


Pla d’Informació i Vigilància contra
incendis forestals

Des de divendres 14 de juny i fi ns al 30 d’agost,  n-
drem el Pla d’informació i vigilància contra incendis fo-
restals per cobrir les 500.000 ha de boscos de la demar-
cació de Barcelona.

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vallgorguina i 
l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF), el Pla estarà ac  u 
fi ns al 30 d’agost, i inclourà un conjunt d’accions infor-
ma  ves, dissuasives i d’an  cipació dirigides als usuaris 
de les 475.502 hectàrees forestals que abasta el terri-
tori de Barcelona, davant de conductes de risc de perill 
d’incendi; que anirà a càrrec de 259 persones, entre in-
formadors, guaites i operadors, amb un pressupost glo-
bal de 2,27 milions d’euros aportats per la Diputació de 
Barcelona.

L’es  u és l’època de l’any en la que fem més ús d’aigua; 
no obstant això, també és quan menys recursos hídrics 
hi ha disponibles.

T’adjuntem un conjunt de recomanacions d’estalvi 
d’aigua:

- Com regar el jardí estalviant aigua?
- Fes servir aigua no potable.
- U  litza l’aigua de netejar la fruita o verdura, o la de 

bullir menjar.
- Recull amb galledes la primera aigua de la dutxa, 

quan encara surt freda.
- Quan plou recull l’aigua de pluja. Recorda tenir els di-

pòsits tapats per evitar la proliferació del mosquit  gre.
- Què més puc fer per estalviar aigua?
- Si tens assecadora de condensació aprofi ta l’aigua 

sobrant per a fregar el terra.
- Tanca l’aixeta quan t’ensabonis o et raspallis les 

dents. Una aixeta oberta raja uns 10 L/min.
- Si tens un mecanisme de descàrrega simple canvia’l 

per un de doble polsador o interruptor de descàrrega.
- Incorpora a les aixetes disposi  us reductors del ca-

bal. Són barats i senzills de col·locar, ja que s’enrosquen 
a les mateixes aixetes i redueixen el consum fi ns a un 
50%.

- Posa aixetes de monocomandament. El seu consum 
d’aigua és de 6 a 8 L/min i estalviarem l’aigua derivada 
de la cerca de la temperatura ideal.

- Si ens dutxem en lloc de banyar-nos, estalviarem 
molta aigua. Mentre que una banyera plena gasta uns 
300 L, si ens dutxem en gastem uns 50.

- No u  litzem la mànega per rentar el cotxe, ja que 
pot consumir fi ns a 350 L d’aigua. El més recomanable 
és portar-lo a un túnel de rentatge, ja que disposen 
d’instal·lacions que reciclen l’aigua; sinó, procurem ren-
tar-lo amb una esponja i una galleda.

- Posa la rentadora i el rentaplats només quan es  guin 
plens.

- Cal reparar les aixetes que perdin aigua. Una aixeta 
que degota gasta fi ns a 30 L/dia.

Per un ús racional de l’aigua 
durant l’es  u

L’Ajuntament recorda a totes les persones pro-
pietàries de solars sense edifi car que la manca de 
manteniment comporta una important proliferació 
de vegetació que, al costat de la manca d’endreça, 
suposen un risc notable d’incendi i perill per al veï-
nat i per l’entorn.

Neteja de terrenys



Segueixen els treballs a les franges 
exteriors de protecció de les 
urbanitzacions

És una actuació que es porta a terme d’acord amb 
el que estableix el Decret 123/2005 de 14 de juny, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals en les ur-
banitzacions sense con  nuïtat immediata amb la trama 
urbana, que desenvolupa la Llei 5/2003 de 22 d’abril, 
que obliga a les urbanitzacions que no  nguin una con-
 nuïtat immediata amb la trama urbana i que es  guin 

situades a menys de 500 m de terrenys forestals a dis-
posar d’una zona de protecció de 25 metres d’amplada 
a comptar des del perímetre exterior.

Endesa ha fi nalitzat recentment els treballs de refor-
ma tecnològica de part de la xarxa elèctrica de baixa 
tensió al terme municipal de Vallgorguina amb l’objec  u 
d’incrementar la seguretat de les infraestructures, de 
minimitzar-se el seu impacte visual i, sobretot, de mi-
llorar la qualitat i la con  nuïtat del servei als veïns i co-
merciants. 

L’actuació, que ha  ngut un pressupost de 54.800 eu-
ros ha consis  t en la subs  tució de més de 4.500 metres 
de xarxa aèria convencional de baixa tensió per un nou 
tram de cable trenat a les zones boscoses del municipi. 
Aquest  pus de cablejat representa una reducció im-
portant de les mides i l’amplitud  sica de la línia, ja que 
les tres fases es mantenen unides, però aïllades, tot evi-
tant contactes no desitjats per culpa del vent o d’altres 
agressions externes. Aquest nou disseny, a més, és més 
robust i resistent als fenòmens meteorològics adversos, 
alhora que es guanya en seguretat i queda molt més ca-
mufl at en l’entorn natural.

L’operació s’ha completat, a més, amb la subs  tució 
de 13 suports de fusta per uns altres, també de fusta, 
amb la qual cosa es millora notablement l’impacte vi-
sual de les infraestructures. A més, el nou cablejat té 
una secció més gran, la qual cosa permet repar  r millor 
les càrregues, garan  r un subministrament més estable, 
absorbir eventuals puntes de consum, donar resposta 
al creixement vegeta  u i atendre possibles nous clients 
que hi pugui haver en aquesta zona de la comarca.

Aquests treballs formen part dels plans d’inversió de 
la Companyia a la comarca del Vallès Oriental i tenen 
l’objec  u de dotar la infraestructura de distribució elèc-
trica dels darrers avenços i millores tecnològiques de 
manera que es guanya en seguretat i fi abilitat, fet que 
reverteix en un millor servei a tots els clients.

Endesa reforma part de la xarxa 
elèctrica de baixa tensió de 
Vallgorguina

El passat 16 de juny es va organitzar la camina-
da per l’ELA, amb la fi nalitat de recaptar diners per 
l’Associació Miquel Valls, dedicada a la inves  gació i 
l’acompanyament de persones que pateixen l’Esclerosi 
Lateral Amiotròfi ca. Com als darrers anys, l’organització 
va senyalitzar diferents recorreguts, un de 15 km, un 
de 8 km i un per a persones amb mobilitat reduïda.

Un any més, els vallgorguinencs i vallgorguinenques,  
i gent de poblacions veïnes, varen demostrar la seva 
solidaritat amb una malal  a com és l’ELA, mostra 
d’això n’és la gran afl uència de par  cipants i totes les 
samarretes, polseres i mocadors que es varen vendre.

Durant el recorregut, els voluntaris i voluntàries de 
l’organització varen fer avituallaments amb aigua i frui-
ta i, en acabar, tothom va poder gaudir d’una bo  farra 
i síndria a la Plaça Sant Andreu.

Caminada per l’ELA



Proliferació de l’eruga peluda del suro (Lymantria dispar)

Per un es  u sense foc

Diferents veïnes i veïns de Vallgorguina han observat 
una gran proliferació d´erugues peludes.

L’eruga peluda del suro (Lymantria dispar) és una es-
pècie de papallona nocturna natural d´Europa i d’Àsia 
que, normalment, es troba en equilibri de manera na-
tural als nostres boscos. En ser una espècie autòctona, 
compta amb nombrosos depredadors i paràsits (ocells 
insec  vors, escarabats, vespes i mosques paràsites) 
que controlen les fl uctuacions poblacionals. De ma-
nera cíclica, però, la població augmenta enormement 
i pot produir molès  es i intenses defoliacions durant 
diversos anys. Aquests períodes coincideixen a escala 
europea.

El seu cicle biològic és anual. Cap a mitjans de prima-
vera, de les postes de l´any anterior en neixen erugues 
de forma escalonada, que es pengen de fi ls sedosos i 
són desplaçades pel vent fi ns a grans distàncies. Aca-
bades de néixer són peludes i de color negrós, però 
canvien d´aspecte i coloració  després de cada muda. 
S´alimenten de fulles de diverses espècies vegetals, 
però principalment d´alzines i alzines sureres. A fi nals 
de primavera les erugues crisaliden sobre mateix dels 
arbres o en llocs pròxims, i a mitjans d´es  u surten 
les papallones. Les femelles ponen els ous cap a fi nals 
d´es  u, que no naixeran fi ns la primavera següent.

La proliferació d´aquesta espècie pot provocar danys 
en la producció de fusta i suro i en parcs i jardins es-
tè  cs. No s´aconsellen accions de lluita insec  cida. 
Només en casos d´atacs molt greus es poden fer trac-
taments, sempre sota control professional.

Tot i ser peluda, es tracta d´una espècie inofensiva 
a nivell de salut de les persones. No s´ha de confon-
dre amb l´eruga de la processionària del pi tant per 
l´època (la processionària es veu a l´hivern i fi ns a fi -
nals de març) com pel comportament i coloracions.

Mostra d’un de les manualitats del Taller de Trans-
parències que s’ha realitzat a la Biblioteca K-1 aquest 
mes de juny.

Tallers crea  us

Un any més, Vallgorguina ha acollit la trobada dels Guar-
dianes MG, que enguany va celebrar  la seva 10a edició.

X Trobada del Guardianes MG



La temporada de mosquits ja està aquí i comença a 
parlar-se a tota hora d’aquests artròpodes: a mi els mos-
quits em piquen més que a la resta de gent, els mosquits 
viuen preferentment en zones amb vegetació humida, 
hi ha plantes molt efi caces per repel·lir els mosquits, to-
tes les espècies de mosquits piquen als humans,... però 
què és cert de tot això?

El principal factor atraient que els mosquits u  litzen 
per a trobar als seus hostes és el diòxid de carboni, el 
qual es pot detectar des d’una certa distància. A mida 
que s’apropen, una altra caracterís  ca important és la 
temperatura corporal. Un cop el mosquit està molt a 
prop del seu hoste potencial, existeixen una gran varie-
tat d’olors, com la suor, l’àcid làc  c, etc. que són detec-
tades per les antenes altament sensibles dels mosquits, 
i infl ueixen en gran mesura en si piquen a una persona 
o a una altra.

També hi ha factors visuals, com el moviment, que 
poden desenvolupar un paper important, per tant, exis-
teixen força variables en joc per a que un mosquit deci-
deixi a qui picarà. Però contràriament al que molta gent 
pensa, no existeix evidència cien  fi ca que doni suport a 
afi rmacions com que la ingesta de vitamina B12 o plàtan 
repel·leixi als mosquits.

Els mosquits adults, quan no estan picant o volant, 
els agrada descansar en àrees fresques, fosques i humi-
des allunyades del vent. Un dels seus llocs preferits de 
descans és la vegetació. Així que una bona mesura per 
reduir la quan  tat de mosquits és controlar la vegeta-
ció, per tal d’augmentar el fl ux d’aire, la llum solar i les 
condicions seques.

Mosquits: Creences certes i falses

Existeixen moltes plantes que contenen olis essencials, 
com ara la citronella, que poden repel·lir els mosquits, 
però cal tenir en compte, que perquè aquest mètode si-
gui efec  u, s’han de fer servir els extractes formulats i 
concentrats com ara en repel·lents tòpics.

Un altre mètode molt u  litzat són els paranys 
d’insectes elèctrics de llum ultraviolada. Però les captu-
res realitzades per aquests aparells només representen 
entre el 4.1% i el 6.4% de les captures diàries durant tota 
una temporada. A més a més, cal afegir el fet que també 
maten a un gran nombre d’insectes que no són plaga, 
incloent molts que són depredadors benefi ciosos sobre 
altres insectes.

I què hi ha dels aparells d’ultrasons? Doncs no hi ha 
cap estudi cien  fi c que demostri la seva efi càcia i, tot 
al contrari, demostren en el laboratori i en el camp que 
són completament inefi caços.

Per commemorar el Dia Internacional dels Arxius, que 
se celebra cada 9 de juny, la Xarxa d’Arxius Municipals 
de la Diputació de Barcelona presenta la mostra virtual 
«Desmuntant la República».

A par  r de documents del període comprès majo-
ritàriament entre l’inici de la Guerra Civil, l’any 1936, i 
fi ns el 1952 amb la fi  del racionament, la Xarxa d’Arxius 
Municipals ha confeccionat una mostra digital que es 
pot consultar al web www.diba.cat/web/desmuntant-
la-republica. 

Es tracta de 129 documents, procedents de 48 arxius 
d’ajuntaments de municipis menors de 10.000 habi-
tants, ges  onats pels arxivers i  nerants de la Diputació

L’arxiu Municipal par  cipa a l’exposició “Desmuntant la República”    

de Barcelona. Aquests materials permeten resseguir 
l’esclat de la Guerra Civil, la victòria del bàndol franquis-
ta amb la consegüent supressió de les ins  tucions repu-
blicanes i l’inici i consolidació de la dictadura del General 
Franco. 

Amb accions de difusió com les exposicions virtuals, 
es vol apropar el con  ngut del patrimoni documental 
local a la societat i contribuir a suscitar-ne l’interès, al-
hora que es posa en valor la importància d’una correcta 
ges  ó dels fons dels arxius municipals. 

Aquesta ja és la setena exposició, si tens interès en les 
anteriors  es poden veure al web www.diba.cat/web/
opc/xam-exposicions-virtuals.



Un any més s’obre la convocatòria de subvencions en 
matèria de cultura, ac  vitats espor  ves i associacions 
veïnals, que s’inicia el 27 de maig i fi nalitza el dia 21 de 
juny de 2019.

Les en  tats només poden realitzar el tràmit a través 
de la seu electrònica de l’ajuntament, a excepció de les 
persones  siques que el poden realitzar personalment a 
l’Ofi cina d’assistència en matèria de registre.

Convocatòria Subvencions Cultura, 
Esports i Associacions veïnals 2019

Un any més hem tornat a tenir Jornada solidària Rwan-
da als baixos de l’Associació Cultural de Vallgorguina.

Solidaritat amb Rwanda

Nou sistema de recollida de residus voluminosos
Vallgorguina posa en marxa aquest mes de Juny un 

nou sistema de recollida de voluminosos, la recollida es 
farà tots els dimarts cada quinze dies i anirem publicant 
el calendari a les xarxes socials i a L’Informa  u, també 
podreu trobar els cartells informa  us a l’àrea dels con-
tenidors on es poden deixar els trastos.

El servei de recollida de mobles i trastos és un ser-
vei concedit per l’Ajuntament a l’empresa SAVOSA, que 
realitza el servei quan el volum o les caracterís  ques 
dels trastos fan di  cil als par  culars el seu trasllat fi ns 
a la deixalleria, els mobles i electrodomès  cs s’han de 
deixar al costat dels contenidors de residus el dia abans 
del dia de la recollida.

Cal recordar que està sancionat deixar els mobles i 
trastos fora dels dies establerts que hem comentat.



Raimon Arola i Ferrer,  escriptor Vallgorguinec nas-
cut a Tarragona va presentar el poemari “Els ocells no 
tenen por de volar” a l’Ateneu Barcelonès. Doctor en 
Història de l’Art i professor de la Universitat de Barcelo-
na, és especialista en simbologia sagrada, art i tradició 
hermè  ca. Ha impar  t nombrosos seminaris a diferents 
universitats; ha estat col·laborador de la revista La Por-
ta, també a la revista  Retorn a les fonts tradicionals i 
ha par  cipat en diversos projectes i grups de recerca. 
Actualment és el director de “Arsgravis” i par  cipa en el 
grup de recerca Aula Música Poè  ca.

Poemari “Els ocells no tenen por a volar de Raimon Arola i Ferrer

Els mo  us són l’incompliment reiterat del contrac  s-
ta en les seves obligacions de pagament del cànon a 
l’Ajuntament.

Final de trajecte de la discoteca Eleven a Vallgorguina. 
Pocs minuts després de les dotze del migdia d’aquest 
dijous 6 de juny la comi  va de l’Ajuntament de Vallgor-
guina encapçalada per l’alcalde en funcions Joan Mora, 
el regidor en funcions de serveis i patrimoni José Terri-
bas, i la secretària interventora de l’Ajuntament Maca-
rena Lupón, entre altres càrrecs municipals han arribat 
a les dependències de la discoteca Eleven per procedir 
al compliment de l’acord de clausurar l’ac  vitat i el pre-
cinte del local del complex recrea  u situat al polígon 
industrial el Molinot, de Vallgorguina.

L’equipament és de propietat municipal i el mo  u del 
precinte és l’incompliment reiterat en les seves obli-
gacions de pagament del cànon a l’Ajuntament que 
l’empresa adjudicatària de l’explotació del local Més 
Copa, SA; així com de la llicència d’ac  vitat vinculada a 
la mateixa a nom de Vallgorguina Fes  vals SL.

El precinte no ha durat gaire més d’una hora després 
que els tècnics municipals revisessin l’interior del re-
cinte, i els fi ns avui adjudicataris de l’explotació de la 
discoteca re  ressin les seves per  nences i procedissin 
el lliurament de les claus a l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Vallgorguina ja va avisar l’any 2017 
que la falta de pagament per part de l’empresa adju-
dicatària podria comportar la re  rada de la concessió 
que en el seu dia es va fer per 50 anys i després es va 
passar a 40. Ara en quedaven encara vuit de concessió.

- Que l’Ajuntament de Vallgorguina, va adjudicar el 
contracte per la concessió del dret a ocupar, edifi car 
i explotar un complex recrea  u en el terreny de pro-
pietat municipal ubicat al Polígon industrial el Molinot.

- Que per Decret d’Alcaldia de data 8 d’octubre de 
2002, es va concedir llicència ambiental (  pus B) per 
a l’ac  vitat complex recrea  u Discoteca emplaçada al 
Polígon industrial Mobir-Molinot.

- Que es va iniciar procediment de resolució del 

contracte de la concessió demanial del dret a ocu-
par, edifi car i explotar un complex recrea  u en els te-
rrenys classifi cats urbanís  cament com equipament en 
el polígon industrial El Molinot, a l’adjudicatària MES 
COPA, S.A; així com de la llicència d’ac  vitat vinculada 
a la mateixa, a nom de VALLGORGUINA FESTIVALS S.L; 
per l’incompliment del contrac  sta en les seves obli-
gacions de pagament a l’Ajuntament de Vallgorguina.

- Que en de data 30 de maig de 2019 es va resol-
dre procedir a la resolució defi ni  va del contracte de 
la concessió demanial del dret a ocupar, edifi car i ex-
plotar un complex recrea  u en els terrenys classifi cats 
urbanís  cament com equipament en el polígon indus-
trial El Molinot a l’adjudicatària MES COPA, SA,  per 
l’incompliment reiterat del contrac  sta en les seves 
obligacions de pagament del cànon a l’Ajuntament, i es 
va procedir a la baixa de la llicència d’ac  vitat vincula-
da a la mateixa .

 - A conseqüència de la resolució del contracte de la 
concessió, s’ha revocat la llicència de l’ac  vitat de la 
Discoteca, donant de baixa la mateixa.

- El precinte s’ha fet efec  u el dia 6 de juny de 2019 
a les 12h, passant l’edifi ci a mans de l’Ajuntament, tal 
com ja establia el contracte de concessió.

L’Ajuntament de Vallgorguina ha precintat la discoteca Eleven (Pont Aeri)
Els mo  us són l’incompliment reiterat del contrac  sta en les seves obligacions
de pagament del cànon a l’Ajuntament.



Robotseny: Gran festa de la robò  ca
Sant Celoni va acollir la gran festa de la ciència i la 

tecnologia Robotseny 2019. Pel ma   es va celebrar a la 
plaça de la Vila el Robotseny Kids, dedicat als alumnes 
de primària i secundària del Baix Montseny, i que va 
constar, com ja és habitual, amb una compe  ció sobre el 
Cub de Rubik, el Rubikseny, i amb un Torneig de Robots 
en el que hi van par  cipar més de 700 alumnes provi-
nents de 25 escoles de 13 municipis del Baix Montseny. 
Per la tarda, a la sala gran del Teatre Ateneu, es va dur 
a terme el Robotseny High, amb exhibicions i compe  -
cions de robots rastrejadors i de sumo.

Robotseny-2A més, durant tot el dia, un total de 44 
parades dels 25 centres educa  us van exposar pels ca-
rrers del centre de la Vila solucions al repte de com mi-
llorar l’efi ciència i l’estalvi energè  c a les empreses del 
Baix Montseny. Cada grup va exposar durant el ma   la 
seva solució al repte proposat davant el jurat, format 
per les empreses col·laboradores de la Robotseny 2019. 
En acabar, el jurat els va donar una cer  fi cació valorant 
els diferents ítems: cer  fi cació a la formulació cien  fi ca,

cer  fi cació a la solució innovadora, cer  fi cació al màr-
que  ng i comunicació i cer  fi cació a la solució tecno-
lògica.

Tot plegat, la fi ra ha cons  tuït una festa i un gran èxit 
d’implicació de l’alumnat, professorat, ajuntaments i 
empreses. Felicitats a tothom!

El passat divendres 31 de maig, els i les alumnes 5è 
de primària de l’Escola Vallgorguina van par  cipar a 
l’espectacle Cantània 2019. Aquesta ac  vitat par  ci-
pa  va, enguany dedicada al poeta Joan Brossa, està 
adreçada a alumnes de 3r a 6è de primària, i està or-
ganitzada per l’Associació Cultural i el Teatre Audito-
ri de Granollers. Durant tot l’any escolar, l’alumnat i 
el professorat s’ha preparat per a la cantata al Teatre 
Auditori, enguany anomenada “A de Brossa”.

Cantània 2019

Festa de l’homenatge a la gent gran, que aquest 
any celebra el 30è aniversari.

Homenatge a la gent gran

La Diputació de Barcelona, va entregar a l’Ajuntament, 
l’informe arqueològic de l’excavació,  documentació i es-
tudi del Menhir del Pla de les Bruixes de Collsacreu.

Menhir del Pla de les Bruixes



Enguany l’ajuntament ha programat ac  vitats lúdi-
ques totes les tardes de dilluns a dijous.

Els dilluns, dimarts, dimecres i dijous les ac  vitats es-
taran guiades pels monitors i monitores de l’empresa de 
lleure l’Esquirol.

Des  nataris: 2 grups d’Infants entre 6 a 11 i un altre 
grup de 12 a 14 anys.

Horari Obertura Espai Jove: de 17’30 h a 20’30 h.
L’Espai jove estarà obert a la par  cipació lliure dels in-

fants i joves (futbolí, billar, jocs de taula,...).
Un monitor vetllarà pel funcionament de l’espai. No 

està a càrrec dels infants i joves par  cipants.
Els infants poden entrar i sor  r quan vulguin.
Horari ac  vitats organitzades i dirigides pels monitors:
De 17.30 h a 19 h  - Infants de 6 a 10 anys.
De 19.15 h a 20.30 h  - Joves de 11 a 14 anys.
Els monitors són els responsables dels infants durant 

aquest horari.
Espais: El Local jove com espai habitual i punt de tro-

bada, i altres instal·lacions municipals com el poliespor-
 u, camp de futbol, la fàbrica...

Jocs tradicionals i de cucanya
Esports alterna  us
Gimcanes (de bandolers, de pirates, superherois, ...)
Jocs ambientats (follets, en busca del tresor, Tot el 

bruixot, els amics del bosc,...)
Tallers de manualitats (penjolls, joguines, amb mate-

rial reciclat, ...)
Dies ambientats (un dia amb els 10 sen  ts, un dia pel 

medi ambient, un dia per imaginar, el meu dia, un dia 
per riure,...

Jocs d’aigua, jocs de pistes, excursions per l’entorn, 
circ, teatre, màgia, olimpíades, jocs coopera  us, balls, 
contes, joc orientació, tallers de cuina, natura, excur-
sionisme...

Ac  vitats lúdiques gratuïtes les tardes de juliol

Subvencions per al Casal d’Es  u per a infants amb necessitats especials
Un any més, l’ajuntament ha aprovat, la Subvenció del 

Casal d’es  u per infants amb necessitats educa  ves es-
pecials.

Les subvencions als casals tenen com a objec  u promou-
re els valors de l’educació en el lleure, que es consideren un 
element bàsic per a la dinamització del temps de lleure i la 
cohesió social, a la vegada que contribueixen a la conciliació 
de la vida personal i laboral. En el cas dels ajuts per atendre 
infants amb necessitats educa  ves especials tenen, a més, 
com a fi nalitat contribuir a la igualtat d’oportunitats i faci-
litar un suport a aquells infants que, per diferents mo  us, 
necessiten una mo  vació addicional.



Aina Barri medalla de bronze 
en el Campionat de Catalunya 
Sub20 d’Atle  sme

La Vallgorguinenca Aina Barri, atleta del CA Sant Ce-
loni va par  cipar el diumenge 9 de juny al Campionat 
de Catalunya Sub20 on va aconseguir una medalla de 
bronze de 200 metres llisos amb un temps de 26”40, així 
com un diploma a la prova de 100 metres llisos després 
de fer el cinquè lloc amb un temps de 12”77.

Al circuit Parc de la Serra de Mollerussa, es va dispu-
tar la quarta prova del campionat d’Espanya d’autocros. 
Amb 33 inscrits a la categoria de Carcross i amb una 
temperatura molt alta. Als entrenamets cronometrats 
del dissabte al migdia el pilot de Vallgorguina, Jordi Pui-
gvert va aconseguir el sisè millor temps.

A les dues classifi catòries del dissabte a la tarda va 
fer dues segones posicions i a la tercera classifi catòria 
disputada el diumenge al ma  , Puigvert al volant de 
l’Speed Car va aconseguir guanyar-la. Amb la mitjana de 
les tres classifi catòries, el pilot de Vallgorguina va sor  r 
a la fi nal des de la segona posició.

A la sor  da Puigvert es va col·locar en primera posició 
que va mantenir fi ns que a la sisena volta el cotxe va pa-
 r una baixada considerable de potència, cosa que li va 

fer perdre la primera posició i al fi nal va passar per línia 
de meta segon. La victòria va ser per al mallorquí Juanjo 
Moll i la tercera posició per al madrileny, Javier Lucena.

Ara Jordi Puigvert és cinquè del campionat. La pròxima 
cursa serà els dies 6 i 7 de juliol a Carballo (Galicia).

Podi de Jordi Puigvert en 
una prova del Campionat 
d’Espanya d’Autocròs

26è Torneig FutSal Vallgorguina

CARE HORSE Centro de Adiestramiento Ecuestre 
s’emporta el 1r premi especial a la fi ra.

1r premi per Care Horse



La vallgorguinenca Andrea Gil 
obté un nou èxit en una com-
pe  ció de gimnàs  ca rítmica

La nena de Vallgorguina, Andrea Gil García, juntament 
amb les seves companyes d’equip, ha aconseguit un nou 
èxit espor  u en una compe  ció de gimnàs  ca rítmica 
del Trofeu Summer de Vilanova del Camí que es va cele-
brar durant el mes de maig.

La gimnàs  ca rítmica és una disciplina espor  va 
que combina elements de ballet, gimnàs  ca i dan-
sa, i l’Andrea Gil , veïna de la urbanització Baronia del 
Montseny,  tot i la seva joventut destaca en totes les 
compe  cions a les que par  cipa. L’espor  sta vallgorgui-
nenca té com a companyes altres gimnastes de l’Escola 
Rítmica el CEL de Llinars del Vallès.

El passat 12 de maig Vallgorguina va acollir la desena 
edició de la trobada de cotxes clàssics. Com és habitual, 
els cotxes i motos varen arribar ben d’hora i es varen 
col·locar al llarg de la carretera Nova. Acte seguit, els 
par  cipants varen esmorzar a la plaça de la Vila. Durant 
el ma   molta gent es va apropar per veure amb admira-
ció aquestes joies tan ben conservades.

Finalment, un cop acabat l’esmorzar, bona part dels ve-
hicles varen sor  r direcció Collsacreu per fer una volta.

10a edició de la Trobada 
de Cotxes Clàssics a 
Vallgorguina

» 27 de juliol a les 22h. Cantada d’havaneres a la 
plaça de la Vila amb el grup Xarxa, servirem cremat.
Organitza: ACV 
» 27 i 28 de juliol exposició de pintures del 
Sr. Lluís Bosch a la  seu social de l’ACV 

AGOST

» 2,3 i 4 d’agost Festa Major Baronia del Montseny, 
mirar el actes a l’agenda de www.vallgorguina.cat. 
» 3 i 4 d’agost exposició de pintures del Sr. Lluís Bosch 
a la  seu social de l’ACV 
» 10 d’agost a les 19 h. al Local ACV Homenatge 
a l’Alfred Bechini. 
» 10 d’agost 20 h. sardinada popular Fent Pinya. 
» 15 d’agost Sopar a la fresca al Poliespor  u amb  
el DUET ESQUITX.organitza El Caliu   
» 31 d’agost Festa Fi d’es  u des de les 21.30 h. fi ns
a les 2 h- Sopar de Carmanyola i Concert Tribut Sopa
de Cabra. 

JULIOL

» 6 de juliol a les 19 h. festa Fent Pinya 
» 7 de juliol a 2/4 de 9 del ma   excursió al menhir 
del pla de les Bruixes. Sor  rem de la plaça 
Mn. Narcís Saguer. Porteu esmorzar. Organitza: ACV 
» 13 de juliol a les 17 h. Tarda de jocs a Collsacreu
» 13 de juliol a les 21 h. Sopar i festa amb DJ 
a Collsacreu. 
» 13 de juliol a les 21 h. Aniversari Fe  llera 
» 19 de juliol a les 22 h. Caminada sota la llum 
de la Lluna. 
» 20 de juliol Nocturna de Petanca Municipal, 
de 18 a 23 h. a la plaça de la Vila. Organitza Caliu. 
» 26,27 i 28 de juliol Festa Major Canada Parc, 
mirar el actes a l’agenda de www.vallgorguina.cat. 
» 27 de juliol a les 17 a 20 h. Tobogan de 75 metres 
d’aigua i doble carril, Darrera l’ajuntament. 
» 27 de Juliol a les 20 h. Concert i Tapes amb el grup
Midnight Ramblers. 

AGENDA




