


Sílvia Crespo Garcia renuncia a l’acta de regidora

Servei de teleassistència 

Joan Mora present al Consell d’Alcaldies 
del Vallès Oriental celebrat a Sant Celoni

Sílvia Crespo García ha renunciat com a regidora de 
l’Ajuntament de Vallgorguina, càrrec que ocupava des 
de l’any 2019. Tal com ella mateixa va anunciar en la 
sessió plenària ordinària celebrada el 30 de març: “És 
per motius personals, per una qüestió de salut. No ha 
estat una decisió fàcil, però després de reflexionar-hi 
molt considero que és el millor per mi, per la família i 
per Vallgorguina”.
Agraeix als veïns i veïnes la possibilitat que li van donar 
per ser regidora, “càrrec que he intentat exercir sempre 
amb responsabilitat”.
En la seva intervenció al Ple va demanar disculpes a to-
tes aquelles persones que es poden sentir decebudes 
per la seva renúncia, però ho fa “convençuda que és el 
millor per a tothom”. Va tenir un agraïment per l’alcalde 
i els seus companys i companyes de l’equip de govern 
municipal així com per a totes aquelles persones “que 
m’han ajudat a fer possible aquesta experiència”, va dir 
la ja exregidora de Cultura i Barris.
L’alcalde, Joan Mora, va manifestar que “ens sap molt 
greu perquè has fet una feina magnífica i deixes el nivell 
molt alt. Han sigut tres anys amb una experiència bru-
tal”. L’alcalde va anunciar que es farà càrrec de l’àrea de 
Cultura i va demanar a la Sílvia Crespo un cop de mà en 
aquells temes que ja estan començats.

Els partits de l’oposició, ERC i CUP, també van expressar 
el seu desig que els problemes que l’obliguen a renun-
ciar els superi aviat “la salut és el primer”, van dir.
En el proper Ple municipal l’Adrià Rovira prendrà l’acta 
de regidor, després que la Rosa Cornet, a qui per llista 
pertocaria entrar, tot i tenir-ne ganes, també ha renun-
ciat a ocupar el càrrec per motius de salut.

L’alcalde de Vallgorguina, Joan Mora, ha participat a la 
reunió del Consell d’Alcaldies del Vallès Oriental que es 
va celebrar el dia 23 de març a la sala gran del Teatre 
Ateneu de Sant Celoni.
A més de la presentació i aprovació de diversos pro-
grames i projectes de caràcter tècnic, s’ha parlat 
d’experiències en l’àmbit de la gestió energètica al Va-
llès Oriental, s’ha informat sobre l’acollida de refugiats 
de la guerra d’Ucraïna al Vallès Oriental, i s’han con-
sensuat sengles declaracions conjuntes sobre la gue-
rra d’Ucraïna i en reconeixement de la feina realitzada 
durant la pandèmia pels cossos de seguretat, personal 
sanitari i administracions públiques.

El servei de Teleassistència compta amb més de 41 
persones usuàries a Vallgorguina, es tracta d’un servei 
d’atenció domiciliària adreçat a persones en situació 
de risc que viuen soles. Si esteu interessades a disposar 
d’aquest servei, podeu contactar amb els Serveis Socials 
de l’ajuntament.

L’Ajuntament de Vallgorguina rep una subvenció de 
20.556 euros per fer el manteniment de franges peri-
metrals amb el repartiment següent:
- Baronia del Montseny 2.763 euros
- Canadà Parc 8.352 euros
- Collsacreu 3.051 euros 
- Can Puigdemir 6.390 euros

Subvenció per al manteniment 
de franges perimetrals



Reunió amb representants de Correus per negociar nous serveis

Campanya humanitària per a Ucraïna Vallgorguina es solidaritza amb 
Ucraïna i diu NO a la guerra

Vallgorguina està amb negociacions per poder disposar 
d’un caixer de Correus subvencionat amb un conveni de 
la Diputació de Barcelona, amb la finalitat d’ampliar els 
serveis a tot el terme municipal. És a dir, una oficina mò-
bil amb més horari i un nou servei vinculat amb Correus, 
Banc de Santander i IberCaja.
Aquest és un dels temes que es va parlar en la reunió 
del passat 10 de febrer a l’Ajuntament de Vallgorguina 
i que van mantenir l’alcalde, Joan Mora, i els regidors 
Josep Terribas i Xavier Blanquer, amb tres representants 
de Correus, Yolanda Gálvez (cap de zona), Sílvia Medina 
(directora de l’oficina de Sant Celoni) i Nelia Cerrete (cap 
de distribució).
El nou servei permetria, a través de l’APP de la com-

panyia, poder demanar diners i el personal de Correus 
els portaria l’endemà al domicili de manera gratuïta. 
L’operativa dels nous serveis PDA tanmateix posarien 
a l’abast dels usuaris l’enviament postal, venda de pro-
ductes, cobrament de rebuts i gestions de trànsit, entre 
d’altres operacions.
A la reunió també es va posar sobre la taula la col·locació 
de bústies agrupades a zones disseminades de Vallgor-
guina. Concretament quatre: Poca Farina, camp de fut-
bol, Can Planells i Can Moreu.
Igualment es preveu instal·lar un espai Citypaq Services, 
un servei de guixetes i estafeta per a paqueteria, per a 
la recollida les 24 hores del dia amb codi. L’ajuntament 
encara no ha decidit la seva ubicació.

L’Ajuntament de Vallgorguina se suma a la crida per re-
clamar l’aturada de l’atac rus sobre Ucraïna i trasllada 
tot el suport i solidaritat amb el poble ucraïnès davant 
aquests moments de profunda angoixa i preocupació. És 
per això que com a corporació ens adherim a la decla-
ració promoguda per l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) per condemnar l’atac militar a Ucraïna.
NO A LA GUERRA 
NO A CAP GUERRA

Els dies 9, 10 i 11 de març de 2022 els veïns i veïnes 
de Vallgorguina van col·laborar de manera activa amb 
l’aportació de productes de primera necessitat, medica-
ments i menjar per enviar-ho a Ucraïna arrel de l’episodi 
bèl·lic provocat per la invasió de l’exèrcit rus. La pa-
rròquia va ser el centre neuràlgic de la campanya huma-
nitària que van impulsar Caritas i l’Ajuntament de Vall-
gorguina, aportant gran quantitat d’aquests productes.
Per seguir col·laborant el Govern de la Generalitat ha 
habilitat un portal d’internet per centralitzar tota la in-
formació sobre la crisi d’Ucraïna.
http://ucraina.gencat.cat - http://ukraine.gencat.cat



Vallgorguina rebrà 142.066,77 euros 
de la Diputació per a inversions
La Diputació de Barcelona ha aprovat un paquet milio-
nari d’ajudes als municipis de la demarcació per ajudar a 
la reactivació social i econòmica així com a la lluita con-
tra el canvi climàtic. En total, 127 milions d’euros repar-
tits pel territori durant els anys 2022 i 2023, en funció 
de la població i les dades sociodemogràfiques de cada 
municipi i l’entitat municipal descentralitzada.
Un dels projectes aprovats és la millora de camins mu-
nicipals (11 milions d’euros). Es tracta de facilitar la con-
nectivitat entre diferents nuclis de població, millorar 
l’accessibilitat al medi natural i rural i garantir una cir-
culació segura. Aquest programa va destinat als ajunta-
ments de menys de 20.000 habitants.
Per aquest concepte Vallgorguina rebrà un total de 
43.165,61 euros, repartits en 23.557,89 euros l’any 2022 
i 19.607,72 euros l’any 2023.
L’Ajuntament de Vallgorguina també rebrà diners per in-
vertir en el programa de Resiliència local 2.0, que dona 
continuïtat a la primera edició i té per objectiu impulsar 
l’activitat i la creació d’ocupació per a combatre a curt 
termini l’impacte de la pandèmia, així com donar suport 
a un procés de transformació per un territori més ecolò-
gic, digital, inclusiu i cohesionat. 
Concretament per a dues línies: inversions resilents, 
i serveis i activitats resilents. Per la primera línia rebrà 
34.615,40 euros l’any 2022 i la mateixa quantitat el 2023. 
Per la segona línia rebrà 14.835,18 euros l’any 2022 i la 
mateixa quantitat el 2023. En total 98.901,16 euros.

La Brigada Jove és un servei destinat als nois 
i noies del municipi entre 16 i 20 anys que vol 
impulsar l’Ajuntament de Vallgorguina, amb 
l’objectiu d’oferir una experiència laboral des 
de Sant Joan fins la Festa Major de setembre.
Es tracta d’un projecte social que neix amb 
l’objectiu d’oferir la possibilitat als nois i noies 
del poble a incorporar-se al món laboral amb 
una feina remunerada.
Amb aquesta iniciativa també es pretén que 
aquests joves adquireixin valors com el treball 
en equip, el compromís i la responsabilitat, 
i alhora que participin en les tasques neces-
sàries pel manteniment i funcionament del 
nostre municipi.
Si vols més informació sobre la Brigada Jove, 
contacta’ns mitjançant una instància a la seu 
electrònica adjuntant fotocòpia del DNI.
Data màxima de presentació de sol·licituds el 
29 de maig de 2022.

Brigada Jove 2022 a Vallgorguina

PER A MÉS INFORMACIÓ:
- Truca a Quiràlia al tel. 938514855 o escriu un correu a 
info@quiralia.cat / casalsestiu@quiralia.cat
- Truca a l’ajuntament al tel. 938679125



Campanya de sensibilització per 
combatre les violències sexuals en 
la pràctica esportiva

Lectura del Manifest del Dia Internacional de les Dones - 8M

1a Caminada del Dia de la Dona

Emmarcada en les activitats del Dia de la Dona 2022 el diumenge 13 de març es va celebrar la primera edició de la 
Caminada del Dia de la Dona. La sortida va ser del carrer del Sol per passar per El Replà, l’església de Sant Esteve 
d’Olzinelles, Ca l’Agustí, Can Xarpa, Can Mora, cementiri i arribada al poliesportiu.

El Consell Català de l’Esport (CCE) ha impulsat una campan-
ya per informar, sensibilitzar i conscienciar les entitats i pro-
fessionals de l’esport contra la violència sexual i de gènere 
en aquest àmbit. Amb el lema #esportsegur, s’han elaborat 
cinc vídeos per mostrar el rebuig als abusos, l’assetjament, 
la discriminació, les desigualtats i els estereotips.

El passat 8 de març (8M) diverses treballadores de 
l’Ajuntament de Vallgorguina van fer la lectura del ma-
nifest elaborat per l’Associació Catalana de Municipis 

(ACM) amb motiu del Dia internacional de les dones, a 
les escales de l’entrada al consistori.
El Dia Internacional de les Dones és una jornada 
de reivindicació per a la lluita pels drets, la igualtat 
d’oportunitats, l’equitat i la justícia. Simbolitza l’esperit 
crític que ens conduirà a l’erradicació de les desigual-
tats, tot desmuntant les bases que permeten conductes 
hostils com l’assetjament sexual, la violència i la discri-
minació contra les dones.
Les reivindicacions d’aquest dia són les de cada dia. Llui-
tem per eliminar estereotips contra la discriminació laboral 
i salarial, contra la violència masclista, però sobretot per 
construir un canvi de paradigma amb la mirada posada en 
la plena igualtat d’oportunitats entre dones i homes.



Es localitza un cabirol malalt a la 
riera i es trasllada a Torreferrusa

Pep Pujol. 
Regidor de Medi Ambient

L’Ajuntament aposta per l’ús de gàbies 
per capturar senglars

L’excés de senglars és una problemàtica que afec-
ta la majoria de municipis i, és per això, que des 
de les administracions públiques es busquen al-

ternatives per remeiar-ho. Des de l’Ajuntament de Va-
llgorguina s’aposta per fer captures amb gàbies com a 
mesura addicional per controlar la població d’aquesta 
espècie i poder minimitzar els danys que es gene-
ren a l’agricultura, els jardins públics i privats o el risc 
d’accidents amb vehicles o ciclistes.
En aquest sentit, el pla per dur a terme l’actuació ja està 
molt avançat, i en un breu període de temps es farà 
efectiu. De fet, en el pressupost municipal per aquest 
any 2022 ja s’ha aprovat una partida de 10.000 euros 
per aplicar-lo.
La intenció és que quan entri en vigor la zona on s’incidirà 
més és a la urbanització de Canadà Park, ja que es tracta 
de prioritzar aquells sectors més propers a llocs habi-
tats i on s’ha detectat major presència de senglars. Les 
captures seran selectives i els exemplars capturats seran 
eutanasiats.
La mesura, cada vegada més estesa, ja s’està aplicant 
a altres municipis de la comarca com Lliçà de Vall o 
l’Ametlla del Vallès. Tot i així, l’ús de gàbies no serà una 
solució definitiva -tampoc no és barata- però sí que hi 

ha el convenciment que ajudarà a reduir la problemàti-
ca que, d’un temps a ençà, s’ha traspassat del bosc a 
la zona urbana. De fet, la mesura més usada en tot el 
territori per fer minvar la població de senglars continua 
essent les batudes (que han de complir amb els proto-
cols de seguretat que les regulen).
A banda, cal recordar que no deixar aliments a llocs ac-
cessibles i mantenir netes les parcel·les són comporta-
ments que ajuden a minimitzar la problemàtica amb els 
senglars.

Des de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) es comuni-
ca que, atesa l’evolució dels indicadors de sequera que 
estableix el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i 
eventual sequera (PES), es declara l’entrada en estat de 
prealerta de les Unitats d’Explotació 06 Capçalera del 
Llobregat, 10 Embassaments del Llobregat, 12 Embas-
saments del Ter, 13 Embassaments del Ter-Llobregat i 17 
Prades-Llaberia, entre les que està adscrita Vallgorguina.
L’estat de prealerta no comporta cap restricció amb l’ús 
de l’aigua, tot i que fa més recomanable tenir especial 
cura amb l’aigua que s’utilitza per tal que la possible re-
ducció de recursos no afecti a la garantia de subministra-
ment d’aigua potable.
Des de l‘Ajuntament de Vallgorguina preguem a tots els 
veïns i veïnes un consum responsable i moderat d’aigua 
per tal de minimitzar els possibles efectes derivats de la 
falta de pluja que estem patint.
Podeu veure l’estat de la sequera en el visor de sequera 
de l’ACA disponible al web de l’Ajuntament de Vallgorguina.

Pla especial d’actuació en situació 
d’alerta i eventual sequera

El passat 21 de març va aparèixer a la riera de Vallgorgui-
na un cabirol malalt. Els vigilants del municipi, conjun-
tament amb la protectora van fer la retirada de l’animal 
davant la impossibilitat que els agents rurals es pogues-
sin desplaçar a Vallgorguina i que el Seprona no té com-
petència en aquestes qüestions. 
L’animal el van traslladar al centre de recuperació de 
fauna salvatge de Torreferrusa on va ser atès i segueix 
la seva recuperació.



Taller de compostatge

Instal·lació de mesuradors 
de la qualitat de l’aire

Una vintena de persones van assistir al taller de compos-
tatge realitzat a la Sala d’exposicions de Vallgorguina. Es 
tracta de dues sessions, els dies 26 de febrer i 5 de març, 
dutes a terme conjuntament pel Consorci de Residus del 
Vallès Oriental i l’Ajuntament de Vallgorguina, en les que 
s’explica com fer compostatge domèstic i reduir els resi-
dus orgànics de la llar.

Recentment s’han instal·lat, en diferents punts del mu-
nicipi, mesuradors de la qualitat de l’aire. Durant unes 
setmanes aquests tubets captaran la presència de diòxid 
de nitrogen (NO2) a l’ambient.
L’NO2 és un contaminant de l’aire molt comú. Els proces-
sos de combustió, principalment el transport terrestre 
(especialment el dièsel), marítim i aeri, i alguns tracta-
ments industrials, emeten monòxid de nitrogen (NO). El 
monòxid de nitrogen (NO), un cop a l’atmosfera, s’oxida 
(reacciona amb l’oxigen i l’ozó de l’aire) i es converteix 
en diòxid de nitrogen (NO2).
Quan es tinguin les conclusions de l’estudi es publicaran 
pels mitjans habituals i estaran a disposició de tots els 
veïns i veïnes.

Joan Catarineu protagonista a l’espai 
«El nou temps del Picó» de betevé

El vallgorguinenc Joan Catarineu va ser protagonista  
d’un reportatge del Parc del Montnegre i el Corredor, 
dins del programa de la cadena Betevé “El nou temps 
del Picó”. Va donar un missatge conscienciador sobre el 
manteniment del bosc. 

Exposició «Reduïm residus!»

L'Ajuntament  de Vallgorguina, mitjançant els recursos 
que ofereix la Diputació de Barcelona i el Consorci Besós 
Tordera, coorganitza juntament amb l'Escola Vallgorgui-
na diverses actvitats durant l'any escolar. Algunes re-
lacionades amb l'aigua, l'estalvi energètic o els residus 
intenten conscienciar l'alumnat d'infantil i primària vers 
les problemàtiques actuals.
El passat 4 d’abril l'alcalde, Joan Mora, i el regidor de 
Medi Ambient, Pep Pujol, van assistir a l'exposicó guia-
da Reduïm residus! que es va fer al centre educatiu pels 
cursos de 5è i 6è.



El Parc del Montnegre i el Corredor millora un tram de camí 
de l’itinerari de Vallgorguina a Olzinelles
El Parc del Montnegre i el Corredor ha arranjat un tram 
d’uns 250 metres a la zona del Pla de Vidal a Vallgorgui-
na, corresponent als itineraris SL-C110 De Vallgorguina a 
Olzinelles, i al segon tram del GR-83. El camí estava molt 
aixaragallat i erosionat pel pas de motos i bicicletes que, 
juntament amb el pendent, la pluja agreujava l’estat del 
sòl. Aquests factors el feien gairebé impracticable pels 
caminants.
El Parc ha repassat el terreny amb màquines i, en el lloc 
de més desnivell, s’hi han col·locat travesses de fusta 
per facilitar la baixada i retenir la terra. Així es garanteix 
que aquest tram es pot fer bé de nou i a peu.

Gairebé 400 saques venudes per a la recollida porta a 
porta de la fracció vegetal i encara es troben punts així 

Incivisme amb la recollida porta a 
porta de la fracció vegetal



JJa ha començat el rodatge d’El cas Àngelus, la fascinació 
de Dalí de Joan Frank Charansonnet. Fins al 27 d’abril, 
el cineasta afrontarà el doble repte de retratar l’icònic 
artista des de la interpretació i de dirigir un film d’intriga 
amb tocs de comèdia surrealista que, per la fidelitat de 
la trama amb l’encarnació del personatge, compta amb 
el consentiment de la Fundació Gala-Salvador Dalí.
Segons Charansonnet, “aquesta pel·lícula fa realitat un 
somni que perseguia des de fa anys. Posar-me a la pell 
del geni empordanès és un dels reptes més apassio-
nants de la meva carrera i, alhora, un honor i una gran 
responsabilitat en el pla artístic”.
El film aborda la fascinació que sempre va sentir Dalí pel 
quadre L’Àngelus de Millet, que el va motivar a escriure 
un tractat titulat El mite tràgic de l’Àngelus.

«El cas Àngelus, la fascinació de Dalí» 
el nou film del cineasta
Joan Frank Charansonnet

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) és l’entitat professional 
que aplega els escriptors i escriptores en llengua catalana. Fundada l’any 
1977, la major part de la seva actuació es desplega en els distints territoris 
dels Països Catalans, fet fonamental que reflecteix la seva organització i la 
composició de la junta directiva.
En la seva pàgina web hi ha un espai dedicat a la Rosa Victòria Gras i Perfon-
tan, nascuda a Vallgorguina l’any 1933. S’hi pot llegir la biografia, els premis, 
l’obra, comentaris sobre l’obra, entrevistes, antologia i vincles.

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana 
dedica un espai a la Rosa Victòria Gras i Perfontan

“En busca i captura d’actors i actrius” 
El Grup de Teatre de Vallgorguina fa 25 anys! I tenim ga-
nes de celebrar-ho fent teatre!
Per això, el passat dimecres 23 de febrer es va fer una 
crida per a recaptar actors i actrius, que ja ha donat el seu 
fruit amb noves incorporacions per a l’actuació d’enguany.
Tornem amb molta il·lusió i energia després d’haver estat 
parats per la pandèmia!
Salut i teatre.

25 anys del Grup de Teatre Vallgorguina

Un grup de persones estem impulsant que aquest ball 
de cultura popular torni a ser present al municipi i per 
la Festa Major fer una ballada. Per poder-ho portar a 
terme ens calen balladores i balladors, grans i petits 
compromesos que vulguin fer reviure aquesta activitat a 
Vallgorguina. Les persones interessades poden posar-se 
en contacte amb l’Esteve Barri al telèfon 617.133.239

T'agradaria recuperar el 
Ball de Bastons a Vallgorguina?

Assemblea de l’Associació 
Casal Caliu El Dolmen

L’Associació Casal Caliu El Dolmen de Vallgorguina va ce-
lebrar la seva assemblea el passat mes de març.



Projecte 50/50 a l’Escola Vallgorguina

Videoclip dels alumnes de 6è de l’Escola Vallgorguina

Els alumnes de l’escola Vallgorguina estan aplicant 
el projecte 50/50. Es tracta d’una metodologia que 

incentiva l’estalvi energètic a escoles i instituts a partir 
de l’aplicació de bones pràctiques en l’ús de l’energia.
El 50% de l’estalvi econòmic obtingut gràcies a les me-
sures d’eficiència energètica adoptades per l’alumnat i 
el professorat es torna a l’escola a través d’un pagament 
financer.
El 50% de l’estalvi econòmic és un estalvi net per 
l’administració local que paga les factures energètiques.
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.
Amb l’objectiu de donar visibilitat a l’equip energètic 
del projecte 50/50 que s’està duent a terme al centre 
educatiu de Vallgorguina, l’alumnat que forma part de 
l’equip energètic respon un seguit de qüestions.
Aquestes són les preguntes i les respostes:
1. Qui formeu part de l’equip energètic?
- Arlet Muñoz, Lluc López (6è), Jana Aregall, Noa Moren-
te (5e).
2. En què consisteix el projecte 50/50 que esteu duent 
a terme?

- Consisteix en una campanya de conscienciació a l’escola 
per estalviar energia i diners en la factura elèctrica, fent 
algunes accions a les aules i a l’escola.
3. Quin és l’objectiu del projecte?
- Conscienciar els nens i nenes de la importància de 
l’estalvi energètic.
4. Podeu esmentar algunes de les actuacions que esteu 
duent a terme?
- Les actuacions que estem fent són: - Xerrades a les au-
les - Col·locar uns gomets de colors als interruptors de 
les aules per identificar quin llum podem estalviar-nos 
d’obrir - Col·locar brides a les aixetes perquè no quedin 
obertes - Comprovar que no quedin encesos els ordina-
dors: torre i pantalla -  Tancar el llum quan no hi ha ningú 
als espais de l’escola (aules i passadissos)
5. Creieu que heu aconseguit que els companys i com-
panyes de l’Escola Vallgorguina prenguin consciència de 
la importància sobre l’estalvi energètic?
- Si, malgrat que cal anar recordant-ho de tan en tan als 
infants.
6. Què opineu sobre el canvi climàtic?
- Quines actuacions proposaríeu per tal minimitzar-ne 
els efectes? És perjudicial pels humans, per la salut. Amb 
petites accions diàries podem evitar el canvi climàtic (re-
duir, reutilitzar, reciclar, desplaçar-nos en transport més 
sostenible...).

Els alumnes de 6è de l’Escola Vallgorgui-
na han elaborat un videoclip de Rap i en 
l’enllaç de sota aquestes línies es pot veure 
el resultat

https://drive.google.com/drive/folders/15v
NZKWE59H4lzEkWx3f3hdfTTF5JObLK

Amb la col·laboració de la Diputació de Bar-
celona.



L’Escola Bressol Municipal l’Avet Blau (EBM) celebrarà el 
pròxim 29 d’abril una jornada de portes obertes. L’horari 
programat és de 9:30 a 11:30h i de 15:30 a 16:30h, però 
també es pot fer qualsevol altre dia amb cita prèvia tru-
cant al telèfon 93 867 91 86 o enviant un correu electrò-
nic a ebm.avetblau@peretarres.org. Com ja vàrem infor-
mar en el seu moment la Fundació Pere Tarrés s’ocupa 
de la gestió de l’EBM de Vallgorguina des del passat mes 
de setembre i es caracteritza per una gestió moderna, 
oberta i participativa a les llars d’infants.
També, mitjançant un recurs ofert per la Diputació 
de Barcelona, s’està treballant en la revisió i actualit-
zació del Projecte Educatiu de Centre (PEC). L’Equip 
d’educadores, la Fundació Pere Tarrés i la tècnica de la 
Diputació de Barcelona estan treballant per tal de tenir 

Jornada de portes obertes a l’EBM l’Avet Blau i actualització del PEC

un projecte motivador per a les docents i atractiu per a 
les famílies.
Recentment, les educadores del centre educatiu han 
portat a terme de manera telemàtica una d’aquestes 
sessions de treball relacionades amb l’actualització del 
PEC.

La Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de 
Barcelona està d’aniversari i és que en enguany el Bi-
bliobús Montnegre fa 20 anys que es troba en funcio-
nament.

El Bibliobús Montnegre fa 20 anys que es troba en funcionament

La Nòria nou espai de joc amb elements naturals
Un grup de famílies voluntàries del poble amb la 
col·laboració de l’Associació de Veïns de Can Puigde-
mir i l’Escola de Vallgorguina, ha instal·lat una àrea 
de joc natural amb diferents elements a l’espai de 
la Nòria. Aquesta actuació també s’ha fet de forma 
coordinada amb l’ajuntament.
Les tasques d’obertura de la franja de prevenció 
d’incendis a Can Puigdemir van generar forces restes 
vegetals, la majoria es van retirar però varen quedar 
alguns troncs de pins i acàcies.
Degut a la pandèmia l’Escola ha estat utilitzant 
l’espai de la Nòria com a pati annex, per no barrejar 
classes a l’hora del pati. Aquest espai, propietat de 
l’ajuntament, va quedar molt afectat després del tem-
poral Glòria, de forma que era un erm sense gairebé 
res.  
Aquestes dues situacions, d’una banda fusta acumu-
lada a Can Puigdemir i d’una altra un espai erm que 
utilitzen les nenes i nens de l’escola, va fer que sorgís 
la idea de transformar-lo en un espai de joc on els in-
fants tinguin elements naturals per deixar anar la ima-
ginació. Són molts els psicopedagogs que asseguren 

que la interacció dels nens i nenes amb la natura i els 
seus elements naturals, és una font d’aprenentatge 
positiu, fomenta que les criatures, siguin més actives, 
desenvolupin la imaginació, observin, coneguin i res-
pectin la natura. A més de desenvolupar la conscièn-
cia espacial i el desenvolupament d’habilitats moto-
res de diferent tipus com: saltar, escalar, rodar, etc.
Esperem que sigui un lloc de gaudi per a tots els nens 
i nenes del poble.

Al llarg de tot aquest any els bibliobusos organitzen acti-
vitats especials per celebrar les seves efemèrides. Entre 
les accions destacades cal mencionar també la primera 
microexposició ideada, dissenyada i produïda especial-
ment pensant en l’espai, la mobilitat i la relació amb les 
entitats pròpies dels bibliobusos, i que ofereix diferents 
propostes de dinamització tant en grup com individual.
Paral·lelament es faran sortejos de lots de llibres, tallers 
infantils i familiars, i un munt de propostes a través de 
les xarxes socials. 
Es pot consultar amb detall la resta d’accions previstes a 
través del perfil d’Instagram @bibliobusmontnegre.



Més d’una cinquantena de persones van participar a la 
jornada de presentació de la guia Vallès Oriental le bien-
être près de Barcelone de l’editorial Petit Futé, el passat 
4 de març a les instal·lacions del Circuit de Barcelona 
Catalunya. El projecte de la realització d’una guia enfo-
cada al mercat francòfon sorgeix d’una petició del sector 
turístic de la comarca i és una de les accions que s’estan 
treballant des del Servei de Turisme del Consell Comar-
cal per captar públic de parla francesa.
La guia compta amb 192 pàgines i està dividida en dife-
rents apartats: benvinguda, descobreix, visita i una part 
final on hi ha informació pràctica pel viatge. La guia, que 
està en versió digital i en versió impresa, té format de 
guia de butxaca per tal que el visitant li sigui més fàcil de 
portar i fer servir. 
La guia dedica algunes pàgines a Vallgorguina i la quali-
fica com “La petita Sibèria!” i s’hi promociona Casa Can 
Martí, Dolmen de Pedra Gentil, El Paller de Can Pradell, 
Església de Santa Eulàlia de Tapioles, La Font de Can Mo-
reu, mercat de Vallgorguina, Museu del Bosc i la Pagesia, 

Vallgorguina a la Guia Petit Futé, enfocada al mercat francòfon

Santa Fe Carpier Fumés i Can Plana. També explica la 
situació del municipi i el seu entorn paisatgístic, i com 
s’hi pot arribar.
Es distribueixen un total de 5.000 exemplars.

Bases del XXXVIII Premi de poesia 
Mn Narcís Saguer dotat amb 1.300 
euros i la publicació de l’obra

Bona acollida del Taller de Màscares Monstruoses que 
es va portar a terme el 19 de febrer a la Biblioteca K1. 
L’activitat dirigida als infants estava organitzada per 
l’Ajuntament i impartida per Creativa.

Taller de Màscares Monstruoses 



Carnaval a Vallgorguina

Vallgorguina ha recuperat dos anys després la celebració 
del Carnestoltes. En aquestes imatges podem veure una 
mostra de la Rua de Carnestoltes que es va celebrar el 
dia 26 de febrer amb animació pels carrers, i acompan-

yats amb el grup La Cremallera, Teatre de carrer.
L’Escola Vallgorguina també va celebrar el carnestoltes, 
i els i les alumnes del centre educatiu van gaudir de la 
festa pels carrers del municipi i la pista poliesportiva.



XIV edició del Raid Hípic 
de Vallgorguina

Una vuitantena de cavalls van formar-ne part i van par-
ticipar en les diferents categories que es duen a terme. 
Incloent enguany la categoria júnior. Amb algunes cares 
conegudes com l’Àlex Crivillé (ex pilot professional de 
motociclisme) i en Santi Serra (tot un referent en el món 
dels cavalls) i genets de primer nivell com l’Àlex Luque 
(subcampió d’Europa) i la Maria Álvarez (campiona del 
món i d’Europa).
El degoteig de gent aficionada i curiosa que es va apro-
par a la zona del Pla del Forn va ser notable, tot i la mica 
de pluja que va aparèixer cap el migdia.
Agrair, una vegada més, als organitzadors de 
l’esdeveniment la seva confiança en Vallgorguina per 
tal de dur-la a terme i en la qual estem molts satisfets 
de col·laborar-hi. Una activitat que ajuda a dinamitzar 
l’economia del municipi i acosta aquesta modalitat es-
portiva als vallgorguinencs i vallgorguinenques.

Patins Vallgorguina va participar a la Lliga Comarcal de 
Patinatge Artístic organitzada pel Consell Esportiu del 
Vallès Oriental (CEVO). La lliga consisitia en dues jor-
nades celebrades els dies 13 de març a Sant Eulàlia de 
Ronçana i el 3 d’abril a Caldes de Montbui. 
Fins a 16 vallgorguinenques i vallgorguinencs van assistir 
a la convocatòria i van competir en les categories de Mi-
nis, Prebenjamí, Benjamí i Aleví. Patins de Vallgorguina 
va demostrar la tradició i bon nivell que hi ha al municipi 
aconseguint diversos podis. Enhorabona a tothom qui 
ho fa possible: Junta, entrenadores, patinadores i pati-
nadors, i famílies.

Patins Vallgorguina participa a la 
Lliga Comarcal de Patinatge Artístic 

El 1r GosCamí de Vallgorguina aplega 55 participants
L’Ajuntament de Vallgorguina va organitzar el diumenge 
3 d’abril, conjuntament amb l’equip de Dogtrekking (i la 
Marketa al capdavant), una caminada amb gossos i gos-
ses amb dos recorreguts circulars d’11 i 8,5 kms.
En total s’hi han inscrit 55 participants que han pogut 
gaudir d’una activitat que es feia per primera vegada i que 
esperem que es consolidi, perquè en futures edicions hi 
participin més vallgorguinencs i vallgorguinenques.



Per Sant Jordi llibres d’autors vallgorguinencs

Torna el DeixaLlibres per Sant Jordi! 
Coincidint amb la Diada de Sant Jordi la xarxa comarcal 
de deixalleries torna a posar en funcionament el Deixa-
Llibres, una iniciativa per afavorir la reutilització de lli-
bres i allargar-ne la seva vida, que funcionarà entre els 
dies 19 i 24 d’abril i permetrà a les persones que facin ús 
de la deixalleria endur-se llibres de segona mà i portar-
n’hi. 
L’objectiu de l’activitat és conscienciar a la ciutadania 
sobre la importància de generar menys residus, però 
també allargar la vida útil d’aquest producte i que els 
usuaris i les usuàries d’aquestes instal·lacions recuperin 
gratuïtament llibres en bon estat i els hi donin una nova 
vida perquè aquests tornin a ser llegits.
Mitjançant aquesta campanya, iniciada l’any 2021, ja 
s’han recuperat prop de 31.000 exemplars a les deixa-
lleries del Consorci, majoritàriament novel·les, llibres de 
contes, biografies i infantils, quantitat que ha permès 
evitar l’emissió a l’atmosfera de 65.100 kg de CO2, dada 
que equival a 3.307.080 arbres que es necessiten per 
absorbir aquesta quantitat de diòxid de carboni en un 
dia.

Com participar-hi:
- Cal anar a la deixalleria a portar-hi algun residu.
- Al costat de l’oficina (recepció) hi haurà exposats tots els llibres que s’ofereixen.
- La participació és gratuïta.
- Cadascú podrà retirar els llibres que li interessin (màxim 3 per persona) i/o deixar-n’hi si estan en bon estat (si 
estan en mal estat es consideraran residus i es separaran com a paper-cartró).

El DeixaLlibres funcionarà del 19 al 24 d’abril en horaris d’obertura de les deixalleries: 
- Dimarts: de 16 a 19h.
- Dimecres a divendres:
   Matí: de 9:30 a 13:30h. 
   Tarda: de 16 a 19h.
- Dissabte: 9 a 15h.
- Diumenge: de 9 a 14:30h.

Aquest Sant Jordi que torna a la 
normalitat després de dos anys 
marcat per la Covid-19, entre la 
gran quantitat de títols publi-
cats podrem escollir-ne dos es-
crits per vallgorguinencs. 
Per una banda, Salmorra de Jor-
di Sugranyes i, per altra banda, 
Brujas... Por querer ser mujeres, 
de Jordi Mas.



DISSABTE 23 D’ABRIL 
Des de les 9 del mati 
Venda de Roses i llibres 
A les 11h Conta Contes
A la plaça de la Vila.

DISSABTE 23 D’ABRIL  
D’11 a 17 hores
Concerts i vermut musical  
A la plaça Mossèn Narcis Saguer
Organitza: La Fetillera.

DISSABTE 23 D’ABRIL
A les 12 hores 
Presentació del llibre La Guerra Civil a Vallgorguina

DISSABTE 23 D’ABRIL 
A les 17 hores 
Actuació de l’Escola de Música de Vallgorguina 
A la plaça de la Vila

DISSABTE 23 D’ABRIL
A les 18 hores.   
Sant Jordi al Caliu 
Presentació del llibre “Brujas... por querer ser mujeres”

DIVENDRES 6 DE MAIG
A les 16:30 
Let’s Clean Up
Al costat de l’escola

DISSABTE 14 DE MAIG
A les 13:45  hores  
Arrossada al Poliesportiu 
Organitza: El Caliu
 

DISSABTE 21 DE MAIG 
A les 9 del matí 
Marxa Nòrdica

DIUMENGE 22 DE MAIG 
A les 9 del matí 
XI Trobada de
vehicles clàssics 
Inscripcions fins el 20 de maig
Santi Fradera: Tel. 666.682.882
c/e: caraicompeta@gmail.com
Organitza: Carai com Peta i Ajuntament Vallgorguina

DISSABTE 2 DE JULIOL 
Festa anys 70/80 - al poliesportiu 

DISSABTE 9 DE JULIOL
Petanca nocturna

DISSABTE 9 DE JULIOL
A les 22 h - Caminada sota la llum de la lluna 

DISSABTE DIA 30 DE JULIOL
De 17 a 20 hores 
Tobogan lliscant al carrer Pi Florit

De 20 a 22 hores 
Concerts a la plaça de la Vila

De 20 a 22’30 hores 
Tapes a la plaça de la Vila

A les 22’30 hores 
Tradicional Cantada d’havaneres

DISSABTE 6 DE JUNY
A les 21 hores 
Sopar a la plaça de la Vila
Organitza: ANC

DISSABTE 18 DE JUNY
A les 13:30 hores 
Festa d’homenatge a la gent gran 
al Poliesportiu
Organitza: El Caliu

TORNA LA REVETLLA DE SANT JOAN
DIJOUS 23 DE JUNY 

A les 6 Hores
Sortida amb autocar a buscar la flama del Canigó 
a la Plaça Mossèn Narcís Saguer.

A les 18:30 hores 
Arribada de la flama del Canigó 
a la Plaça de la Vila

A les 21:30 hores 
Sopar de Carmanyola i revetlla de Sant Joan 
a la plaça de la Vila

(Cal demanar taula al 93 867 91 25 
abans del 22 de juny a les 14 hores)

MAIG

ABRIL

JUNY

JULIOL


