


Vallgorguina disposa d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics  

Arranjament de l’esllavissada 
al carrer del Pi de Collsacreu

Projecte de semi tancament 
de la pista poliesportiva

L’Ajuntament de Vallgorguina segueix fent passes en-
davant amb la finalitat que, el més aviat possible, sigui 
una realitat. La voluntat és que el municipi disposi d’un 
equipament esportiu durant tot l’any i que els esportis-
tes puguin utilitzar-lo en condicions segures, més enllà 
les inclemències meteorològiques.
Aquesta actuació, a més, aporta altres beneficis per als 
veïns i veïnes de la zona pel que fa a disminució de la 
contaminació acústica i alhora permet el visionat de 
l’activitat esportiva des del carrer.
Per portar a terme l’obra, encara s’han de superar al-
guns tràmits administratius i tot apunta que el semi tan-
cament de la pista poliesportiva serà l’any 2023.

Vallgorguina disposa ja d’un punt de recàrrega per a ve-
hicles elèctrics. Es troba ubicat a la zona d’aparcament 
de la pista Poliesportiva i en un breu període de temps 
ja estarà operatiu. Es tracta d’un model de càrrega rà-
pida de la línia “Ràpid 50” compatible amb la càrrega 
de tot tipus de vehicles elèctrics.
La contractació s’ha fet a través de l’ACM i té un cost 
total aproximat de 50.000 € (35.000 € corresponen al 
carregador, projecte, software i manteniment preven-
tiu, i els 15.000 € restants són producte de l’obra civil, 
la instal·lació elèctrica, la reordenació del trànsit i, la 
seguretat i salut).
Gràcies a l’adhesió de l’Ajuntament de Vallgorguina al 
Programa MOVES III, gran part d’aquesta despesa (en-
tre un 70 i 80%), serà subvencionada i tindrà un cost 
relativament petit per a les arques municipals.
Inicialment el punt de recàrrega serà gratuït i la seva 
regulació futura vindrà donada per la demanda que hi 
hagi i les dades que s’obtinguin de l’ús que se’n faci.

L’Ajuntament de Vallgorguina ha solucionat la proble-
màtica originada el passat mes de maig per una esllavis-
sada al carrer Pi de la urbanització Collsacreu. Les pluges 
torrencials d’aquells dies van provocar que el suport del 
carrer s’enfonsés, i l’esvoranc cada vegada fos més gran.
Les obres han consistit en col·locar una escullera, pe-
dra i formigó. La inversió de l’Ajuntament ha estat de 
7.574,60 euros, amb l’IVA inclòs.

D’aquesta manera l’equip de govern assoleix un dels 
objectius que s’havia proposat, i segueix treballant 
per implementar accions cap a una economia neta, 
verda, circular i sostenible com són la implantació 
del sistema de recollida de residus Porta a Porta i la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques.



Portes obertes de la Sala 
d’exposicions per l’onada de calor

Anar a la deixalleria té descompte a 
la taxa d’escombraries

Si per alguna cosa s’ha caracteritzat aquest estiu que 
acabem de passar és per les altes temperatures. Davant 
l’onada de calor del mes de juliol, l’ajuntament va deci-
dir obrir la Sala d’exposicions amb l’aire condicionat en-
gegat perquè els veïns i les veïnes del municipi que ho 
van desitjar tinguessin l’oportunitat d’estar en un am-
bient més fresc.

Anar a la deixalleria té descompte a la taxa d’escombraries. 
Recordeu, queden tres mesos per acabar l’any, enca-
ra sou a temps de gaudir d’una tarifa reduïda a la taxa 
d’escombraries.
Si heu anat a les deixalleries entre 6 i 11 vegades l’any, el 
descompte que s’ aplica és de 10 euros.
Si heu anat a les deixalleries 12 o més vegades, el des-
compte és de 20 euros.
Si encara no teniu la targeta de deixalleria la podeu 
sol·licitar i gaudireu d’una bonificació directa de 45 euros.
Us recordem que podeu anar a la deixalleria de Sant Ce-
loni, Santa Maria de Palautordera, Llinars del Vallès i les 
deixalleries mòbils segons dia, hora i lloc que podeu tro-
bar a la fotografia adjunta.
Horari deixalleria:
Els dimarts de 16 a 19h.
De dimecres a divendres, de 9,30 a 13.30h i de 16 a 19h.
Els dissabtes de 9 a 15h
Els diumenges de 9 a 14.30h
Trobareu tota aquesta informació al web de l’ajuntament: 
www.vallgorguina.cat

L’Ajuntament de Vallgorguina continua amb el seu progra-
ma de control i gestió de les colònies de gats ferals del 
municipi, a través de l’empresa adjudicatària del servei 
Can Clarens, i tots els seus voluntaris i voluntàries regis-
trats.
Les darreres actuacions (més d’una vintena) s’han realit-
zat a Canadà Park (carrers Llanega Negra, Rovelló, Gírgola 
i Camperol), a La Solana i a la Ctra. Vella del nucli. També 
n’hi ha de programades a altres ubicacions dels municipi.
Recordem que des de l’ajuntament apostem pel progra-
ma C.E.R. (captura, esterilització i retorn). Es tracta d’un 
sistema per solucionar els problemes ocasionats pels gats 
al carrer incidint sobre la seva esterilització per aturar 
l’augment descontrolat de naixements. Un cop l’animal 
s’ha capturat i esterilitzat, es tracta sanitàriament i es 
marca amb un petit tall a la seva orella per identificar-lo. 
Posteriorment és retornat a l’indret on s’havia capturat. 
Quan el nombre d’individus esterilitzats d’una colònia 
arriba al 70%, aproximadament, aquesta s’estabilitza pel 
que fa al nombre d’individus. Aquest fet es tradueix en 
una millora en la salut dels animals i en la convivència 
amb els veïns i veïnes ja que es redueixen les molèsties 
causades pels sorolls de les baralles, el zel de les gates, les 
males olors i els marcatges pels gats no esterilitzats.
No ens cansarem de donar les gràcies a tots aquells i 
aquelles que dediquen part del seu temps a col·laborar, 
altruistament, a la realització d’aquesta tasca, sovint molt 
poc valorada socialment.

Control i gestió dels gats ferals 
de Vallgorguina



El Bibliobús de la Diputació de 
Barcelona torna a la normalitat

L’Assemblea de Vallgorguina present 
a la manifestació de l’11-S 

Nova edició de la Caminada sota la 
llum de la lluna

Els bibliobusos de la Diputació de Barcelona restableixen 
la prestació del servei en la seva totalitat. Des de l’ens de 
la demarcació s’informa que els horaris d’atenció al pú-
blic, que s’havien reajustat i limitat temporalment per 
adaptar-se a les restriccions vigents, retornen a la nor-
malitat després de les vacances d’estiu. 
El bibliobús Montnegre tornarà a Vallgorguina els di-
marts de 15:30 a 18:30 h. amb el següent calendari:
Octubre: 4, 11, 18, 25
Novembre:  8, 15, 22, 29
Desembre:  13, 20
Podeu trobar el calendari de visites al web de 
l’ajuntament.

Un any més l’Assemblea de Vallgorguina va ser present 
a la manifestació de l’11-S que es va fer a Barcelona, la 
tarda de la Diada. El lema d’enguany va ser “Tornem-hi 
per vèncer. Independència”.
El dia 3 de setembre, els representants de l’ANC al muni-
cipi van organitzar un sopar de carmanyola a la plaça de 
la Vila “Preparats per la Diada”.
Però l’activitat de l’Assemblea no s’acaba aquí ja que, 
el passat 30 de setembre, es va portar a terme, amb la 
col·laboració de l’ajuntament l’acte “Ni oblit ni perdó” 
al  Passatge 1 d’Octubre per reviure “la nit anterior a 
la nostra victòria”, en la vigília del cinquè aniversari del 
referèndum de l’1-O.

El passat 12 d’agost es va fer una nova edició de “La ca-
minada sota la llum de la lluna” que enguany va estrenar 
itinerari.  Amb sortida de la plaça Sant Andreu, els parti-
cipants van poder escollir entre un itinerari llarg de 9,5 
km i dos punts d’avituallament o un de curt de 5,3 km 
amb un punt d’avituallament.
A l’arribada, com és tradició síndria per a tothom i un 
obsequi per a tots els participants.
L’activitat, organitzada per l’Ajuntament de Vallgorgui-
na, inicialment estava programada per la lluna plena del 
mes de juliol, però es va canviar de data per l’onada de 
calor d’aquells dies i l’alt risc d’incendi que va obligar a 
prendre precaucions.



L’Ajuntament de Vallgorguina inverteix 5.868,50 euros 
en pintar de color blanc totes les estances de l’Escola 
Bressol Municipal l’Avet Blau de Vallgorguina. 
Així doncs, es dona resposta a la demanda sorgida del 
Consell Escolar, on el color blanc ofereix més lluminosi-
tat i dona sensació de més amplitud als infants.

Es pinta de color blanc les estances de l’Escola Bressol Municipal

Com ja ha quedat demostrat amb totes les actuacions 
realitzades, la voluntat de l’actual equip de govern és se-
guir apostant per tenir una Escola Bressol de qualitat al 
municipi i que sigui de referència a la zona per tal que 
el nombre d’infants segueixi creixent després d’uns anys 
complicats a conseqüència de la pandèmia.

«Baix Montseny, bons moments», vídeo promocional promogut 
per la Comunitat de Municipis del Baix Montseny
Des de la Comunitat de Municipis del Baix Montseny, 
integrada per quinze municipis de la zona i de la que en 
forma part l’Ajuntament de Sant Celoni, ha presentat un 
vídeo de promoció turística del seu territori. L’objectiu 
d’aquest projecte és presentar els principals atractius 
turístics, a més de la situació privilegiada que ostenta 
el Baix Montseny, amb el Parc Natural del Montseny i el 
Parc del Montnegre i el Corredor com a referents en el 
turisme de natura.
El vídeo, que es presenta en versió subtitulada, mostra 
tots els atractius de la zona fent un repàs amb entitats 
tan arrelades i conegudes arreu com el Circ Cric amb en 
Tortell Poltrona al capdavant. 
Al llarg de la projecció es poden veure diferents paisat-
ges i llocs característics fent al·lusió a la gastronomia, el 
patrimoni, les festes i tradicions, les activitats culturals 
i els itineraris de senderisme i cicloturisme, a més de 
l’allotjament que es pot trobar a la zona.
Sota el lema “Baix Montseny, bons moments” el projec-

te vol promocionar un turisme sostenible i de qualitat, 
i compta amb la col·laboració de la Diputació de Barce-
lona, Immaterial Vallès i Circ Cric.
Amb aquesta iniciativa, els pobles que conformen la 
Comunitat de Municipis volen donar un impuls i afa-
vorir l’economia del Baix Montseny posant en valor els 
elements que comparteixen com a territori en el seu 
conjunt.



SOPAR FI D’ESTIU

Sopar molt concorregut de fi d’estiu a la pista poliesportiva de Vallgorguina. 
Actuació del grup República Rumbera que va animar la vetllada.

CAMPIONAT D’ESTIU DE FUTBOL SALA

El mes d’agost es va tornar a organitzar el Campionat de Futbol Sala Infantil i Veterans a la pista poliesportiva.

TAPES MUSICALS

El 30 de juliol, organitzat per l’Ajuntament, van tenir lloc les Tapes Musicals a la plaça de la Vila. 
Van actuar el grup The Karlsberts (country) i Americanus (havaneres)



FESTA DE L’ESCUMA I TOBOGAN AQUÀTIC

Dues activitats refrescants en un estiu especialment calent. El dia 23 de juliol al carrer del Sol la Festa de 
l’Escuma i el dia 30 de juliol als carrers Pi Florit i del Sol un tobogan aquàtic lliscador de 75 metres i dos carrils.

CASAL D’ESTIU

Un any més l’Ajuntament, a través de Quiràlia, empresa amb experiència en el món del lleure, educació i 
cultura, ha ofert el Casal d’Estiu durant 5 setmanes. Hi van participar una mitjana de 40 infants per setmana.

MARTA MENA

La cantant de Vallgorguina, Marta Mena, de 19 anys 
ha estat escollida per cantar amb els Ginestà un dels 
seus grans èxits. Això va passar al programa concurs 

de TV3 A2Veus emès ahir el dijous 28 de juliol. La 
jove cantant vallgorguinenca va arribar a la fase final 
competint amb altres tres veus, de les quals les dues 
considerades millors van arribar fins als peus del riu 

Ebre on els Ginestà els esperaven per escollir amb qui 
cantarien una de les seves cançons més conegudes, 

l’Eva i la Jana.



Vallgorguina ha recuperat la Festa Major de la Mer-
cè amb un amplíssim programa d’activitats dirigides 
a totes les edats. 
Després de dos anys de restriccions per la Covid-19 
les vallgorginenques i els vallgorguinencs ens hem 
pogut retrobar al carrer i compartir la nostra festa i 
s’ha notat que tots plegats teníem ànsia de gaudir-
la, no en va ha estat una de les més participatives 
que es recorden.
Una Festa Major 2022 que va tenir una prèvia amb 
la petanca, el dòmino, l’exposició de 15 anys de Pa-
tins Vallgorguina, el Festival de Patinatge, el Corre-
guines, la gimcana de bicis, i Música i Tapes.
I ja endinsats en plena Festa Major hem xalat 
tenyint samarretes, amb l’espectacle Bona Gent de 
Quim Masferrer, amb l’Albert Caipirinha, el concurs 
de Pintura Ràpida, les competicions de Senglars i 
Guillots, els inflables, i el Correfoc.
També amb l’obra Bojos del Bisturí del Grup de Tea-
tre Vallgorguina, l’Orquestra Mitjanit, les sardanes, 
els gegants i els bastoners.
Una Festa Major que ha deixat un munt d’imatges, 
de les quals n’hem fet una selecció representativa.

Recull d’imatges del Campionat de petanca i de dòmino, organitzat pel Caliu; la inauguració de l’exposició 
“Història Patins Vallgorguina” dels anys 1995 al 2009 - 15 anys de patinatge, organitzada per l’ACV; 

El Festival de Patins Vallgorguina; el Correguines, preparat per La Fetillera i el concert a la plaça de la Vila 
a càrrec de Retro’s Sound.

FESTA MAJOR DE LA MERCÈ 2022



Senglars i Guillots, les dues colles de la Festa Major 
que competeixen en diverses proves. En l’edició 
d’enguany la Colla dels Senglars ha sumat més que 
no pas la Colla dels Guillots.
Els Senglars es distingeixen per la samarreta de 
color taronja i els Guillots per la de color verd. L’AFA 
de l’Escola Vallgorguina va organitzar un taller de 
tenyir samarretes amb els colors de les colles.

Divendres 23 de setembre campanya de donació 
de sang, en el marc de la Festa Major de la Mer-
cè 2022. El resultat segons les dades del Banc de 
Sang i Teixits va ser de 31 donacions, 5 oferiments 
i 5 nous donants.

En aquesta pàgina també podem veure imatge de la Gimkana de bicicletes organitzada per
 l’Associació  Cultural Vallgorguina (ACV); Una de les jornades de Música i Tapes per anar preparant el cap de 

setmana més festiu; i Albert Caipirinha a la pista poliesportiva, un dels DJ que va animar les nits 
de la Festa Major de Vallgorguina

FESTA MAJOR DE LA MERCÈ 2022



L’espectacle d’humor Bona Gent de Quim Mas-
ferrer va ser una de les atraccions de la Festa 
Major de la Mercè. 
La pista poliesportiva la nit del divendres 23 de 
setembre es va emplenar del tot i els assistents 
van gaudir amb el bon fer de l’artista de Sant 
Feliu de Buixalleu que, com és habitual en ell, 
va interactuar amb el públic fent-los partíceps i 
protagonistes del propi espectacle.
Un espectacle ple de veritat i honest on l’artista 
gairebé es converteix en un espectador més.

En aquest recull també hi podem veure un moment de la Missa a l’església Sant Andreu; el concert 
amb l’Orquestra Mitjanit a la pista poliesportiva en la Nit Jove; i les fotografies dels tres primers premis del 

Concurs de Pintura Ràpida: El primer premi valorat en 500 euros; el segon en 350; i el tercer, quart i cinquè en 
200 euros. Els quadres es poden veure a la Sala d’exposicions. Hi van participar una vintena d’artistes.

D’esquerra a dreta: 
Primer premi, obra 
de Josep Plaja.
Segon premi, obra de 
Narcís Sala.
Tercer premi, obra de 
Néstor Sanchís.
També una imatge 
del públic assistent 
al lliurament de 
premis el passat 2 
d’octubre a la Sala 
d’exposicions.

FESTA MAJOR DE LA MERCÈ 2022



La cultura popular ben present als carrers de Vallgorguina en els dies que va durar la 
Festa Major de la Mercè 2022. 

En les imatges recordem el Correfoc, la 36a Trobada de Gegants amb en Bernat i l’Elionor, 
una audició de sardanes i el Ball de Bastons

Bojos del bisturí, l’obra de teatre dirigida per 
Alba Planells i representada pel Grup de Teatre 
Vallgorguina a La Fàbrica, el dissabte 24 de 
setembre, va ser un altre dels atractius 
d’aquesta Festa Major amb més de 300 
persones al públic.

FESTA MAJOR DE LA MERCÈ 2022



Pep Pujol. 
Regidor de Medi Ambient

Neteja de zones verdes i 
franges perimetrals

L’empresa Arico Forest, SL va ser l’encarregada de portar 
a terme, el passat mes de juliol, la neteja de les zones 
verdes, parcel·les municipals i franges perimetrals de les 
diferents urbanitzacions de Vallgorguina (Canadà Parc, 
Can Puigdemir, La Baronia del Montseny i Collsacreu). 
Aquesta empresa va guanyar per als pròxims quatre anys 
el concurs públic convocat en el seu dia..
Arico Forest, SL, amb seu a Les Preses (Girona) fou fun-
dada l’any 1999 per oferir serveis forestals garantint el 
compromís amb la sostenibilitat i el respecte per la na-
turalesa.

Un estudi conclou que la concentració de Diòxid de Nitrogen
a Vallgorguina és moderada-baixa
L’Ajuntament de Vallgorguina va sol·licitar a la Gerència 
de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barce-
lona un estudi de la qualitat de l’aire en diferents punts 
del municipi. L’estudi es va portar a terme durant 23 
dies consecutius (1 al 24 de març de 2022), mitjançant 
la instal·lació de 24 captadors de difusió passiva els 
quals han aportat 24 dades vàlides. Es conclou que “la 
concentració de diòxid de nitrogen (NO2) mesurada a 
Vallgorguina ha estat moderada-baixa amb una concen-
tració mitjana d’ 11 µg/m3.”
En aquest context remarca que el valor més elevat, amb 
una concentració de 59 µg/m3, s’ha obtingut al punt 13, 
situat al pont sobre l’autopista AP7. El nivell més baix 
amb una concentració de 3µg/m3, s’ha mesurat al punt 
19, situat al final de l’av. Montnegre a Collsacreu. Des de 
la Diputació de Barcelona es remarca que durant aquest 
període ha plogut 17 dies d’un total de 23, amb una pre-
cipitació acumulada de 99,7 mm. Les condicions meteo-
rològiques, amb una forta influència en la concentració 
dels contaminants, han estat favorables a la dispersió i 
per tant els valors mesurats poden ser inferiors a les mi-
tjanes anuals. 

És per això, que l’objectiu de l’estudi és comparar la con-
centració entre els diferents punts en el mateix període 
temporal.
A continuació es presenta un plànol amb la situació dels 
captadors de difusió i un resum de les dades obtingu-
des. Per tal de facilitar la lectura sobre el mapa, s’assigna 
un color per a cada tram de concentració de NO2. A 
l’apartat següent, es descriuran els resultats en plànols 
més detallats.

La recollida selectiva i la gestió del residu tèxtil han per-
mès recuperar més de 3 tones a Vallgorguina durant el 
primer semestre d’enguany per part d’Humana Funda-
ción Pueblo para Pueblo, l’equivalent a 14.400 peces de 
roba. 
El 90% tindran una segona vida gràcies a la reutilització 
i el reciclatge, dos elements claus per a l’economia cir-
cular i la creació i manteniment de llocs de treball de 
qualitat (ocupació verda). 
A més, aquesta gestió del residu tèxtil ha evitat l’emissió 
de 21 tones de CO2. 

Tres tones de residu 
tèxtil a Vallgorguina



Capturats 42 senglars mitjançant gàbies entre abril i juiol
Com ja es va informar el passat mes d’abril, des de 
l’ajuntament s’ha promogut la captura de senglars mit-
jançant gàbies com a mesura addicional per controlar la 
població d’aquesta espècie i poder minimitzar els danys 
que es generen a l’agricultura, jardins públics i privats o 
el risc d’accidents amb vehicles o ciclistes. Ara podem 
oferir-vos les dades i conclusions de l’actuació.
S’han capturat un total de 42 senglars en un període 
curt de temps (entre el 26 d’abril i el 6 de juliol) en 3 
punts diferents del municipi: carrer Pebràs, carrer Xam-
pinyó i Carretera C-61.
S’ha de destacar que s’han capturat molts exemplars 
híbrids (gairebé una quarta part), és a dir, resultat de 
l’encreuament entre senglars i porcs vietnamites.
Dels senglars capturats s’han recollit mostres biològi-
ques i s’han enviat al Laboratori de Sanitat Animal de 
Catalunya (LaSAC) i al Centre de Recerca en Sanitat 
Animal per tal d’analitzar-les. Des de l’empresa que ha 
realitzat el servei es col·labora amb el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) 
com a empresa de veterinaris de fauna salvatge ja que 
és important la detecció precoç d’aquelles malalties de 
les quals els senglars en són portadors, especialment les 

que es transmeten al porc domèstic o a l’home (zoono-
sis). Les malalties incloses en aquesta vigilància sanitària 
són la brucel·losi, la malaltia d’Aujeszky, la Pesta Porcina 
Clàssica, la Pesta Porcina Africana i la tuberculosi, com a 
malalties de declaració obligatòria.
Des de l’Ajuntament som conscients que aquest és un 
tema que genera polèmica entre els diferents posicio-
naments. Malgrat tot s’aposta per una actitud proacti-
va en problemàtiques que afecten, o poden afectar, als 
nostres veïns i veïnes.

Recentment s’han detectat punts amb abocaments de 
voluminosos (fotografies adjuntes).
Recordem que el servei de recollida de voluminosos 
està programat per un dies concrets (primer i tercer di-
marts de cada mes) i cal deixar-los la nit prèvia a la reco-
llida. També està a disposició de tots els veïns i veïnes les 
deixalleries del Consorci de Residus del Vallès Oriental, 
que a més bonifiquen en la taxa de residus per nombre 
d’aportacions fetes.  
Si algun vallgorguinenc o vallgorguinenca detecta algu-
na conducta incívica pot posar-ho en coneixement de 
l’ajuntament a través dels canals oficials habilitats

Detectats diversos punts amb 
abocaments voluminosos fora 
de les dates programades



LLa urbanització Can Puigdemir va celebrar la seva Festa Major el 16 de juliol amb campionat de petanca, 
inflables, activitats infantils, sopar de carmanyola, música en viu...

FESTA MAJOR DE CAN PUIGDEMIR

La urbanització de Collsacreu va celebrar la seva Festa Major 2022 el 23 de juliol amb activitats infantils, 
concurs de sangries, sopar de carmanyola, espectacle de màgia, ball...

FESTA MAJOR DE COLLSACREU



La urbanització La Baronia del Montseny va celebrar la seva Festa Major els dies 5,6 i 7 d’agost amb una gran 
quantitat d’activitats per a totes les edats...

FESTA MAJOR DE LA BARONIA DEL MONTSENY

La Festa Major de la urbanització Canadà Parc es va celebrar els dies 29, 30 i 31 de juliol amb un programa 
ple d’activitats com un gran sopar popular, foodtrucks, balls, activitats infantils, gimcana...

FESTA MAJOR DE CANADÀ PARC



AGENDA

MARXA NÒRDICA A VALLGORGUINA
Fem activitat, Fem Salut
Dissabte 22 d’octubre de 2022
A les 09:30 h
Distància 10 km 
Desnivell 281 metres
Guiatge Mireia Teixidó
Punt de trobada plaça Sant Andreu
Organitza: 
Ajuntament de Vallgorguina
Museu del Bosc
Col·labora: 
Diputació de Barcelona
Barcelona Discovery

LLIURAMENT DEL XXXVIIIè 
PREMI DE POESIA 
MN. NARCÍS SAGUER
Dissabte 22 d’octubre de 2022
A les 17:30 h
Sala d’Exposicions
Conferència de Jordi Sedó i Solé 
(docent, lingüista, escriptor i 
conferenciant)
Presentació de l’obra guanyadora 
de l’any passat “Eixam de Clauas”, 
de Joan Urpinell López
Organitza: 
Associació Cultural Vallgorguina 
Ajuntament de Vallgorguina

XERRADA SOBRE SEGURETAT DIGITAL
Dijous 27 d’octubre de 2022
A les 17:30 h
Sala d’Exposicions
A càrrec del cos de Mossos 
d’Esquadra
Organitza: 
Ajuntament de Vallgorguina 
Mossos d’Esquadra

OFICINA MÒBIL D’INFORMACIÓ 
AL CONSUMIDOR
Dilluns 24 d’octubre de 2022
De 12 h a 13 h
A la plaça de la Vila
Organitza: 
Ajuntament de Vallgorguina 
Diputació de Barcelona

· Dissabte 8 d’octubre
CREEM UNA CASTANYA

· Dissabte 29 d’octubre
DECOREM CARBASSES PER 
LA TARDOR

· Dissabte 19 de Novembre
MODELEM BOLETS

A les 18h
A la Biblioteca

Organitza: 
Endoina
Ajuntament de 
Vallgorguina

TALLERS FAMILIARS

TALLERS DE TARDOR 2022


