser la presentació del llibre «La República 
i la Guerra Civil a Vallgorguina. Recull de dades 1930-
1939», de l’autor Jaume Mora.
L’acte va tenir lloc al local de l’ACV i va ser presidit per 
l’alcalde, Joan Mora i presentat pel ponent, Eduard Pui-
gventós, Doctor en Història i autor del pròleg.



Pep Pujol. 
Regidor de Medi AmbientNova edició de Let’s Clean Up Europe!

Una trentena de persones van participar en una nova edi-
ció del Let’s Clean Up Europe. Molt bon ambient amb un 
denominador comú “l’entorn de l’Escola Bressol i l’Escola 
Vallgorguina estava més net que en altres recollides”. 
Let’s Clean Up Europe és una acció comuna a tot Europa 
per conscienciar sobre la quantitat de residus que llen-

Vallgorguina present a les Jornades 
Tècniques Economia Verda i Circular

cem de forma incontrolada a la natura i per promoure ac-
cions de sensibilització a través de la recollida d’aquests 
residus abocats il·legalment als boscos, platges, marges 
de rius, etc.
Moltes gràcies a les entitats que hi han participat i, mol-
tes moltes gràcies a totes i tots els participants!

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vallgor-
guina, Pep Pujol, va assistir el passat 25 de maig a les jor-
nades tècniques que els Consorcis de Residus i del Besós 
Tordera van presentar a Granollers, en un acte previ a la 
Fira Economia Verda i Circular (EVC).
Els dos consorcis s’han unit per generar biometà, un 
gas renovable mitjançant l’aprofitament del biogàs ex-
cedentari d’aquestes dues instal·lacions, en el marc del 
projecte BioVO.

Horaris d’estiu de les deixalleries 
de la comarca

Des de l’1 de juliol fins al 31 d’agost, ambdós inclosos, 
les deixalleries faran l’horari d’estiu següent:
- Dilluns de 8:00 a 14:00h. (només Granollers Nord i Mo-
llet del Vallès)
- Dimarts de 16:00 a 19:00h. (totes les deixalleries)
- De dimecres a diumenge de 8:00 a 14:00h. (totes les 
deixalleries)
Igual que l’any passat, la deixalleria de Granollers Sud 
romandrà oberta tot el mes d’agost.



Recordeu: No fer foc a menys de 500 metres de terrenys forestals

Recollida FRACCIÓ VEGETAL 
porta a porta

A continuació us mostrem l’evolució de les recollides de 
la Fracció Vegetal porta a porta durant aquest any 2022. 

Malgrat tot, seguim tenint abocaments incontrolats de 
veïns i veïnes que no mostren interès en entrar en el 
sistema de reciclatge i, a més a més, malmeten la imatge 
del municipi. 

A més, en l’època actual cal sumar-hi el potencial risc 
d’incendi que porten associades aquets tipus de conduc-
tes. Per tal de frenar-les fem una crida a la col·laboració 
ciutadana.

Recordem que del 15 de març al 15 d’octubre, a menys 
de 500 metres dels terrenys forestals NO es pot:
- Encendre foc  per a qualsevol tipus d’activitat sigui qui-
na sigui la seva finalitat.
- Cremar rostolls, marges i restes d’aprofitaments fores-
tals, agrícoles o de jardineria.
- Fer focs d’esbarjo. Dintre de les àrees recreatives i 
d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions sí que 
s’hi poden utilitzar fogons de gas i barbacoes d’obra 
amb mataguspires.
- Fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.
- Llençar objectes encesos, especialment burilles.
- Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de 
qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.
- Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes 
que continguin foc.
- La utilització de bufadors (“sopletes”) o similars (ra-
dials)  en obres realitzades en vies de comunicació que 
travessin terrenys forestals.
El Departament d’Acció Climàtica pot autoritzar algunes 
d’aquestes activitats, amb estrictes condicions preventi-
ves, restriccions horàries i suspensió segons nivell de Pla 
Alfa vigent cada dia.
A més, no s’autoritzen treballs forestals que generin res-
tes vegetals del 15 de juny al 15 de setembre, en els mu-
nicipis de l’Annex del Decret 65/1995, de 7 de març, de 
mesures de prevenció d’incendis forestals. 

Recordeu: en cas de veure una columna de fum o 
una situació de risc d’incendi  truqueu al telèfon 112 
d’Emergències.
Gràcies per la vostra col·laboració amb la prevenció dels 
incendis forestals.



XXXIII Festa Caliu 
Gran XXXIII Festa d’El Caliu de Vallgorguina amb activitats ben 
variades celebrada el passat 18 de juny.
Va començar amb la repicada de campanes i va seguir amb 
la Missa celebrada per mossèn Joan Cases, rector de la pa-
rròquia Sant Andreu de Vallgorguina.
A la mateixa església, va haver-hi una actuació de Gospel amb 
la Coral Vallgorguina i corals convidades dirigides per Ben Ben-
sis.
I el tradicional dinar que, enguany es va fer als jardins del po-
liesportiu de la Font Martina de Santa Maria de Palautordera.
El fi de festa el va posar el lliurament de reconeixements als 
homenatjats i l’actuació de Magia con K.



Vallgorguina Remeiera organitza la 1a Jornada de l’Ortiga

«Fam Trip» amb tour operadors nord-americans a Vallgorguina
Poder transmetre el coneixement de la natura i el res-
pecte, va ser un dels objectius del Fam Trip que va or-
ganitzar a Vallgorguina l’Agència Catalana de Turisme, el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’empresa Disco-
very, a una desena de tour operadors de diferents estats 
nord-americans.
Amb aquesta visita els agents turístics es van poder fa-
miliaritzar i viure l’experiència dels boscos que envolten 
el municipi situat en el Parc del Montnegre i el Corre-
dor. Se’ls va preparar una sortida remeiera i una visita 
a l’empresa Carpier Ahumados, ubicada a Can Pujades.
Melanie Colom, de l’empresa Discovery, va manifestar 
que els tour operadors van quedar satisfets de la visita 
“per la proximitat del bosc al municipi i per les alterna-
tives que ofereix. També perquè és una oportunitat per 
atraure visitants que busquen un turisme de benestar i 
sostenible”.
Colom també va dir que el turista nordamericà es tor-

na a moure, i cada vegada n’hi ha més que busquen 
tranquil·litat i espais poc massificats, cosa que el Parc 
del Montnegre i el Corredor ofereix. Els tour operadors 
també van visitar altres zones de la comarca del Vallès 
Oriental.

Vallgorguina Remeiera va organitzar el dia 11 de juny, 
durant tot el dia, la 1a Jornada de l’Ortiga amb parades 
a la plaça de la Vila, exposició de fotografies de plan-
tes medicinals de Vallgorguina, tallers de sal d’herbes, 

sabó herbal i si ens pica l’ortiga. També l’ortiga ens cuida 
l’hort i cuina cruixent amb flors. El Museu del Bosc i la 
Pagesia va acollir la xerrada L’Ortiga amiga, amb tastet i 
pica-pica.



Cloenda del grup de secundària 
del projecte socioeducatiu 
TROBAVALL 

Cuineta i taula d’experimentació 
a l’Escola Vallgorguina

Cloenda del grup de secundària del projecte socioedu-
catiu TROBAVALL que enguany ha dut a terme REIR. Han 
acabat amb un taller i un berenar per a tothom.

Recentment s’ha dut a terme la restauració de la cuineta 
i taula d’experimentació de l’Escola Vallgroguina, que ja 
fa una anys es van adquirir. 
Aquesta actuació ha estat pressupostada per un valor 
de 573,87 euros i l’ha dut a terme el Sr. Enric Pujol, ar-
tesà en fusta del Baix Montseny.
Esperem que tots els nostres infants del municipi puguin 
seguir gaudint-ne molts anys més

Cantània 2022

Clara l’art per dins és l’obra assajada aquest curs per al 
Cantània 2022. L’Escola Vallgorguina va actuar al Teatre 
Auditori de Granollers el dia 12 de juny.

Concert Fi de Curs de l’Escola de 
Música Microsons

La Sala d’exposicions va ser l’escenari que el passat diu-
menge 19 de juny va acollir el concert fi de curs de l’Escola 
de Música Microsons, amb la participació d’alumnes i 
professors interpretant diverses peces musicals. 
A les xarxes socials de l’Ajuntament hi ha publicades la 
totalitat de les imatges del concert.



L’Escola Vallgorguina al Robotseny i Montquímic 2022

Sant Celoni va acollir dissabte la gran festa de la tec-
nologia i la ciència Robotseny – Montquímic 2022 
amb la participació de més de 700 alumnes provi-

nents de 23 escoles d’11 municipis del Baix Montseny, 
entre les quals l’Escola Vallgorguina, i que compta amb 
la implicació dels seus ajuntaments i de moltes empre-
ses del territori. La trobada va tenir lloc als jardins i al 
parc de la Rectoria Vella i el passeig del Pertegàs. La con-
sellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, també va 
ser-hi present.
A la competició de robots Robotseny, equips formats 
per grups de 3 a 6 alumnes van haver d’aconseguir el 
màxim nombre de punts en el temps que dura una ron-
da de competició: 2 minuts i 40 segons. Cada equip va 
fer 3 rondes entorn a 8 proves: llançament de coet, re-
fugi marcià, comunicació espacial, estació espacial inter-
nacional, ferralla espacial, aigua a la lluna, sistema solar, 
el viatge de la voyager.
Els projectes Robotseny i Montquímic  busquen promou-
re el procés d’ensenyament-aprenentatge de la tecnolo-
gia i la química des de metodologies experimentals que 
generin un aprenentatge més significatiu i motivador 
per a l’alumnat i potenciïn el gust per la tecnologia i la 
química. L’objectiu principal és potenciar les vocacions 
tecnològiques i científiques cap al batxillerat científic i 
els cicles formatius de la família de la Química.



Solidaritat en estat pur de les veïnes i els veïns de 
Vallgorguina. Al voltant de 150 persones van pren-
dre part el passat diumenge 26 de juny a “Cami-

nem per l’ELA”. Les persones participants podien escollir 
entre dos recorreguts de 13 o 7 km amb sortida i arriba-
da a la plaça Sant Andreu.
El preu de la inscripció individual era de cinc euros i la 
familiar -tres membres o més- de 15 euros. Tots els di-
ners recaptats són íntegrament per a la Fundació Mi-
quel Valls.  L’activitat va comptar amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Vallgorguina.
A les xarxes socials de l’Ajuntament totes les imatges.

Un grup de l’Escola de Dansa Esther Cortés guanya l’or 
en el prestigiós campionat internacional Dance World 
Cup 2022. El grup format per tres competidores de Va-
llgorguina: Carla Cosano, Anna Adán i Ariadna Garrós, 
juntament amb Abril Icart i Lisa Steckermeier, de Sant 

Un grup l'Escola de Dansa Esther Cortés, amb tres noies de Vallgorguina, 
guanya l'or en el campionat internacional Dance World Cup

Celoni i Gualba, han guanyat la medalla d’or en la cate-
goria de dansa neoclàssica small group.
La Dance World Cup es considera la competició de dan-
sa infantil i juvenil de major qualitat del món, les “Olim-
píades de la Dansa”.



Marçal Cruz suma noves medalles 
al seu palmarès

El passat 8 de maig l’atleta de Vallgorguina, Marçal Cruz, 
va guanyar la medalla de plata en llançament de catego-
ria Màster45 en el Campionat de Catalunya de Pentatló 
de Llançaments Máster a l’Estadi Municipal Josep Pla 
Arbonès de Palafrugell.
El Campionat de Catalunya Màster Pentatló de Llança-
ments constava de les següents proves: martell, pes, 
disc, javelina i martell pesat.
I una setmana més tard, l’atleta del CA Sant Celoni, es 
va proclamat campió de Catalunya M45 en la prova de 
llançament de martell, a Castellar del Vallès. El llançador 
vallgorguinenc va aconseguir una millor marca de 40.88 
m. en el tercer llançament de sis, sense cap de nul.

XI Trobada de vehicles clàssics
a Vallgorguina

Vallgorguina va viure el diumenge 22 de maig l’XI edició 
de la Trobada de vehicles clàssics. 250 vehicles històrics 
de diversos models i marques van aparcat als vorals de 
la carretera C-61 per gaudi dels vallgorguinencs i vallgor-
guinenques que els va permetre recordar -o veure per 
primera vegada- models de cotxes, motos i altres vehi-
cles que en anys passat havien marcat una època. 
L’activitat la va organitzar l’entitat Carai Com Peta i 
l’Ajuntament de Vallgorguina. El cotxe més antic va ser 
un Renault 4-4 de l’any 1951 (a la imatge cotxe negre 
matrícula H-4089).
Moltes més imatges a les xarxes socials de l’ajuntament.



Pep Plana: Capità i llegenda del FC Vallgorguina
penja les botes als 44 anys

És definitiu. En Pep Plana amb 44 anys ha penjat les botes al FC Vallgorguina. És l’equip del seu poble i el club 
que s’estima, no en va, hi ha passat al voltant de trenta temporades repartides en diferents etapes. Algú ha 
dit que és llegenda i prou que ho podria ser i segurament s’ho mereix. Davanter amb una “esquerra diabòli-

ca” com li va dir l’alcalde el dia del seu homenatge, però és més que això. Ha  fet tots els papers de l’auca: jugador, 
jugador-entrenador, entrenador d’equips inferiors, directiu,  té el carnet de coordinador i quan ha calgut ha marcat 
les línies del camp quan era de terra. Mai un braçal de capità està tan justificat.

- Quants anys a l’equip?
- No ho sé massa bé perquè hi he estat en diferents eta-
pes. Vaig començar a jugar-hi quan tenia 12 o 13 anys a 
l’equip cadet i després vaig anar a la Penya barcelonista 
de Sant Celoni. Una greu lesió de genoll quan jugava al 
juvenil B de Sant Celoni em va deixar sense jugar un any 
i quatre mesos. Després per motius d’estudis i no poder 
entrenar tres dies a la setmana vaig tornar a Vallgorgui-
na. També vaig jugar algun any a Futbol Sala i part d’una 
temporada vaig jugar amb el Palau. Tot això entre els 
18 i 28 anys. A partir dels 28 fins ara que m’he retirat 
només Vallgorguina.

- Què te’n portes de tots aquests anys?
- Sens dubte molts coneguts a tots els camps de futbol 
del Vallès Oriental, t’asseguro que no podria jugar amb 
fitxa falsa perquè tothom em coneix. Per mi el futbol és 
un vici, l’únic vici que tinc i costa deixar-ho perquè sento 
aquest club on he fet tots els papers de l’auca.

- Tantes temporades en un club demostra el compro-
mís  que tenies?
- En un club tan petit com el nostre que a vegades costa 
ser-ne onze per anar a jugar és complicat trobar canalla i 
és veritat que trobo a faltar més compromís en el jovent 
d’ara. Et puc assegurar que sóc la persona que ha anat 
a més entrenaments i he anat a tots els partits, encara 
que no pogués jugar per estar lesionat, però estic con-
tent perquè m’ho he passat bé jugant.

- Ara parlàvem del compromís. Has jugat amb nois 
molt joves. Com has portat aquesta diferència de ge-
neracions?
- Em rejovenia (riu). Cert que he jugat amb nois de 16-17 
anys. Després de tantes temporades he jugat amb juga-
dors de dues generacions diferents d’una mateixa famí-
lia. Ho he portat molt bé i moltes vegades els he hagut 
de calmar sobre el terreny de joc per frenar-los l’ímpetu 

D’esquerra a dreta: Joan Mora, alcalde de Vallgorguina; Lu Benedicto, presidenta del FC Vallgorguina; Pep Plana i 
Xavier Mora, el dia de la cloenda de la temporada i homenatge a Pep Plana.



cap als àrbitres o algun jugador contrari.
- I ara què?
- No ho sé. El futbol  per a mi ha estat una vàlvula 
d’escapament i m’ha tret moltes hores. Hi he dedicat 
tots els caps de setmana de molts anys. Ara ha arribat 
el moment de prendre-m’ho amb més calma. M’han fet 
propostes per entrenar, però no em puc comprometre 
i  si no ho faig no em sentiré bé. La família i la feina són 
ara la prioritat.

- Potser algun equip de veterans?
- Ja hi he jugat també amb veterans. Hi va haver alguna 
temporada que ho compaginava amb el Vallgorguina i 
feia dos partits cada cap de setmana. Jugar amb els ve-
terans no ho descarto perquè a més juguen molt d’hora 
el matí dels diumenges i potser encara ho podria fer, 
però ja ho veurem.

Dia del debut de Pep Plana amb el FC Vallgorguina a 
Mataró. és el tercer començant pel porter. Tenia entre 
12 i 13 anys.

Pep Plana amb el seu fill. 

Un partit d’aquesta temporada. 

El capità del Vallgorguina penja les bo-
tes. No recordem ni un moment que 
Pep Plana no estigués al Club, o jugant 

o vinculat d’alguna manera. La seva presèn-
cia era vital a cada entrenament i a cada 
partit. Sempre transmetent aquestes ganes 
de fer futbol, de fer bon futbol. Durant al-
guns anys va estar vinculat a la directiva o 
formant-ne part, estirant del carro en els 
moments més complicats del club. Volem 
agrair tota aquesta dedicació incondicional 
al club. I traslladar-li una cosa que ja sap bé, 
que aquí tindràs sempre casa teva. Que els 
grans jugadors sempre segueixen presents 
als colors de les nostres samarretes.

FC Vallgorguina: «Volem agrair tota aquesta 
dedicació incondicional al club» 



La Flama del Canigó de Coll d’Ares a Vallgorguina


