


Let’s Clean Up Europe 2020: Seguim netejant la riera de Vallgorguina

Els passats dies 18, 19 i 20 de setembre es va dur a 
terme la quarta edició del Let’s Clean Up Europe. Si bé 
les dates inicialment previstes eren del 8 al 10 de maig,  
el context marcat per la pandèmia provocada per la CO-
VID-19, va fer que es posposés. Aquesta acció, comuna a 
tot Europa, tracta de conscienciar a la població sobre la 
quan  tat de residus que llencem de forma incontrolada 
a la natura i de promoure accions de sensibilització a 
través de la recollida d’aquests residus.

Des de l’Ajuntament de Vallgorguina es va organitzar 
una neteja de la riera pel dissabte 19 de setembre. La 
idea era donar con  nuïtat a una primera neteja de la 
mateixa riera de Vallgorguina realitzada el 8 de març, i 
que s’havia dut a terme per recollir tots els residus que 
van afl orar amb el pas del temporal Gloria. 

La veritat és que, si bé la trobada del març va ser un 
verdader èxit, en aquesta segona ocasió, la par  cipació 
va ser molt escassa (fet que ens ha de fer refl exionar a 

tots i a totes).
Així doncs, una desena de persones es van trobar al 

pont de Can Pradell per dividir-se en dos grups. Un d’ells 
es va dirigir seguint la riera cap a Sant Celoni i l’altre es 
va encaminar direcció a Vallgorguina (amb la intenció 
d’arribar on s’havia fi nalitzat la primera neteja). Tot i ser 
poc nombrosos, els grups van re  rar una vintena de sacs 
que contenien ferralla, plàs  c i tèx  l, entre d’altres resi-
dus.  

Desitgem de tot cor que en properes convocatòries i 
accions d’aquest  pus el nombre de par  cipants aug-
men   considerablement. I és que encara ens queda un 
bon tros de riera per netejar...

No només quan hi ha una catàstrofe natural (com fou 
el temporal Gloria) la ciutadania ens hem de mobilitzar 
per dur a terme la neteja i conservació de l’entorn na-
tural on vivim, sinó que aquest ha d’ésser un comporta-
ment que ja formi part del nostre fer del dia a dia.

Sessió informa  va sobre plaques fotovoltaiques orga-
nitzada per l’Ajuntament de Vallgorguina i duta a terme 
per Col.lec  u Solar. Una xerrada cultural d’alt nivell tèc-
nic i de conscienciació mediambiental, amb poca assis-
tència de vallgorguinenques i vallgorguinencs. Sempre 
amb el compliment de totes les mesures de seguretat 
necessàries an   COVID-19.

Xerrada informa  va sobre 
plaques fotovoltaiques

L’any 2020, un total de 341 habitatges han reduït 
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 tarifa 
reduïda,
essent la mateixa que al 2020.

Les tarifes reduïdes per portar 
residus  a la deixalleria seran:

- Amb 6 cops l’any, es rebaixa la taxa a 145 euros.
- Amb 12 cops l’any, es rebaixa la taxa a 135 euros.
Per a l’aplicació de la tarifa reduïda cal que les perso-

nes interessades sol·lici  n la targeta a l’Ajuntament.
Durant dos dissabtes de desembre es podrà sol·licitar 

al local de l’Associació de Veïns.
- 12 de desembre d’11 a 12 hores Baronia del 

Montseny.
- 12 de desembre de 12 a 13 hores Canadà Parc.
- 19 de desembre d’11 a 12 hores Canadà Parc. 
- 19 de desembre de 12 a 13 hores Baronia del 

Montseny.
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.
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Nova taxa de residus l’any 2021



Servei de neteja

L’Ajuntament de Vallgorguina ha adjudicat el contracte 
de servei de neteja viària, mitjançant un procediment 
obert, a l’empresa Ruscalleda SAU, la qual va presentar 
l’oferta econòmicament més avantatjosa. El contrac-
te  ndrà una durada de 4 anys, amb la possibilitat de 
prorrogar-lo 1 any més, amb un cost anual de 40.799,00 
euros. Amb aquesta contractació s’ha aconseguit una 
rebaixa del preu inicial de 4.201,00 euros anuals.

Divendres 18 de setembre l’alcalde de Vallgorguina, 
Joan Mora, va signar un Decret de l’Alcaldia per a la 
contractació menor a la Fundació Acció Baix Montseny, 
per desbrossar i bufar totes les voreres i marges dels 
carrers de les urbanitzacions de Collsacreu, Can Puigde-
mir, Baronia del Montseny i Canadà Parc, l’import total 
d’aquestes actuacions es d’11.094,19 euros.

Desbrossament dels carrers de les 
urbanitzacions

Des del mes d’octubre és en funcionament el servei 
de recollida de la fracció vegetal i poda a Vallgorguina.

Com funciona?
Qui es  gui interessat en el servei, ha d’adquirir les sa-

ques a l’Ajuntament (amb cita prèvia). El preu de cada 
saca és de 2,80 euros (preu de cost), i cada persona 
usuària en podrà adquirir 2 unitats com a màxim.

La setmana abans del servei de recollida programat, 
qui  ngui saques distribuïdes per l’Ajuntament, haurà de 
trucar al número de telèfon 937905560 o haurà d’enviar 
un Whatsapp al telèfon 663002227, per informar que 
deixarà, el dia que toqui (segon o quart dilluns de mes), 
una o dues saques davant de casa seva.

El servei de recollida passarà el dia indicat, buidarà 
la saca o saques i les retornarà a la persona propietària 
(pa   o on aquest indiqui).

Quan serà?
El segon i quart dilluns de cada mes des de l’octubre 

fi ns al mes de maig (ambdós inclosos). Properament es 
detallarà el calendari amb dies exac-
tes.

Què s’hi podrà deixar?
S’hi podran deixar res-

tes de fracció vege-
tal com gespa, bran-
ques, herbes, fulles, 
fl ors...

NO s’hi podran 
deixar troncs d’arbre 
ja que trencarien la 
saca i farien impossi-
ble la seva manipula-
ció fi ns al camió.

Nou servei de recollida porta a 
porta de la fracció vegetal i poda



El procés de caracterització de la fracció rebuig 
és la determinació dels diferents residus pre-
sents en una mostra analitzada.

El dia 26 d’agost del 2020 es va realitzar l’anàlisi 
d’una mostra dels 6180 Kg de la fracció resta recollits a 
Vallgorguina.  

Recordar que al municipi disposem de conte-
nidors de selectiva de les fraccions orgànica, 
vidre, envasos i paper-cartró. També, recent-

ment, d’un servei de recollida porta a porta pel que fa 
a la fracció vegetal i poda.

Altres serveis com el de Deixalleria (podent anar a 
qualsevol de les consorciades: Sant Celoni, Llinars del 
Vallès, Santa Maria de Palautordera...) o de Deixalle-
ria Mòbil haurien d’ajudar a reduir el nombre de re-

Quins resultats tenim a Vallgorguina de la caractarització de la fracció rebuig?
Aquesta mostra, de 230 Kg, va resultar que contenia 

45 Kg de FORM (Fracció Orgànica de Residus Munici-
pals) Fracció Vegetal, 12 Kg de FORM restant, 22,5 Kg 
de poda, 4 Kg de vidre, 27,5 Kg de paper i cartró, 30,5 
Kg d’envasos, 22,5 Kg de deixalles (tèx  l, runes..) i 66 
Kg de resta.

És a dir, dels 230 Kg analitzats,
només 66 Kg (un 28,70 %) 
corresponien realment a 
residus que havien d’anar al 
contenidor de rebuig.
Sorprenentment encara trobem 
una gran quan  tat de fracció 
vegetal, poda, deixalles, envasos i 
paper-cartró en contenidors 
de resta. Fins i tot vidre!

sidus que es dipositen incorrectament i que, a més a 
més, tenen beneficis fiscals importants.

Mentre se segueix treballant i estudiant en 
l’op  mització del model de recollida, transport i ges  ó 
és important que les usuàries i usuaris prenguin cons-
ciència de les repercussions, tant mediambientals com 
econòmiques, que aquestes males praxis tenen.

Sense conscienciació per part de la població cap 
model és bo (ni ho serà).



Zona de contenidors C/ Pinetell (propera a l’Associació de veïns de Canadà Parc)

Actuació recent en contenidors de la urbanització Canadà Parc

Fotografi a feta abans de l’actuació de la 
Brigada municipal (7 d’octubre de 2020)

Fotografi a feta després de l’actuació de la Brigada mu-
nicipal i reubicació dels contenidors per augmentar la 
visibilitat (4 de novembre de 2020)
PD: pendent actuació de millora

En l’encreuament entre els carrers Foix i Gaià s’han 

ubicat contenidors de selec  va corresponents als resi-

dus de vidre, paper-cartró i envasos. D’aquesta manera 

s’intenta donar servei a una part del barri i desconges-

 onar alguna àrea que estava sobresaturada. (queda 

pendent una actuació de millora que es durà a terme el 

més aviat possible)

Nou punt de contenidors de selec  va  a Can Puigdemir

Si teniu llar de foc o estufa de llenya, vigileu amb les 
cendres. Cada hivern, les cendres mal apagades de les 
llars de foc fan malbé contenidors. Recordeu que està 
prohibit abocar brases que encara  nguin foc o cendres 
calentes als contenidors d’escombraries.

Per això, l’Ajuntament demana que es vigili que es  -
guin ben apagades abans de llençar-les als contenidors.

Cal deixar-les reposar un parell de dies abans de 
llençar-les, i assegurar-se després que ja no fan caliu i 
que, per tant, no cremen.

Si les cendres estan enceses s’inicia un procés de 
combus  ó que pot durar hores però que culmina amb 
l’incendi del contenidor amb el consegüent perill de 
propagació a vehicles propers, arbres o tendals d’edifi cis 
i, fi ns i tot, escampar-se pels habitatges. Cal recordar, a 
més, que la reposició de contenidors té un cost unitari 
aproximadament d’uns 400 euros.

D’altra banda, s’informa que s’ha obert el període per 
a la crema de les restes vegetals dintre del terme muni-
cipal. Recordem que la Generalitat va ac  var les restric-
cions durant l’època es  uenca com a mesura preven  va 

Cendres i crema de restes vegetals

per evitar possibles incendis durant la temporada seca.
Ara s’ha obert de nou el període, a través del Pla Lo-

cal de Cremes, ja es poden fer la crema de les restes 
vegetals, cal disposar de l’autorització municipal corres-
ponent que es pot tramitar des del mateix Ajuntament i 
per la seu electrònica.



El temporal Gloria, que va tenir lloc el passat mes de 
gener, va provocar danys molt greus a l’avinguda del 
Montseny i avinguda Vallgorguina del barri de La Baro-
nia del Montseny. 

Degut a l’orografi a dels terrenys, l’arranjament de les 
esllavissades no es podia fer de forma convencional 
(mur de Rocalla) i  s’ha hagut d’u  litzar un sistema de 
“pilotatges”.

Aquest sistema consisteix en fer perforacions cada 50 
cm.  a una profunditat que oscil·la entre 12 i 24 metres 
amb tubs metàl·lics de 20 cm. de diàmetre. Aquests,  
posteriorment, s’omplen de formigó fi ns trobar el te-
rreny adequat per fer l’ancoratge de les columnes.

El temporal Gloria també va provocar dany importants 
a la Zona Verda del carrer Fluvià (Zona M) de Can Puig-
demir i al tram de la riera de Vallgorguina sota l’àrea de 
pícnic.  A tots dos llocs s’ha u  litzat el sistema de “mur 
de rocalla”, però en aquest cas s’ha fet amb peces prefa-
bricades de  formigó (també anomenat mur LEGO per la 
seva similitud al joc de construcció infan  l). 

L’obra del Carrer Fluvià, degut a la alçada i el pendent, 
s’ha rematat amb la col·locació de malla de coco, per a 
una subjecció millor de les terres. 

El total  de l’import de les obres  a pujat a 47.864,18  i 
4..........

Obres d’arranjament de les esllavissades provocades pel temporal Gloria 
a les avingudes Montseny i Vallgorguina de La Baronia del Montseny

La segona fase dels treballs consisteix en fer el buidat-
ge del paviment d’uns 70 cm. de la part afectada per 
l’esllavissada, lligar tots els pilotatges cilíndrics amb 
l’armadura de ferro, omplir-ho de formigó i acabar-lo 
amb paviment d’asfalt.

Les obres varen començar el dimarts dia 13 d’octubre 
i està previst que s’acabin la úl  ma setmana de novem-
bre. 

A la licitació de les obres es varen presentar 7 empre-
ses i el cost total de les tres actuacions ascendeix a un 
import de 256.341,15 euros, havent-se assolit un estalvi 
de 60.118,25 euros sobre el preu previst en els projectes 
realitzats.

Obres a Can Puigdemir i riera de Vallgorguina derivades del temporal Gloria



El Ple de l’Ajuntament de Vallgorguina, en sessió or-
dinària del 8 de juliol d’aquest any 2020, va aprovar ini-
cialment l’actualització de la nomenclatura de les vies 
públiques i numeració dels immobles de la urbanització 
La Baronia del Montseny, d’acord amb els plànols i resta 
de documentació que consta a l’expedient. 

Aquest acord recull la nova numeració de la via pú-
blica, segons els criteris de la Resolució de 30 de ge-
ner de 2015, de la Presidència de l’Ins  tut Nacional 
d’Estadís  ca i de la Direcció General de Coordinació 
de Competències amb les Comunitats Autònomes i les 
En  tats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajunta-
ments sobre ges  ó del padró municipal.

Es pot consultar l’expedient a l’Ajuntament, prèvia 
concertació de cita.

Carrers de la Baronia del Montseny

 La pandèmia de la Covid-19 ha provocat un seguit de 
transformacions socials impensables ara fa uns mesos 
i una nova crisi econòmica mundial de conseqüències 
encara di  cils de valorar. Prèviament, moltes ciutats i 
pobles havien declarat l’emergència climà  ca per limi-
tar l’escalfament global i garan  r una reducció signifi ca-
 va i permanent de les emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle.
Des del municipalisme es treballa per fer front a la pan-

dèmia i mentrestant es planta la llavor de la recuperació 
que ha de germinar un cop superat el coronavirus. Una 
recuperació verda, justa i perdurable, que ha d’incloure 
l’ambició de la neutralitat climà  ca, la  transició ener-
gè  ca, l’economia circular, la mobilitat sostenible, un es-
pai públic obert a les persones, la biodiversitat urbana, 
un sistema alimentari just i l’educació ambiental com a 
eina essencial de resposta a la crisi.  

«Per una recuperació verda i social-
ment justa», és el  tol de la declaració 
que va sorgir de la celebració de la 20a 
Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Po-
bles cap a la Sostenibilitat, celebrada a 
Barcelona el passat mes de setembre. En 
aquest sen  t, s’insta els ajuntaments a 

«Per una recuperació verda i socialment justa», declaració de la 
20a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

presentar en els plens municipals una moció, que com-
por   adaptar els compromisos a la realitat de cada po-

ble i ciutat. 
La pandèmia ens ha donat lliçons que 

cal no oblidar: les corbes s’han d’aplanar 
abans que s’accelerin, la del coronavirus 
i la de l’escalfament global.

La recuperació verda i socialment justa 
no és un luxe, és un salvavides.



Visita al Circ Cric per conèixer el nou 
projecte cultural que s’està gestant

Reunió de treball de la Comunitat de Municipis del Baix Montseny
El divendres 19 de setembre es va fer una reunió de 

treball del Consell de la Comunitat de Municipis del Baix 
Montseny, format per totes les alcaldies d’aquests. Es 
va fer un repàs als treballs fets fi ns al moment pels dife-
rents grups de treball en el marc del Pla Estratègic per al 
Desenvolupament i l’Ocupació del Baix Montseny i es va 
presentar el pla de treball per al 2021.

Entre les actuacions realitzades destaca el cicle de 
conferències virtuals #reac  vemelbaixmontseny amb 
set tallers en línia i la previsió de fer-ne dos més fi ns a 
fi nals d’any. L’impuls de la plataforma de venda online 
del Baix Montseny (baixmontseny.cat) o la conceptualit-
zació d’una comunitat virtual Àgora Baix Montseny per 
empreses

De cara a l’any vinent es vol con  nuar treballant en 
els projectes engegats, posant especial èmfasi en la coo-
peració entre municipis per la recuperació econòmica. 
En aquest sen  t es proposa crear un Servei d’Ocupació 
del Baix Montseny, amb la cooperació dels diferents ser-
veis municipals d’ocupació, fent-lo extensiu a la realitat 
de tot el territori, i treballar per començar a coordinar 

les diferents ofertes forma  ves dels municipis i fer-ne 
una difusió conjunta. També es con  nuaran reforçant 
els projectes culturals del territori, posant èmfasi en els 
projectes singulars del Baix Montseny i la creació local.

Els alcaldes i alcaldesses van refermar la necessitat 
d’incorporar la visió comarcal del Baix Montseny en la 
planifi cació municipal, amb el compromís d’anar teixint 
ponts de cooperació que perme  n donar un millor ser-
vei a la ciutadania i desenvolupar el territori.

L’alcalde de Vallgorguina i un grup d’alcaldes del Baix 
Montseny, conjuntament amb el Consell Comarcal, la 
Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura en-
tre d’altres, varen fer una visita el Circ Cric per conèixer 
de prop el projecte de centre de creació que s’està ges-
tant. Con  nuem trobant sinergies per impulsar la cultu-
ra i la promoció del territori.

Es tractaria de transformar el Circ Cric en un espai i punt 
de trobada per impulsar el circ al país, amb cinc eixos: 
la creació (amb 20 companyies en residència per any), 
l’exhibició (amb un programa estable d’espectacles), la 
formació (des de cursos bàsics fi ns a casals d’es  u), la 
producció d’espectacles i, fi nalment “la natura” amb el 
Montseny com a entorn privilegiat “per explorar la in-
terrelació entre cultura i paisatge, des del respecte, la 
sostenibilitat i l’afany pedagògic”. (Foto: Àlex Carmona)

A mitjans d’octubre la Fundació Acció Baix Montseny 
va repintar tota la senyalització horitzontal del barri 
de Canadà Parc, també s’ha renovat la senyalització 
horitzontal de Can Puigdemir, per reordenar i fer una 
zona més segura els voltants de la nova zona escolar, 
hi ha nous estacionaments i un pas de vianants, entre 
d’altres.

L’objec  u ha sigut delimitar de manera visible els 
espais habilitats per aparcar, i ajudar als conductors a 
iden  fi car correctament les zones permeses, i perquè 
es respec  n més els espais per l’entrada i sor  da del 
bus escolar i el transport regular a la plaça del Medite-
rrani de Can Puigdemir.

El cost econòmic de repintar la senyalització de la ur-
banització Canadà Parc ha estat de 6.858,45 euros, i el 
de la urbanització de Can Puigdemir de 3.993 euros.

Actuacions a les zones d’aparcament 
de Canadà Parc i Can Puigdemir



L’Ajuntament de Vallgorguina i Euronet 360 signen un conveni 
per instal·lar un caixer automà  c al poble

Vallgorguina disposarà d’un caixer automà  c i ja 
no caldrà que els veïns i veïnes es desplacin a altres 
municipis per poder operar i fer ges  ons bancàries. 
L’Ajuntament ha signat un conveni amb la sucursal a 
Espanya de l’empresa Euronet 360 Finance Limited per 
donar resposta a l’interès general de la ciutadania vall-
gorguinenca, ja que és un servei molt demandat. Des de 
fa prop de deu anys no hi ha cap caixer ni ofi cina ban-
cària al municipi, des que la Caixa Laietana va decidir 
tancar l’ofi cina que tenia a Vallgorguina. El nou caixer 
automà  c s’instal·larà a la Carretera Nova, a l’entrada de 
l’aparcament públic.

L’empresa Euronet 360 Finance Limited és l’única en-
 tat fi nancera que ha mostrat un interès real per operar 

a Vallgorguina. Per arribar fi ns aquí s’han deixat enrere 
molts contactes, negociacions i oferiments per part de 
l’Ajuntament a en  tats fi nanceres en aquests darrers 
anys. És el cas del’an  ga UNIM (Caixa de Sabadell) que 
se’ls va oferir la cessió de la planta baixa de Can Maynou 
– on ara hi ha el Museu del Bosc- per poder disposar 
d’un servei bancari, però tampoc va quallar.

Les negociacions amb l’empresa fi nancera han estat 
llargues fi ns que l’Ajuntament ha aconseguit les pres-
tacions que ha considerat avantatjoses per a totes les 
parts. En aquest sen  t, ambdues parts són conscients 
que per a l’amor  tzació de les despeses de la instal·lació 
i el manteniment d’un caixer automà  c cal fer-hi un de-
terminat número d’operacions, no sempre fàcils, ja que 

Vallgorguina és un municipi no excessivament gran.
L’empresa Euronet 360, per altra banda, està nego-

ciant amb diferents en  tats bancàries perquè la re  rada 
de diners del caixer sigui gratuïta. De moment , ja ha 
arribat a un acord amb l’en  tat ING.

En qualsevol cas, el consistori vallgorguinenc ha acon-
seguit que el primer any  ngui un cost zero i en els pro-
pers anys la quota a pagar sigui de cinc-cents euros més 
l’IVA, molt per sota de la quan  tat que es demanava ini-
cialment. A canvi, l’Ajuntament ha cedit l’espai a Euronet 
sense cost per l’ocupació que en farà, per donar servei 
als ciutadans, i es compromet a garan  r-ne la custòdia 
i la seguretat de la ubicació. Amb els terminis pruden-
cials i acordats entre les dues parts el contracte es pot 
rescindir.

L’Ajuntament de Vallgorguina ha ob  ngut recentment 
la cer  fi cació SG CITY 50-50 i, per tant, el dis  n  u per la 
igualtat de gènere que concedeix l’Associació Forgender 
Seal. En aquest sen  t, es valora l’esforç del consistori 
per repercu  r en el benestar de tota la ciutadania i en 
l’exercici i el gaudi dels drets humans.

La norma SG CITY 50-50 és la primera cer  fi cació 
d’àmbit internacional que permet implantar un sistema 
de ges  ó per avaluar i cer  fi car el compromís dels go-
verns municipals a favor de la igualtat de gènere. Mit-
jançant un procés de cer  fi cació el municipi obté el dis-
 n  u per la igualtat de gènere, i d’aquesta manera, el 

municipi esdevé un actor amb compromís polí  c i estra-
tègic a favor de la igualtat efec  va entre dones i homes.

El Dis  n  u per la igualtat de gènere s’ha dissenyat 
d’acord amb les competències municipals, la norma  va 
nacional i els mandats i tractats internacionals en rela-
ció als drets humans de les dones, el desenvolupament 
humà, les ciutats i el canvi climà  c (l’Agenda 2030 i la 
Nova Agenda Urbana).

Per obtenir el Dis  n  u per la igualtat de gènere, el 
govern municipal escull entre les accions proposades 
quins seran els seus compromisos per als propers dos 
anys. Transcorregut aquest període, es realitzarà una 

L’Ajuntament de Vallgorguina rep el Dis  n  u per la Igualtat de Gènere

avaluació per evidenciar els seus assoliments. Si el re-
sultat és posi  u, podrà renovar el Dis  n  u.

El Dis  n  u, primer segell de gènere de l’àmbit munici-
pal, és aplicable a totes les ciutats del món, de qualsevol 
mida, que busquin reduir les desigualtats de gènere i 
complir amb la legislació en matèria d’igualtat. El siste-
ma s’ha adaptat a la diversitat territorial dels municipis 
i estableix una classifi cació a par  r del seu abast pobla-
cional. 

El procés de cer  fi cació és telemà  c i disposa d’eines 
que afavoreixen la comprensió agilitzant els tràmits de 
manera fàcil i ràpida.



La junta del Caliu, degut a la situació de la Covid-19, 
ha acordat no girar la quota de soci corresponent a l’any 
2020, ja que l’en  tat s’ha vist obligada a anul·lar totes 
les ac  vitats.

Els socis als quals ja se’ls hagués fet efec  u el seu pa-
gament es  ndrà present per a la quota de l’any 2021.

SOCIS HONORÍFICS

La junta del Caliu en ple ha acordat el següent:
El reconeixement com a Socis Honorífi cs totes les per-

sones a par  r dels 85 anys, quedant exemptes del paga-
ment de la quota anual.

Tanmateix queden incloses en aquesta qualifi cació 
tots aquells socis que no  nguin mobilitat o es  guin in-
gressats en residències.

Aquestes persones reconegudes com a Socis Honorí-
fi cs  ndran els drets de ple socis.

Acords de la 
junta de 
l’Associació 
Casal Caliu el 
Dolmen

La Marató de TV3 per la Covid-19

S’apropen les festes nadalenques i, com sempre, amb 
elles la Marató de TV3. Enguany marcada per la sego-
na onada de la pandèmia i les restriccions sanitàries per 
frenar-la. 

Malgrat tot, de ben segur que una vegada més, Cata-
lunya mostrarà la seva cara més solidària i la recaptació 
des  nada a la lluita contra la COVID-19 serà extraor-
dinària.

Des de l’Ajuntament de Vallgorguina tenim la intenció 
d’es  mular i coordinar les ac  vitats que, des de les dife-
rents en  tats i associacions del municipi, es puguin dur 
durant el diumenge 20 de desembre. Venda de masca-
retes a través de les en  tats i comerços locals, guardio-
les solidàries als comerços, caminada per l’entorn amb 
alguna sorpresa inclosa, la ja tradicional “endevina el 
pes de la panera!” i aportacions mitjançant reptes en 
xarxes socials, són algunes de les propostes que tenim 
pensades. 

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

Quatre bo  gues de Vallgorguina, se sumen al Gran Re-
capte: Bovita, Ca la Teresa, Forn Puig, Forn de Pa d’en Sergi

El Gran Recapte



La brigada segueix fent feines de millora de seguretat 
als parcs infan  ls, s’han tret els escocells de formigó.

Recomanacions d'ús dels parcs infan  ls.
Els parcs infan  ls són un espai d’esbarjo benefi ciós 

per als infants. Per contra, l’ús dels seus equipaments, 
com ara gronxadors, tobogans i similars, suposa un risc 
de contagi de la COVID-19 especialment pels factors se-
güents:

• Super  cies de contacte freqüent elevat.
• Coincidència d’infants de grups de convivència esta-

ble diferents.
• Difi cultat per mantenir les distàncies i aglomeracions 

en els espais d’ús compar  t simultani.
Per minimitzar el risc i fer-ne un ús correcte, convé 

que les famílies i els infants segueixin algunes recoma-
nacions.

Què heu de tenir en compte quan porteu els infants 
al parc?

• Procureu que només els acompanyi una persona 
adulta.

• Escolliu els parcs més propers al vostre domicili o a 
l’escola dels infants.

• Si quan hi aneu hi ha molts infants, espereu que es 
buidi per evitar aglomeracions.

• Limiteu el temps d’estada perquè altres infants tam-
bé puguin gaudir-ne.

• Renteu-vos les mans amb gel hidroalcohòlic abans 
d’entrar-hi, mentre hi sou i després de sor  r-hi, tant els 
acompanyants com els infants.

• Busqueu ac  vitats i jocs d’esbarjo alterna  us a l’ús 
de gronxadors, tobogans i altres equipaments, com ara 
jugar amb la sorra o a fet i amagar.  

Millores als parcs infan  ls

• Eviteu que els infants mengin o beguin dins l’espai 
de joc.

• Recordeu que l’ús de mascareta és obligatori a par  r 
dels 6 anys i recomanable entre els 3 i els 5 anys.

• Respecteu la distància de seguretat respecte d’altres 
persones i expliqueu pautes als infants perquè també 
ho facin.

• No seieu als bancs de l’interior per evitar la sobre 
ocupació de l’espai.

L’Ajuntament de 
Vallgorguina ha adju-
dicat defi ni  vament 
el servei de recollida 
d’animals perduts i/o 
abandonats al muni-
cipi, a l’empresa Can 
Clarens SL, mitjançant 
un procediment 
obert, amb diversos 
criteris d’adjudicació, 
per un import to-
tal de 47.616,00 €, que inclou el lot 1, servei de reco-
llida d’animals perduts i/o abandonats, per import de 
28.560,00 € anuals, i el lot 2, control i ges  ó de colònies 
de gats, per import de 19.056,00 € anuals.

Es recorda que 
no està permès 
deixar aliments a 
la via pública sen-
se la correspo-
nent autorització 
de l’Ajuntament. 
Insis  m, també, 
que pot ser mo-
 u de sanció in-

toxicar o enverinar els individus de les colònies de gats 
ferals. Aquests darrers dies ens hem trobat algun punt 
amb actes vandàlics. S’han donat les per  nents indica-
cions per tal que s’incremen   la vigilància en les colò-
nies de gats controlades i ges  onades per l’Ajuntament 
de Vallgorguina.  

Gràcies per la vostra col·laboració

Adjudicació al Centre Caní 
Vallgorguina la recollida d’animals 
perduts o abandonats

Colònies controlades de gats ferals 
ges  onades per l’Ajuntament



Taller de rap a l’Escola Vallgorguina

Els dies 7, 8 i 9 d’octubre, els i les alumnes de 6è de l’Escola 
Vallgorguina van par  cipar en un taller de rap impar  t per 
Bi  ah (cantant del grup de rap Tribade) i Vazili (MC, digger i 
productor) de l’Escola popular i  nerant Versembrant. 

El taller, de tres sessions, es va fer a l’escola i es van treba-
llar temes com l’assetjament sexual a través de la refl exió, 
el debat, l’escriptura i la interpretació musical. Per fi na-
litzar els i les joves produiran i gravaran les seves pròpies 
cançons. El taller ha estat subvencionat per l’Ajuntament 
de Vallgorguina i la Diputació de Barcelona.

Tot va començar el curs 2018-19 quan Cavall de Cartró va 
inscriure a la directora i una educadora a la formació “Ini-
ciació a l’Educació per a la Sostenibilitat”. 

En un claustre es va decidir que l’educadora que 
l’acompanyaria fos la Mary. Totes dues han estat assis  nt 
durant 2 anys a aquesta formació. En els claustres traslla-
daven la informació a la resta de l’equip educa  u, fent que 
també s’impliquessin a aconseguir la fi ta d’entrar a la xarxa 
d’Escoles Verdes de Catalunya, on hi ha escoles bressols, 
escoles d’infan  l i primària i ins  tuts.

El programa ofereix una formació en Educació per a la 
Sostenibilitat (ES). El punt de par  da va ser la diagnosi i 
avaluació inicial de la nostra escola bressol. Un cop feta, 
vam passar a defi nir el nostre Pla d’Educació per a la Sos-
tenibilitat (PES), on vam desenvolupar uns con  nguts per 
integrar-los de forma coherent dins del nostre projecte 
educa  u de centre, com per exemple, elaboració i mante-
niment de l’hort, implementació de la recollida selec  va, 
elaboració d’un hotel d’insectes, la reducció del consum 
energè  c, la plantació d’herbes aromà  ques als pa  s, etc.

A par  r d’ara, cada any seguirem elaborant el pla d’acció 

L’Escola Bressol Municipal l’Avet Blau ja és verda!

(PA) que caldrà dur a terme el curs següent.
Gràcies a l’equip format per educadores, cuinera i di-

rectora de l’escola bressol, al compromís per part de les 
famílies (mitjançant el qual s’ha aconseguit eliminar el 
paper d’alumini i potenciar l’ús de les carmanyoles) i a la 
col·laboració i inversions de l’Ajuntament de Vallgorguina 
i Cavall de Cartró, s’ha aconseguit obtenir aquest dis  n  u 
que dona un plus al centre.

Laura Mar  n Or  z, resident a Sant Celoni, ha estat 
la guanyadora de la XXXVI edició del Premi Mn. Narcís 
Saguer 2020 de poesia per l’obra Matèria Orgànica, con-
vocada per l’Associació Cultural Vallgorguina (ACV) i do-
tada en 1.300 euros així com la publicació de l’obra. 

El premi s’atorga a una obra inèdita cons  tuïda per un 
mínim de 300 i un màxim de 400 versos. El jurat va ser 
presidit per Miquel Lluís Muntané. També en formaren 
part l’Anna Garcia Garay, en Jordi Julià, en Ricard Mira-
bete i en  Josep Anton Soldevila.

La concessió del premi va tenir lloc a la sala de plens 
de l’Ajuntament de Vallgorguina, en un dels actes pro-
gramats de la Festa Major. La publicació de l’obra anirà 
a càrrec de Parnass Ediciones i l’obra guanyadora que-
da en propietat de l’Associació Cultural Vallgorguina. El 
guanyador de l’any 2019, José Luis García Herrera amb 
l’obra El pinzell de les ànimes pelades,  va poder recollir 
el seu llibre publicat.

Laura Mar  n guanya el premi de 
poesia Mossèn Narcís Saguer 2020 
amb l’obra «Matèria Orgànica» 



Més subvenció per 
l’Escola Vallgorguina

La subvenció anual que dona l’Ajuntament de Vallgor-
guina a l’Escola Vallgorguina s’incrementarà enguany en 
2.050 euros. L’import total serà de 6.550 euros. 

Aquests diners, que habitualment anaven des  nats a 
robò  ca i al transport escolar per fer piscina al Sot de les 
Granotes, serviran enguany, a més a més, per afegir una 
pantalla digital al centre i renovar disposi  us per treba-
llar a l’aula. 

Així doncs, s’inverteix en competència digital, una ne-
cessitat que la pandèmia del coronavirus ha fet palesa 
més que mai.

El Casal d’es  u i de setembre, ges  onats per 
l’Ajuntament de Vallgorguina i duts a terme per Quiràlia, 
van suposar una despesa de 20.024,95 euros i de 
3.864,99 euros, respec  vament. Les famílies van assu-
mir un cost total d’11.712,30 euros. 

A més, s’han rebut 6.903,82 euros provinents de sub-
vencions concedides per la Diputació de Barcelona des-
 nades a la realització d’aquest  pus d’ac  vitats. 

Així doncs, el cost total assumit per l’Ajuntament en la 
realització d’ambdós casals marcats per la pandèmia ha 
estat de 5.273,82 euros.

El Casal d’es  u i de setembre marcat 
per la Covid-19

Maria Rodés s’inspira en les bruixes de Vallgorguina per fer el seu disc «Lilith»
Maria Rodés acaba de publicar Lilith (Satélite K), la 

“part” discogràfi ca de la seva úl  ma aventura crea  va, 
inspirada en el món de les bruixes. A par  r d’una troba-
lla a casa dels seus pares, al Maresme, l’ar  sta va inda-
gar en les històries de bruixes de la comarca, jugant a 
imaginar com hauria estat vista ella mateixa, en tant que 
ar  sta, al segle XV.

Les bruixes, doncs, com a univers on endinsar-se per 
escriure i compondre, i adoptades com a “avantpassa-
des” properes: dones lliures que van trencar els cànons 
socials i per això van ser e  quetades i cas  gades. Li-
lith és un homenatge a totes elles i també una forma 
“d’encoratjar la gent que no segueix les pautes perquè 
con  nuïn així i no  nguin por”, declara la cantant a l’ACN.

A par  r d’aquí i de lectures, recerca i visites a indrets 
icònics de la mitologia i les llegendes de bruixes com 
Vallgorguina o Zugarramurdi (País Basc), Rodés ha anat 
creant cançons, set de les quals escrites per ella mateixa 

i dos poemes, d’Alfonsina Storni i Miguel Hernández. 
Són composicions que van des del ritus inicial abans 
d’un aquelarre fi ns a impressions sobre la llibertat de les 
dones, històries d’amor entre bruixes i diables, o con-
jurs.



- Judith de Juan com ha canviat l’escola en tot aquest 
temps de Covid?

- Molt. Els nens estan molt separats amb el seu en-
torn habitual i aleshores el contacte és mínim. Jo hi  nc 
molt poc contacte, cosa que abans sí que tenia. Tampoc 
no es poden barrejar grups de nens que no siguin esta-
bles quan surten al pa  . Això fa que entre ells no puguin 
pràc  cament interactuar. Hi havia programes de tutoria 
que els nens grans ajudaven a llegir als més pe  ts i ara 
ja no es pot fer. Al menjador les coses també són més 
complicades, precisament per la separació que han de 
tenir els nens i, com que han de dinar per torns, tot es 
fa més llarg.

- I també han canviat les entrades i sor  des...

- I tant, entren per cinc portes diferents i en horaris 
diferents de manera que entra un grup cada deu minuts. 

Judith de Juan: «Trobo a faltar poder abraçar als 
alumnes que venen a l’escola»
Judith de Juan (Barcelona 1964) des de fa dotze anys és la conserge de l’Escola Vallgor-
guina. La crisi sanitària de la Covid-19 ho ha canviat tot i la seva feina també. Encara que 
treballa en una escola d’un municipi del Baix Montseny de pocs habitants, els protocols a 
l’escola per prevenir el coronavirus són molt estrictes. En aquesta entrevista explica quin 
és el seu dia a dia i com ha canviat la seva relació amb els nens i nenes.

I, és clar, amb el termòmetre i el gel hidroalcohòlic, tant 
a l’entrada del ma   com la de la tarda. O sigui, tot és 
més complicat però, més enllà del temps que dediquem 
a fer aquestes accions per protegir els nens ho podem 
fer bé perquè és una escola d’una sola línia i no arribem 
als dos-cents alumnes repar  ts de P3 a 6è de primària.

- Per tant, més feina afegida per a la conserge també?

- Evidentment, faig la feina que ja tenia abans però ara 
també s’han de desinfectar els lavabos, ho faig quan els 
nens acaben el pa   i se’n van cap a les aules. També el 
sabó de les mans, les aixetes, les piques, les tasses, vaja 
tot. 

- Ja ha comentat que el contacte que tenia amb els 
nens ha canviat, però els nens han canviat també?

- Oh!, els nens s’han adaptat millor que no pas els 



adults! Els nens s’adapten de seguida a qualsevol situa-
ció. De fet ja vàrem fer casal d’es  u i els nens pe  ts ja 
van venir amb mascareta, no fem abraçades, no com-
par  m, no fem petons, cosa que abans sí que es feia. 
Són totes aquestes coses que jo les trobo a faltar molt. 
Home, si un nen té un mal dia, se l’abraça però tot plegat 
ha canviat i es nota.

- Com és una jornada laboral ara d’una conserge 
d’escola?

- Bé, per resumir-ho és inver  r més temps que no pas 
abans de la Covid-19. Arribo a l’escola una mica abans 
de tres quarts de vuit del ma  , desinfecto tot el que 
s’hagi de desinfectar. Inver  m molt temps en neteja i en 
totes aquelles accions que serveixin per evitar que ningú 
de l’escola s’hagi de confi nar. De moment, després d’un 
mes d’haver començat el curs ens n’hem sor  t molt bé.

- En cas d’emergència com ho teniu preparat per 
reaccionar?

- Hi ha dues aules de confi nament mentre no ve el 
pare o la mare a buscar el nen. Si detectem que algun 
dels alumnes té febre se’l confi na a una d’aquestes aules 
amb el seu tutor i es truca als pares i després, tal com 
marca el protocol, se li haurà de fer el PCR i fi ns que no 
 ngui els resultats no pot tornar a l’escola sempre que 

sigui nega  u.

”Inver  m molt temps en neteja i en 
totes aquelles accions que serveixin 
per evitar que ningú de l’escola s’hagi 
de confi nar.”

”Hi havia programes de tutoria 
que els nens grans 
ajudaven a llegir als més pe  ts
i ara ja no es pot fer.”




