


L’Ajuntament ac  va una web perquè els nens i nenes de 
Vallgorguina puguin comunicar-se amb el seu Rei Mag preferit

Les festes de Nadal d’enguany seran ben diferents 
de com n’estem habituats. Restriccions en les tro-

bades familiars i toc de queda en són alguns dels exem-
ples fefaents. Sens dubte són els efectes colaterals de la 
crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 
i que ja fa més de nou mesos que condiciona les nostres 
vides.

També ha obligat a replantejar la relació amb els Reis 
Mags. L’Ajuntament de Vallgorguina no ha volgut man-
llevar la il·lusió de tots els nens i nenes del poble i, per 
això, ha decidit ac  var la pàgina web “La Teva Carta Als 
Reis” perquè els més menuts puguin comunicar-se amb 
el seu Rei Mag preferit.

A través d’aquesta web, s’hi accedeix amb l’adreça 

h  ps://webdereis.controlfv.com, els nens i nenes te-
nen l’oportunitat d’escriure al seu Rei Mag més es  mat i 
els patges reials s’encarregaran de respondre la missiva.

El sistema informà  c del web permet escollir la carta 
per a Melcior, Gaspar o Baltasar. Només caldrà donar el 
nom de qui l’envia i un correu electrònic per poder rebre 
la resposta. A la mateixa carta s’hi pot incloure un dibuix 
fet pel nen o la nena que envia la carta. A més, també 
s’hi trobarà un vídeo de YouTube amb Nadales nostra-
des que es poden escoltar.

Tanmateix disposa d’una fi nestra d’informació amb els 
horaris i recorregut de la Cavalcada de Reis, demanar 
hora per veure els patges reials i les dades de l’ac  vitat  
Els Tions amagats.

Les mesures sanitàries de prevenció de la COVID-19 fan que hàgim d’organitzar les visites al Patge Reial, 
però el podrem veure!!!
Només s’ha de demanar hora posant-te en contacte amb l’ajuntament o fent servir aquest formulari de contacte.
Et respondran de seguida, el Patge Reial us espera!



La Cavalcada de Reis 2021 per cinc zones de Vallgorguina

Ordre de carrers: avinguda Montseny, avinguda Vallgorguina, carrer les Agudes, carrer Sant Marçal, 
carrer Collformic, carrer Turo de l’Home , carrer Pi Xic, carrer Santa Fe, passatge Sant Bernat, carrer Sant 
Bernat i Carrer Matagalls 

Ordre de carrers:  carrer Rovelló, carrer Llenega Blanca / Llenega Negre, carrer Pebràs, carrer Xampin-
yó, carrer Gírgola, carrer Xampinyó  (fi ns al fi nal), carrer Rabassola, carrer Camperol, carrer Orellana, 
carrer Sureny, carrer Camasec,  carrer Pimpinella, carrer Múrgola, carrer Moixernó , carrer Ou de Reig, 
carrer Fredolic, carrer Pinetell.



La Cavalcada de Reis 2021 per cinc zones de Vallgorguina

Ordre de carrers: avinguda Montnegre, carrer Arboç, carrer 
Roure i carrer del Pi.

Ordre de carrers: carretera Nova, carrer Pi Florit, carrer del Sol, 
carrer Montseny, carretera Vella, carrer Mataró, Montvall, ca-
rrer Turo d’en Blanc, carrer Església, carrer La Nòria, camí de la 
Solana, carrer Montnegre i Poca Farina.  

Ordre de carrers:  carrer Segre, carrer Garona, carrer Valira, ca-
rrer Francolí, carrer Gaià, carrer Anoia, carrer Cardener, carrer 
Llobregat, carrer Besós, carrer Ter, carrer Tordera i carrer Fluvià 

On s’amaguen els  ons a Vallgorguina?

Ja has trobat els  ons de Vallgorguina?

Una inicia  va de veïns i veïnes voluntaris
i voluntàries de Vallgorguina

Fes-li una foto i comparteix-la per
les xarxes #NadalaVallgorguina

Us hi animeu?

Aquí et donem unes pistes per trobar
tots els  ons amagats al poble.



El Pla de prevenció d’addiccions «El Tritó» ha realitzat 136 tallers 
sobre l’ús abusiu de les pantalles durant el darrer curs escolar

El servei de prevenció d’addiccions d’El Tritó del Baix 
Montseny ha realitzat 136 tallers sobre el perill de l’ús 
abusiu de les pantalles, a les diferents escoles del Baix 
Montseny durant el curs escolar 2019-2020. Aquesta és 
una de les dades més signifi ca  ves del balanç que va 
presentar dimarts dia 10 de novembre a la reunió del 
Consell polí  c del Tritó, que agrupa representants dels 
16 municipis que l’integren.

La trobada va servir per fer balanç de les ac  vitats fe-
tes el 2020, presentar els nous reptes i ac  vitats pre-
vistes per al 2021, i signar el Vè Conveni del Tritó pel 
període 2021-2024, que ha comptat amb el suport de 
tots els alcaldes i alcaldesses dels municipis par  cipants.

Pel que fa al balanç del 2020, a banda dels tallers so-
bre prevenció de l’ús abusiu de pantalles, s’han fet més 
de 150 assessoraments sobre drogues i pantalles a fa-
mílies, joves i professionals, i també s’han fet diversos 
tallers sobre ges  ó emocional.

Pel que fa a les ac  vitats previstes pel 2021, es pre-

veu reforçar la formació al professorat i fer tallers 
d’acompanyament amb les pantalles per a pares i ma-
res, atesa la gran demanda que suscita aquesta qües-
 ó. Altres mesures proposades són el canvi al format 

en línia Tdels tallers i xerrades per pares/mares i joves, 
i la conveniència de formar a més joves perquè facin 
d’agents de salut i puguin repar  r informació i material 
en moments concrets, com ara Festes Majors i altres es-
deveniments fes  us, en vista de l’auge de les botellades 
a tot Catalunya, malgrat la seva prohibició. -

El Consell Comarcal del Vallès 
Oriental ja presta el servei d’Atenció 
Integral LGTBI+

Ja es pot fer ús del 
servei d’informació, as-
sessorament i sensibi-
lització sobre diversitat 
sexual i de gènere.

El SAI és un espai 
d’assessorament diri-
git a la ciutadania dels 
municipis que integren 
l’Àrea Bàsica de Serveis 
Socials dels municipis 
del Vallès Oriental. Ofereixen atenció integral, ín  ma 
i de proximitat a les persones integrants del col·lec  u 
LGBTI i a totes aquelles que s’hi adrecin amb qües  ons 
o necessitats rela  ves a la diversitat sexual, la orientació 
sexual i la iden  tat o expressió de gènere. També treba-
llen per la sensibilització de la ciutadania i del personal 
al servei de l’administració, per tal d’aproximar i norma-
litzar la realitat del col·lec  u LGBTIQ+ al conjunt de la 
població del Vallès Oriental.

Cal demanar cita prèvia

Demana més informació o cita prèvia a:
- sai.lgb  @vallesoriental.cat
- 938 60 07 06 (Àrea de Polí  ques Socials i Igualtat -
  CCVOR)
- Carrer Miquel Ricomà, 46, Granollers
   Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. i dimarts
   de 16 a 18 h.

El dijous 26 de novembre es va subministrar als infants 
de primer de primària de l'Escola Vallgorguina un estoig 
d’higiene dental, que contenia un raspall i un tub de pas-
ta de dents fl uorada. 

Aquesta campanya, promoguda per l'Agència de Salut 
Pública de la Generalitat de Catalunya, està centrada en 
potenciar la raspallada dental com a mesura clau per a 
la prevenció de la càries, i es dirigeix exclusivament als 
escolars de primer de primària.  

Dents Sanes



Treballadores i treballadors de l’Ajuntament de Vallgorguina
commemoren el 25N

Treballadores i treballadors de l’Ajuntament de Va-
llgorguina s’han aplegat aquest migdia davant l’edifi ci 
per commemorar el 25N, Dia Internacional per a 
l’eliminació de les violències masclistes. En el decurs de 
l’acte s’ha llegit un manifest, a càrrec de la secretària de 
l’Ajuntament.

“El mo  u rau en la desigualtat que encara existeix en-
tre homes i dones, que prové del patriarcat que encara 
impera a la nostra societat i que situa en una situació 
jeràrquicament inferior les dones vers els homes”.

Malauradament, amb la Covid-19 i el confi nament 
que ens ha tocat viure per fer front a aquesta pandèmia, 
s’ha vist incrementat el nombre d’agressions per violèn-
cia masclista. “Per això no ens hem d’aturar. Cal enfor  r 
l’estratègia i el compromís comú per eradicar totes les 
formes de violència masclista, les que es produeixen en 
l’àmbit de la parella i ex-parella, o en l’àmbit familiar”.

“És per això que avui tornem a ser aquí. Per condem-
nar i denunciar una vegada més qualsevol  pus de vio-
lència vers les dones. Les dones, però, no volem ser va-
lentes, volem ser lliures. Lliures per decidir per nosaltres 
mateixes, lliures per poder viure amb igualtat de condi-
cions, lliures per decidir sobre el nostre propi cos”.

El 25 de novembre se celebra el Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, i 
com cada any, des de la Diputació de Barcelona amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Vallgorguina, ens 
sumem a la jornada per manifestar de forma contun-
dent el nostre rebuig vers les violències masclistes.

El 25 de novembre va ser declarat Dia Internacio-
nal contra la Violència de Gènere (Dia internacional 
per a l’eliminació de la violència envers les dones) 
el juliol de 1981, en el context del primer Encuentro 
Feminista de La  noamérica y del Caribe celebrat a 
Bogotà (Colòmbia). 

En aquesta trobada les dones van denunciar la vio-
lència de gènere en l'àmbit domès  c i la violació i 
l'assetjament sexual en l'àmbit dels governs, incloent-

Campanya ins  tucional: Dia Internacional per l’eradicació 
de la Violència vers les Dones, 25 de novembre 2020

hi la tortura i els abusos que pa  en moltes ac  vistes 
polí  ques. Enguany, fa 60 anys que varen ser assassi-
nades les germanes Mirabal, tres ac  vistes polí  ques 
i membres ac  ves de la resistència. En honor a elles 
es va establir aquesta data com a Dia Internacional 
per a l’eliminació de la violència envers les dones.

L’Ajuntament de Vallgorguina ha aprovat una despe-
sa de 2.178 euros per tal de dur a terme un tractament 
fi tosanitari per endoteràpia a una part dels plataners 
ubicats a la Carretera Nova del municipi. La fi nalitat 
d’aquesta actuació és reduir i controlar la població del 
 gre del plataner (Corythuca ciliata), de manera que no 

suposi una molès  a pels veïns i veïnes que viuen a la 
zona.

El tractament, que es durà a terme entre els mesos de 
juny i juliol de l’any 2021 (moment òp  m perquè ob  n-
gui l’efecte desitjat), es basa en l’aplicació per injecció 
d’un insec  cida directament al tronc de l’arbre prèvia 
perforació i, d’aquesta manera, fer-lo arribar a la saba. 

Aquest fet que suposa que no s’hagi de fer servir cap 
equip polvoritzador i s’eviten, així, les molès  es deriva-
des d’aquest  pus d’actuacions.

Tractament fi tosanitari dels plàtans per endoteràpia



Com bé és sabut, el tercer i quart dissabte de cada 
mes tenim la presència d’una unitat de Deixalleria 
Mòbil en diferents punts del municipi (Baronia del 
Montseny, Canadà Parc i nucli).

Ens els gràfi cs que s’inclouen a la informació us mos-
trem algunes dades pel que fa la nombre d’usuaris per 
zona, percentatge d’ús en cadascuna d’elles i u  lització 
de la targeta de la deixalleria a la Deixalleria Mòbil, des 
del mes de febrer fi ns al mes d’octubre.

Recordem que el servei va estar interromput des del 
mes de març al mes de maig degut a la primera ona-
da de la pandèmia. Tampoc no es mostren les dades 
del mes gener a conseqüència d’una incidència a l’inici 
de la posada en funcionament del servei a Baronia del 
Montseny i a Canadà Parc.

Dades de la deixalleria mòbil

Analitzant les dades, veiem que es tracta d’un 
servei del qual se’n pot treure més profi t i que està 
poc amor  tzat. Recordem, a més a més, que el fet 
d’u  litzar la targeta de la deixalleria en les entrades 
fetes a la Deixalleria Mòbil també comptabilitza a 
l’hora d’aprofi tar les bonifi cacions fi scals a la taxa 
d’escombraries.

 El cost anual del servei és d’uns 5.000 euros 
aproximadament.

L’any 2020, un total de 341 habitatges han re-
duït la taxa de residus a 155 euros, 
gràcies a la targeta de la 
deixalleria. 

L’any 2021 la taxa pujarà 
fi ns a 195 euros, però amb 
la targeta con  nuarà la tari-
fa reduïda, essent la mateixa 
que al 2020.

Enguany hi haurà una mo-
difi cació important per a qui la 
u  litzi.

Nova taxa de residus l’any 2021
- Amb 6 cops l’any, es rebaixarà 

la taxa a 145 euros.
- Amb 12 cops l’any, es re-

baixarà la taxa a 135 euros.
Per a l’aplicació de la tarifa 

reduïda cal que les persones 
interessades sol·lici  n la tar-
geta, de manera presencial, 
a l’Ajuntament (amb cita 

prèvia) o per instància a la web 
municipal: h  p://www.vallgorguina.cat.

Recorda fi ns el 30 de desembre.



L’Ajuntament bonifi ca l’IBI i l’ICIO 
dels habitatges ja construïts on 
s’instal·lin plaques fotovoltaiques

Amb mo  u de la XII edició de la Setmana Europea de 
la Prevenció de Residus (EWWR), els infants de l’Escola 
Bressol l’Avet Blau i els/les alumnes de l’Escola Vallgor-
guina rebran una carmanyola amb un únic objec  u: fer 
una societat més verda i sostenible.

XII Setmana Europea de Prevenció 
de Residus

L’Ajuntament bonifica durant tres anys amb un 50% 
l’IBI (Impost sobre béns immobles) i un 95% l’ICIO (Im-
post sobre construccions, instal·lacions i obres) dels ha-
bitatges ja construïts on s’instal·lin plaques fotovoltai-
ques.

L’ordenança promou les instal·lacions d'aprofitament 
i estalvi energè  c per l’autoconsum amb energia foto-
voltaica, amb l'objec  u de contribuir a la reducció dels 
efectes nega  us del canvi climà  c.

L'equip de govern municipal ho argumenta posant en 
valor el seu compromís amb la lluita contra el canvi cli-
mà  c i posant en marxa de manera defini  va el poder 
afrontar la transició energè  ca, suposant  un  dels  rep-
tes  actuals  més  importants  que qualsevol societat ha 
d'afrontar, i que exigirà una transformació profunda dels 
actuals models energè  cs, i un compromís ferm i sòlid 
per part de la ciutadania.

El 3 de desembre va ser el Dia Internacional de la Dis-
capacitat.

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Dis-
capacitat reconeix el dret a viure de manera indepen-
dent i a ser inclosos en la comunitat. Un any més, en el 
Dia Internacional de la Discapacitat, hem de denunciar 
la situació d’invisibilitat que pateixen les persones amb 
discapacitat en els diferents sectors de la societat per 
poder exercir els seus drets.

L’ajuntament de Vallgorguina és patró de la Fundació 
Acció Baix Montseny.

La  Fundació és una en  tat sense afany de lucre que 
afavoreix la millora de la qualitat de vida, la igualtat 
d’oportunitats i la inserció sociolaboral de persones amb 
disminució.

 L’Ajuntament de Vallgorguina té contracte amb la Fun-
dació per fer les tasques de brigada municipal, neteja 
viaria, pintant horitzontal, bus  ada, desbrossament de 
carrers.

 Com a empreses i par  culars podeu també contractar 
els seus serveis.

h  ps://www.fundaciobaixmontseny.cat/els-serveis

Dia Internacional de la Discapacitat

La Marató de TV3 per la Covid-19

La Marató de TV3 2020 també es veu afectada per 
la Covid-19. Enguany la recaptació anirà des  nada a 
combatre-la. Des de l’Ajuntament tenim la intenció 
d’es  mular i coordinar les ac  vitats que, des de les 
diferents en  tats i associacions del municipi, es pu-
guin dur durant el diumenge 20 de desembre. 

Us recordem que s’han posat a la venda masca-
retes a través de les en  tats i comerços locals, així 
com guardioles solidàries als comerços. També s’ha 
programat una  caminada per l’entorn, la tradicional 
“endevina el pes de la panera!” i aportacions mit-
jançant reptes en xarxes socials. 

Com sempre hem manifestat: “Sense vosaltres, La 
Marató de TV3 a Vallgorguina, no seria possible!”


