


El ple de l’Ajuntament aprova la congelació de les ordenances
fiscals de l’any 2022

Vallgorguina present en el 
Consell d’Alcaldes del Vallès Oriental

L’alcalde Joan Mora, representant l’Ajuntament de Vall-
gorguina, va participar del Consell d’Alcaldes del Vallès 
Oriental que es va celebrar a Canovelles, el passat mes 
de novembre.
L’estat de la pandèmia i la campanya de vacunació, l’inici 
del curs escolar, un estudi i propostes d’actuació sobre la 
diversitat religiosa als cementiris municipals, futures lí-
nies del pressupost i projectes del Consell Comarcal, són 
alguns dels temes que s’hi van tractar.

El ple extraordinari de l’Ajuntament de Vallgorguina va 
aprovar el 27 d’octubre la congelació dels impostos i les 
taxes que seran vigents al municipi durant l’any 2022.
En aquest sentit, es van dur a terme modificacions de 
tipus normatiu en onze ordenances i també de juris-
prudència en l’ordenança de les plusvàlues, després de 
l’anunci del Tribunal Constitucional que tomba l’impost 
que cobren els ajuntaments. L’ajuntament està a l’espera 
de com evolucionarà el tema ja que encara no ha sortit 
la sentència ferma.
El punt es va aprovar per unanimitat per tots els grups 
municipals (6 JuntsxCat, 2 ERC i 1 CUP). Dues regidores 
no van assistir al ple.

EL PLE TAMBÉ VA APROVAR:
- La modificació de crèdits. Crèdits extraordinaris i su-
plements amb 7 vots a favor (6 JuntsxCat, 1 CUP) i 2 abs-
tencions (ERC).

- Acord de requeriment a la CTUAMB per a la rectificació 
de l’error del POUM en el límit de la qualificació urbanís-
tica de la finca situada al carrer Florit 23. 7 vots a for (6 
JuntsxCat, 1 ERC) i 2 abstencions (1 ERC, 1 CUP).
- Acord del Ple d’imposició de sanció i finalització del 
procediment sancionador, EXP. 508/2021. Unanimitat  
(6 JuntsxCat, 2 ERC 1 CUP).

Des de la posada en marxa del caixer automàtic a Vallgor-
guina (desembre 2020), l’equip de govern ha fet un segui-
ment de l’ús que se n’ha anat fent d’aquest, demanant 
periòdicament dades a l’empresa propietària. Després de 
l’anàlisi de les dades, s’ha decidit prorrogar la cessió ja que 
es tracta d’un servei amb una alta taxa d’utilització i, a la 
vegada, essencial, en especial per a les persones d’edat 
avançada i vulnerables ja que no disposen de cap oficina 
bancària al municipi per a poder obtenir diners en metàl·lic.

Renovació del contracte pel 
caixer automàtic

La Junta de Govern Local ha aprovat el conveni entre 
l’Ajuntament de Vallgorguina i la Diputació de Barcelo-
na per la gestió i utilització per a la prestació de serveis 
administratius i d’atenció al públic (oficina del parc, 
serveis d’atenció al públic i organització d’activitats) 
relacionats amb el Parc del Montnegre i el Corredor i 
amb el municipi de Vallgorguina. Es tracta d’una part 

de les dependències de l’edifici municipal situat al ca-
rrer de l’Església número 13. 
El conveni preveu la relació, les obligacions i el règim 
econòmic, considerant que és interès del municipi 
el manteniment d’aquest servei per tal de fomentar 
la promoció turística del poble i del parc natural que 
l’envolta.

Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona
per l’atenció al públic al «Casal»



S’acaben els treballs en els plataners de la Carretera Nova

Adjudicació definitiva del contracte 
d’obres d’arranjament de voreres
i asfaltat de diversos trams del 
municipi 

Arranjament de senders i camins

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vallgorguina 
ha decidit adjudicar el contracte d’obres d’arranjament 
de voreres i asfalt de diversos trams del municipi de 
Vallgorguina, per procediment obert simplificat, ofer-
ta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris 
d’adjudicació, aprovat per la Junta de Govern en data 
14/9/2021, en les condicions que figuren en les seves 
ofertes i les que es detallen en els plecs de clàusules ad-
ministratives particulars i de prescripcions tècniques, a:
Lot1: Asfalts i Equips de Vialitat, SL per un import de 
129.416,34 euros i 27.177,43 euros de l’IVA 21%.
Lot 2: Asfalts del Tordera, SL per un import de 124.280,00 
euros i 26.098,80 euros de l’IVA 21%

Recentment s’ha arranjat el camí que va des del cemen-
tiri de Vallgorguina fins a Can Mora, passant pel Pla de 
Vidal i on hi conflueixen el GR-92 i l’SL-C 110. El cost 
d’aquesta actuació ha estat assumit per la Diputació de 
Barcelona en un 50% (1.043,63 euros) i per l’Ajuntament 
de Vallgorguina per l’import restant.
Properament també es farà una actuació similar a l’SL-C 
71 en el tram proper a la Font d’en Nel, ruta que pas-
sa pel Dolmen de Pedra Gentil. En aquest cas el cost és 
d’uns 630 euros i serà assumit en la seva totalitat per 
l’Ajuntament de Vallgorguina.

Els dies 14 i 15 de desembre es van dur a terme les ac-
tuacions d’arrencament de soques i reposició dels plata-
ners de la Carretera Nova de Vallgorguina.
D’aquesta manera es donen per finalitzades les actua-
cions resultants de l’estudi tècnic que s’havia encarregat 

sobre l’anàlisi de l’estat d’una part de l’arbrat municipal, 
i que implicaven des de petites actuacions (retirada de 
branques perilloses o molestes pels veïns i veïnes, sane-
jaments, etc.)  fins a la substitució de 5 exemplars. El cost 
total dels treballs efectuats ha estat de 2.184,05 euros.



L’ACA destina 310.345,51 euros a Vallgorguina per la millora
de l’abastament d’aigua
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha resolt l’adjudicació 
d’una nova línia d’ajuts, destinada als ens locals, amb 
l’objectiu de millorar l’abastament municipal d’aigua en 
alta, amb un pressupost total de 20 milions d’euros, a tra-
vés de 158 ajuts. D’aquests, 38 beneficiaran les comarques 
de Barcelona (5 M euros); 34 les de Girona (4,3 M euros); 
44 les terres de Lleida (1,9 M euros); 21 les comarques de 
Tarragona (més de 5 M euros) i 12 les Terres de l’Ebre (més 
de 502.000 euros).
Entre les actuacions subvencionades, n’hi ha tres que be-
neficiaran a Vallgorguina que en el seu conjunt abasten 
310.345,51 euros en total.
- Canonada de transport en alta de La Baronia del Montseny 
a Canadà Parc. Subvenció atorgada: 105.244,43 euros.
- Canonada de transport en alta de Can Puigdemir a nucli. 

Subvenció atorgada: 23.217,61 euros.
- Canonada de transport en alta de dipòsit Can Puigde-
mir 2 a Can Puigdemir 1. Subvenció atorgada: 181.883,47 
euros.

Informa’t sobre objec-
tes perduts dipositats a 
les dependències mu-
nicipals. Truca al 93 867 
91 25 de 9 a 14 hores o 
demana cita prèvia.

Reconeixement dels Mossos 
d’Esquadra al regidor Josep Terribas

Els Mossos d’Esquadra han fet una felicitació pública a 
en Josep Terribas, regidor de l’Ajuntament de Vallgor-
guina, per la seva col·laboració amb el cos. L’acte es va 
celebrar el dimecres 20 d’octubre i està motivat pel seu 
suport incondicional i compromís amb les tasques, co-
municacions i recomanacions en les actuacions porta-
des a terme des de la comissaria de Sant Celoni.
El lliurament va tenir lloc en el marc de la celebració del 
Dia de les Esquadres 2021 de l’ABP Granollers, que en-
guany es va celebrar a l’Hotel Ciutat de Granollers. Josep 
Terribas va recollir el reconeixement de la mà del Cap de 
la CD Sant Celoni, Joan Juli Camacho.
El Dia de les Esquadres és una celebració que té per ob-
jectiu considerar la feina de totes aquelles persones que 
integren els Mossos d’Esquadra i per reconèixer la con-
tribució de diverses entitats a la seguretat ciutadana.  

Han començat a la urbanització Canadà Parc els tre-
balls d’arranjament de diversos trams de voreres (zo-
nes verdes municipals) i asfaltat, aprovats per la Junta 
de Govern Local el passat mes de juliol. Aquest tre-
balls també es portaran a terme a la resta de barris i 
al nucli.

Comencen els treballs 
d’arranjament de voreres 
a la urbanització Canadà Parc



Solidaritat de les veïnes i veïns de Vallgorguina en la recerca de la Sònia

L’Ajuntament de Vallgorguina agraeix a totes les volun-
tàries i voluntaris que van participar i es van oferir per 
fer-ho, en la recerca de la Sònia, per la seva predisposi-
ció, solidaritat i bon fer.
Malauradament es va trobar el seu cos sense vida i des 
del consistori es va expressar el condol a la família, co-

neixedors del seu patiment i amb qui durant tres dies 
van poder conviure mentre es duia a terme la recerca.
Un agraïment també a tots els cossos que van partici-
par en l’operativa de recerca: Bombers de la Generalitat, 
Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, SEM, Protecció Civil 
i Creu Roja.

Un camió queda enganxat en una tanca de seguretat a la C-61

Incidència a la carretera C-61 el 22 de novembre de 
2021. Una de les rodes de la part posterior d’un tràiler 
que circulava en direcció Arenys va quedar enganxada a 
la tanca de seguretat en un revolt situat entre els quilò-
metres 10,5 i 11, just en el punt on comença la pujada a 
Collsacreu. Només hi va haver un camió implicat.
Al lloc de la incidència, a l’alçada de El Cabirol -antic 
restaurant Colomeró- s’hi van traslladar els Mossos 
d’Esquadra i els Vigilants de Vallgorguina. Es tracta d’un 
revolt força tancat i el més possible és que el conductor 
s’obrís poc.

Dos agents dels Mossos d’Esquadra fora de servei van 
veure com tres persones agafaven la bossa a una turista 
a l’AP7. Davant d’aquests fets van fer-los seguiment i els 
van interceptar a la C61, a l’entrada del polígon indus-
trial El Molinot, a Vallgorguina. 
Es van poder detenir a dos dels ocupants del vehicle de 
lloguer que conduïen, un tercer es va fer escàpol. Tots 
tres de nacionalitat kosovar.
Els detinguts formen part de les bandes que operen 
per l’autopista, tant en àrees de servei o bé utilitzant el 
mètode de la roda punxada fent aturar els vehicles, ha-
bitualment ocupats per turistes.
Els fets van passar el dimarts 17 de gener a les cinc de la 
tarda i les diligències s’han portat des de la comissaria 
dels Mossos d’Esquadra de Sant Celoni.

Els Mossos d’Esquadra detenen dues persones a l’entrada del polígon 
industrial El Molinot després de robar a una turista a l’AP7



Actuacions de recollida d’animals

L’any 2021 s’han recollit a Vallgorguina 35 gossos per 
part de l’empresa adjudicatària del servei, Can Clarens. 
De tots ells 28 s’han retornat a propietari i 7 han estat 
donats en adopció.
També hi ha aspectes preocupants que es detecten en 
les recollides efectuades: 12 no portaven el microxip i 12 
més eren de raça potencialment perillosa (GPP).
Des de l’Ajuntament seguirem treballant per tal que la 
ciutadania prengui consciència de la necessitat de xipar 
els animals i que els propietaris de GPP tenen unes con-
sideracions especials que cal complir (tinença de llicèn-
cia i portar morrió, entre d’altres).
Pel que fa a les colònies de gats i gates ferals de Vallgor-
guina cal destacar que durant l’any 2021, i continuant en 
la línia de control en tots els barris i zones del municipi, 
es van fer 67 esterilitzacions repartides de la següent 
manera: 
- 20 a la Baronia del Montseny 

Pep Pujol. 
Regidor de Medi Ambient

Al’Ajuntament  es reben al llarg de l’any moltes 
instàncies i denúncies en referència a incidències 
amb animals: lladrucs que molesten a veïns i veï-

nes, excrements no recollits de la via pública, gossos i 
gosses que van deslligats i es barallen entre ells o deri-
ven en conflictes amb humans.
De ben segur que no és un fet exclusiu del nostre muni-
cipi, però aprofitant que encetem un any nou (i aquest 
sol venir acompanyat de nous propòsits fruit de profun-
des reflexions) crec que és bo fer un ràpid balanç sobre 
tots aquests temes.
Una major responsabilitat individual suposaria, de ben 
segur, un millor descans pels veïns i veïnes, uns carrers 
més nets, sortir a passejar sol o amb el teu animal més 
tranquil i tranquil·la, etc. 
Tots els qui hem tingut animals o tenim cura d’ells sabem 
que requereixen d’una atenció especial, com a membre 
que són de la família.   
A Vallgorguina disposem d’una “Ordenança Munici-
pal Reguladora de civisme i la convivència ciutadana” 
on tracta, en el seu punt 5, aquest i altres temes amb 
l’objectiu de regular la protecció tinença d’animals i les 
interrelacions entre les persones i els animals domès-
tics.
La podeu trobar al Web municipal/Ajuntament/Norma-
tiva i documentació oficial/Ordenances Generals.
Reduir el nombre d’actuacions per part dels Vigilants 
o l’empresa que presta el servei de recollida d’animals 
hauria de ser un repte per a tots i totes. Així com cen-
sar-los i identificar-los (xip) degudament. Amb l’ajut 

VIURE i CONVIURE amb RESPECTE

(I) Propietaris i propietàries d’animals

de l’Agent Cívic es pretén reforçar i conscienciar sobre 
aquests temes.
Sempre que es tenen dades d’algun possible infractor o 
infractora es tracte el cas i es prenen les accions opor-
tunes. Algunes d’elles acaben en advertències o sancions 
econòmiques i, us ben asseguro, que aquest no és un fet 
agradable (però malauradament acaba essent necessari).
Per últim m’agradaria que el lector i lectora d’aquest ar-
ticle es quedés amb la finalitat amb la que està escrit: 
gaudir de la companyia i estima (mútua) d’un animal 
comporta al seu propietari o propietària, irreversible-
ment, un seguit d’obligacions que si no compleix té un 
impacte i afectació directa a la resta de veïns i veïnes del 
poble. 

- 10 a la zona de la Solana (nucli) 
- 16 a Can Puigdemir, 8 a Canadà Parc 
- 11 al nucli (zones de Crta. Vella, C/ Mataró i Plaça Sant 
Andreu i C/ del Sol)  
- 2 a disseminat (zona del Xeremell).
Com sempre, en aquest tema, agrair a tota la xarxa de 
voluntàries i voluntaris que alimenten i controlen, sota 
la supervisió de Can Clarens i l’Ajuntament de Vallgor-
guina, les colònies de gats i gates ferals de Vallgorguina.



Obert a la ciutadania el procés 
participatiu de l'Agenda Rural 
de Catalunya

Vallgorguina és un municipi amb una llarga tradició ru-
ral. Ara, és un moment per dir la nostra en el marc de 
l’Agenda Rural de Catalunya, ja que s’ha obert a la ciuta-
dania el procés participatiu. En aquesta darrera fase de 
participació el Departament d’Acció Climàtica, Alimen-
tació i Agenda Rural posa a disposició el canal Participa 
perquè la ciutadania pugui consultar i fer-hi aportacions. 
El procés estarà obert fins al 15 de febrer.
Mitjançant 6 tallers temàtics i 15 de territorialitzats, 
s’han recollit nombroses propostes que han donat com 
a resultat un document final amb 900 accions. Aquest és 
el document sobre el qual ara es poden fer noves apor-
tacions i esmenes a través del canal Participa.
Les accions proposades s’ordenen a l’entorn de set grans 
reptes: Persones, benestar i repte demogràfic; Transició 
ecològica; Territori connectat; Sistema agroalimentari; 
Gestió forestal; Innovació i dinamització social i econò-
mica; i Governança.

Agent Cívic per l’any 2022

Vallgorguina disposarà durant gairebé tot l’any 2022 d’un agent 
cívic gràcies a l’aprofitament del Programa de Treball i Formació 
(TRFO) ofert pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Properament el podreu veure pels carrers dels barris de tot el 
municipi i entre les seves tasques més importants hi haurà les 
de conscienciació i informació a la ciutadania.
Esperem que, entre tots i totes, li fem fàcil la feina i ens ajudi 
a millorar el poble i minimitzar els comportaments incívics.  
Benvingut Xavier!



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

El 19 de novembre 53 alumnes de les Escoles Pies d’El 
Masnou van visitar i van fer el taller de pagès per un dia, 
al Museu del Bosc i la Pagesia.
El museu posa èmfasi en la memòria col·lectiva del mu-
nicipi, mostrant el seu passat rural a partir de les eines 
utilitzades en els treballs a bosc i a pagès, i el testimoni 
dels mateixos protagonistes a través de fotos i audiovi-
suals.

El Museu del Bosc i la Pagesia 
obert a les escoles

L’Ajuntament de Vallgorguina amb la finalitat d’evitar la 
formació de gel durant els mesos més freds de l’any, i 
amb la previsió de temperatures baixes, ha decidit tirar 
sal als carrers de les urbanitzacions de Canadà Parc, La 
Baronia del Montseny i Can Puigdemir.
En cas de necessitat, una empresa contractada pel con-
sistori s’encarregarà de tirar sal a les principals vies ur-
banes com a mesura de seguretat i prevenció. 
Aquesta actuació s’ha vingut fent en el decurs de tota 
la legislatura i es portarà a terme sempre que hi hagi 
previsió de gelades a Vallgorguina.

Una quinzena de professionals de la Xarxa de Punts 
d’Informació Turística (PIT) del Vallès Oriental van fer a Va-
llgorguina una jornada de treball el 20 d’octubre. Va servir 
per conèixer sobre el terreny, el municipi i els serveis i re-
cursos turístics que es poden oferir. L’alcalde de Vallgorgui-
na Joan Mora i el regidor Pep Pujol els van donar la ben-
vinguda. 
De la mà de Melanie Colom (Barcelona Discovery) els pro-
fessionals dels PIT van rebre informació del que es fa a Va-
llgorguina en temes de turisme i van fer una visita guiada 
al Museu del Bosc i la Pagesia. També es van desplaçar a 
l’espai gastronòmic Carpier Ahumados situat a Can Pu-
jadas, l’antic Col·legi Santa Fe, i on s’hi ubicarà un Punt 
d’Informació Turística.
La Xarxa PIT és un programa impulsat per la Diputació de 
Barcelona per dotar la demarcació del màxim nombre de 
punts d’informació. Al Vallès Oriental, és el Servei de Turisme 
del Consell Comarcal el responsable del seu desplegament.

Jornada de treball de la Xarxa PIT 
del Vallès Oriental a Vallgorguina



Novetats a l’EBM l’Avet Blau de Vallgorguina

La  Fundació Pere Tarrés s’ocupa de la gestió de 
l’EBM de Vallgorguina des del passat mes de set-
embre. 

Després del corresponent procés de licitació i adju-
dicació del servei, Cavall de Cartró (Clece), l’empresa 
que prestava el servei des de la seva posada en marxa 
(2004), ha deixat de fer-ho.
La Fundació Pere Tarrés es caracteritza per una gestió 
moderna, oberta i participativa.
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 

L’Ajuntament de Vallgorguina ha demostrat amb es-
creix que aposta per l’educació amb una implicació 
manifesta i una aportació econòmica creixent any 

rere any de manera notable. Una implicació que que-
da reflectida, per una banda, a l’EBM l’Avet Blau amb 
l’aportació mensual considerablement superior a cursos 
anteriors i l’elaboració del Projecte Educatiu de Centre 
(PEC).
Per altra banda, també són considerables els recursos, 
pedagògics i econòmics, que s’inverteixen a l’Escola Va-
llgorguina.
És el cas del Projecte ara Art, amb la finalitat de fomen-
tar i posar en valor projectes artístics que es portin a 
terme en el si d’un centre d’educació infantil, primària 
o secundària, en col·laboració amb una escola artística, 
un equipament cultural, o institucions, entitats i associa-
cions artístiques, per promoure l’equitat i la qualitat del 
sistema educatiu reflectida en la millora de les capaci-
tats i competències de l’alumnat participant.
Desa de l’ajuntament també es paga el transport en au-
tocar per a l’activitat de piscina (educació Física) pels 3 
trimestres des de P3 fins a 2n de primària.

Autor de la foto: Sergi Palau

Diputació de Barcelona estan treballant per tal de tenir 
un projecte motivador per les docents i atractiu per a 
les famílies.
Des de l’Ajuntament se segueix apostant per l’Escola 
Bressol Municipal i l’aportació mensual que es fa per po-
der oferir el servei s’ha vist incrementat (passant d’uns 
6.400 euros mensuals a 8.400 euros).
Si bé és cert que el nombre d’infants matriculats ac-
tualment és molt baix, és d’esperar que amb tot aquest 
seguit de canvis i accions proactives, acompanyat d’una 
millora en la situació de la pandèmia, el nombre de ma-
triculats augmenti. En cas contrari, molt probablement, 
el servei s’hauria de replantejar.

Invertir en EDUCACIÓ és invertir en FUTUR

Es participa i s’ajuda econòmicament la celebra-
ció de la Robotseny, que busca promoure el procés 
d’aprenentatge de la química i la tecnologia des de me-
todologies experimentals i potenciar les vocacions tec-
nològiques i científiques cap al batxillerat científic i els 
cicles formatius de la família de la Química.
A més, des d’aquest curs 2021-2022 s’ha posat en marxa 
un  nou servei de psicologia i es manté el servei de lo-
gopeda, ja en funcionament, amb recursos municipals. 



La Fira del Bosc i la Pagesia en imatges



La Fira del Bosc i la Pagesia en imatges



Visita oficial de l’alcalde de la Vall de Bianya a la 
Fira del Bosc i la Pagesia

EEl diumenge 28 de novembre, en el marc de la Fira del 
Bosc i la Pagesia, va visitar Vallgorguina Santi Reixach, al-
calde de la Vall de Bianya i president del Consell Comar-
cal de la Garrotxa. En la seva estada, acompanyat per 
l’alcalde de Vallgorguina, Joan Mora, i els regidors Josep 
Terribas i Xavier Blanquer, va conèixer el Museu del Bosc 
i la Pagesia, va visitar l’Associació Cultural Vallgorguina 
(ACV) i va passejar per la Fira on va poder tastar pro-
ductes de proximitat, així com la tradicional escudella 
amb carn d’olla que elabora l’Associació Casal Caliu El 
Dolmen, de Vallgorguina.
La relació entre els alcaldes de Vallgorguina i de la Vall 
de Bianya ja ve de lluny amb motiu de la recollida de la 
Flama del Canigó a Coll d’Ares.

Activitat social

L'Ajuntament de Vallgorguina i Càritas aquestes festes 
van lliurarpaneres de Nadal a 23 famílies del municipi en 
situació de vulnerabilitat.

Caga Tió solidari de Càritas el 12 de desembre de 2021

Assemblea General de l’Associació Cultural Vallgorguina



Pessebre Vivent, Caga Tió de l’ACV i el Tió al bosc
Més de 400 persones van visitar el 18 de desembre l’11è 
Pessebre Vivent. Hi van participar 75 actors i actrius, 
que van escenificar diferents quadres: Romans, Hero-
des, Anunciació, Naixement, parades de mercat (forner, 
teles, filadora, fuster, fruita, terrissaire). També pastors i 
aviram, rentadora i dimonis... Organitzat per la Comissió 
Pessebre amb la col·laboració de l’ajuntament. Al final de 
l’escenificació es va passar un audiovisual amb imatges 
d’altres edicions i es va repartir una mica de berenar.

Un centenar d'infants van fer cagar el Tió el 24 de desembre. Una activitat organitzada per l'Associació Cultural Vall-
gorguina amb la col·laboració del Casal Caliu el Dolmen i l'Associació La Fetillera. 

Vallgorguina va anar a buscar el Tió al bosc el 12 de desembre. Una activitat, també, solidària amb La Marató de TV3. 



CAVALCADA DE REIS 2022
Un any més Ses Majestats els Reis Mags d’Orient van 
fer la tradicional cavalcada pels principals carrers de les 
urbanitzacions i nucli de Vallgorguina.
Des de l’Ajuntament agraïm l’esforç de totes les perso-
nes que ho han fet possible amb el seu temps, compro-
mís i il·lusió. I, de manera molt especial, fem palès el 
reconeixement i agraïment a la tasca portada a terme 
per sis persones durant més de dues setmanes perquè 
la cavalcada hagi reeixit amb èxit una vegada més.



Una de les activitats culturals programades durant les fes-
tes de Nadal va ser el “Taller de fanalets” que es va dur a 
terme els dies 3 i 4 de gener d’aquest any a la Biblioteca. 
L’Activitat la va organitzar l’Ajuntament de Vallgorguina 
i impartida per Creativa. L’11 de desembre també es va 
programar un taller de decoració nadalenca.

Taller de Fanalets a la Biblioteca Fira de Nadal a l'Escola Waldorf

L’11 de desembre l’Escola Waldorf va organitzar la Fira 
de Nadal. A la Masia de Can Puigdemir s’hi va fer el 
Conte Waldorf, una mandala gegant, concerts, tallers, 
nadales, jocs tradicionals, parades de llibres i joguines, 
rifa, venda de manualitats i material pedagògic, entre 
d’altres activitats.

El 17 de desembre, la Sala d’Exposicions de Vallgorguina 
va acollir el Concert de Nadal que van oferir els alumnes 
i professors de l’Escola de Música Microsons. 
L’activitat també va disposar d’una guardiola solidària 
per La Marató de TV3.

Concert de Nadal de l’Escola de 
Música Microsons

Castanyes, moniatos, panellets i garnatxa, els ingre-
dients típics d’una castanyada. Així ho va preparar el 30 
d’octubre de 2021 l’Associació Casal Caliu El Dolmen.

Castanyada de l’Associació Casal 
Caliu El Dolmen



Campionat V. Dogtrekking Montnegre Festival de Nadal de Patins Vallgorguina

Els dies 5 i 6 de desembre de 2021 va tenir lloc a Can 
Pradell el V. Dogtrekking Montnegre en les distàncies de 
20, 40 i 60 quilòmetres.

El 18 de desembre de 2021 va tenir lloc a la pista po-
liesportiva el Festival de Nadal de Patins Vallgorguina a 
càrrec de les integrants de l’entitat esportiva.

El divendres 29 d’octubre va tenir lloc una tarda de pe-
tanca a la Plaça de la Vila. El Club Petanca Cardedeu va 
tornar la visita feta pel Grup de Petanca Vallgorguina el 
15 d’octubre, i es comença a preparar el Torneig Baix 
Montseny 2022.

Tarda de petanca 

Una cinquantena de persones del Maresme, Barcelonès, 
Vallès Oriental o pobles del Baix Montseny van participar 
el 21 d’octubre a la Marxa Nòrdica pels voltants de Vall-
gorguina. L’activitat també va servir per promocionar tu-
rísticament el municipi i donar vida als restaurants locals.

Marxa Nòrdica 

El passat mes d’octubre es van organitzar dues activitats 
familiars a La Fàbrica, organitzades per l’ajuntament i 
impartides per Creativa. El dia 23 d’octubre es va progra-

Activitats familiars a La Fàbrica

mar una jornada que va consistir en un taller de bolets 
i fulles de forn. I el dia 30 d’octubre va ser el torn d’un 
taller de decoració de carbasses.



Inauguració del parc de cal·listènia de Canadà Parc

Dissabte 18 de desembre es va inaugurar l’equipament 
de cal·listènia que l’ajuntament ha instal·lat a la urbanit-
zació de Canadà Parc amb un cost aproximat de 15.000 
euros. Aquest és el segon equipament d’aquestes ca-
racterístiques que s’instal·la a Vallgorguina. El primer ja 
està en funcionament des del mes de juny, i està situat 
al costat del camp de futbol. La voluntat de l’ajuntament 
és dotar a totes les urbanitzacions d’un equipament de 
cal·listènia.
Es tracta d’una instal·lació promoguda en la modalitat 
d’esport a l’aire lliure ja que, amb aquesta estructura es 

facilita la realització d’entrenaments integrals del cos 
com ara exercicis de braços, abdominals, flexions, es-
quats, muscle-ups, dips, entre d’altres.
Es pot dir que la cal·listènia, és un nou esport que ja 
compta amb federacions que en regulen les competi-
cions i professionals reglats en l’ensenyament d’aquesta 
disciplina.
La instal·lació d’equipaments esportius de cal·listènia, 
també coneguts com a street workout, és una manera 
senzilla i efectiva de promocionar l’esport a l’aire lliure i 
la vida saludable entre la ciutadania.

Manteniment, millores i inversions al 
camp de futbol

En l’últim trimestre de l’any 2021 es van realitzar les se-
güents accions al camp de futbol:
- Aportació de cautxú per a la gespa del camp (9.000 
euros aproximadament).
- Compra d’una banqueta mòbil per a futbol 7 (3.400 eu-
ros aproximadament) i que no ha suposat cap despesa 
per l’ajuntament ja que s’han aprofitat diners provinents 
de subvencions de la Diputació de Barcelona. 
- Canvi de mobiliari i millores en el vestuari de l’àrbitre.
- Compra i col·locació de xarxes amb els colors del club 
per a les porteries.
Recentment també s’ha rebut l’estudi encarregat (re-
curs ofert per la Diputació de Barcelona) per a la substi-
tució de l’actual caldera per una de biomassa. En aquest 
cas resta pendent valorar en profunditat la necessitat de 
l’actuació.

“El llibre Sant Celoni i l’atletisme. Una aproximació his-
tòrica” (Tushita Edicions), que ha escrit Albert Galin i 
Calvo fa un repàs històric dels atletes que han destacat 
al municipi com Romà Castelltort que va viure a Sant 
Celoni a finals dels anys 30 del segle passat fins que es 
va exiliar a Mèxic amb la família. Però també anomena 
altres atletes que van sobresortir en diferents dècades i, 
entre els quals, Josep Maria Taberner, en Taba, actual-
ment veí de Vallgorguina, que a la dècada dels anys 60 
del segle passat va ser un dels atletes punters del país i 
guanyador de la reconeguda cursa Jean Bouin de Bar-
celona.

El llibre «Sant Celoni i l'atletisme» 
té un apartat pel vallgorguinenc 
Josep Maria Taberner



Campanya de solidaritat amb un nen 
de 5 anys de Cardedeu que pateix la 
malaltia «Pell de Papallona»

L’Adrià és un nen de 5 anys de Cardedeu que té una 
malaltia genètica crònica anomenada Pell de Papallona, 
poc freqüent i sense cura a data d’avui, a l’Estat espan-
yol n’hi ha uns 500 casos. Per millorar-li la qualitat de 
vida i la de les seves famílies, a més de fomentar la in-
vestigació s’han iniciat diverses campanyes per recaptar 
fons i donar-los a l’ONG Debra, sense ànim de lucre que 
treballa amb aquesta finalitat.
Una d’aquestes campanyes que s’han impulsat ha sorgit 
d’un grup de persones de Vallgorguina que proposen, de 
cara al bon temps, organitzar una caminada popular per 
recaptar diners per a l’associació.

S’ha aprovat la nomenclatura de les vies públiques i numeració dels carrers de Canadà Parc. El passat mes d’octubre 
es va fer de manera inicial i es va sotmetre 30 dies a informació pública. 

Actualització nomenclatura Canadà Parc

La recollida selectiva del residu tèxtil per part d’Humana 
Fundación Pueblo para Pueblo ha permès recuperar 
més set tones de tèxtil usat a Vallgorguina per a donar-
les una segona vida amb un benefici ambiental i social.  
A Vallgorguina, Humana va recollir l’any passat una mit-
jana de 2,36 kg per habitant.
L’entitat sense ànim de lucre va recuperar 7.217 kg l’any 
passat per 7.368 de l’exercici anterior, la qual cosa es tra-
dueix en un petit descens del 2%. El residu tèxtil (roba, 
calçat, complements i tèxtil de llar), que es diposita en 
els contenidors situats en la via pública, equival a 29.000 
articles de roba que són classificats a la planta de prepa-
ració per a la reutilització que Humana té a l’Ametlla del 
Vallès. La major part tindrà una segona vida: el 50% es 
pot reutilitzar i més del 35%, reciclar.
Les més de set tones recollides l’any passat a Vallgorgui-
na han evitat 44 tones de CO2 a l’atmosfera. 

Humana recull a Vallgorguina més de 
7 tones de tèxtil usat l'any 2021



Vallgorguina ha estrenat gimcana digital “ALQUÍMIA A 
VALLGORGUINA”.  Una nova experiència turística en la 
qual els i les participants han de resoldre enigmes men-
tre aprenen sobre el patrimoni i coneixen una part de la 
història del municipi.
Es tracta d’una aventura detectivesca on l’usuari par-
teix d’un enigma inicial i que l’anirà guiant per diferents 
punts de Vallgorguina. Començar a jugar és tan fàcil com 
escanejar el codi QR o accedir a l’enllaç web https://
gymkanaturistica.com/game/?pin=Vallgorguina amb el 
telèfon mòbil.
La gimcana està ambientada a l’any 1914, on una tem-
pesta infinita s’ha instal·lat al poble i està fent malbé 
les collites. El jugador és l’avi Joan, un humil treballa-
dor del camp de Vallgorguina que ha d’aconseguir els 
ingredients per a l’obtenció de la poció màgica casolana 
que alliberi el poble del mal temps. Té poques hores per 
posar fi a aquesta pluja o els danys a les collites seran 
irreversibles.
El punt d’inici és al Museu del Bosc i la Pagesia i es plan-
tegen 13 enigmes que es poden resoldre en uns 70 mi-
nuts amb un recorregut d’1,5 km. Disponible en català, 
castellà, anglès i francès.
Important: A la gimcana digital Alquímia Vallgorguina 
s’hi ha de jugar de dia, de nit no és possible.

«Alquímia a Vallgorguina», la Gymkana Digital Turística 

Els dies 13 i 20 de novembre l’ajuntament i el Museu 
del Bosc i la Pagesia, amb la col·laboració de Barcelo-
na Discovery i el guiatge de Joan Salicrú van organitzar 
l’activitat “Saps com funciona una granja biodinàmica?“.
Els participants van poder visitar els camps i el bestiar 
d’en Joan Salicrú així com l’Església Vella.
L’ajuntament va portar a terme aquesta activitat per aju-
dar a la restauració, assumint el cost de l’activitat i poder 
ajudar els restaurants del municipi. Una activitat per te-
nir coneixement i ajudar la restauració de Vallgorguina. 
La inscripció costava 15 euros i a l’inici de l’activitat els 
participants van rebre un val de 15 euros per poder a 
anar a dinar a qualsevol restaurant de Vallgorguina.

Com funciona una granja biodinàmica



Un any més Vallgorguina ha demostrat la seva soli-
daritat i van ser moltes veïnes i molts veïns que, o bé 
van fer aportacions a les guardioles repartides pels 
comerços  locals, o bé van participar en les activitats 
organitzades per recaptar diners per La Marató de TV3 
i Catalunya Ràdio que, enguany, es destinaran a la sa-
lut mental. “La Marató que trenca murs”, deia l’espot 
publicitari de la trentena edició.
De manera provisional a Vallgorguina s’han recaptat 
1.586,21 euros. Per activitats la recaptació ha estat la 
següent:
- Anem a buscar el Tió 460 €
- Associació Casal Caliu El Dolmen 375,40 €
- AFA Escola Vallgorguina 244 €
- Ass. veïns Canadà Parc 182 €
- Guardioles solidàries 201,81 € (dues de pendents)
- Panera solidària 123 €

Guanyadora de la panera solidària. 
Es tractava d’endevinar el pes

Partides de petanca organitzades per 

l’Associació Casal Caliu El Dolmen

Passi de la pel·lícula Terra de Telers amb la presència 
del seu director i guionista Joan Frank Charansonnet

L’Associació Casal Caliu El Dolmen 
també va organitzar una ballada de zumba

Anar a buscar el Tió al Bosc amb el senyor Castanya 
una de les activitats solidàries amb La Marató


