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Emergències 112

L’Oficina Local d’Habitatge ha canviat d´ubicació, tras-
lladant la seva seu a la següent adreça: plaça Josep Al-
faras, 6, Sant Celoni; telèfon 93 864 12 12; habitatge@
santceloni.cat

Recordem que l’Oficina d´Habitatge del Baix Montseny 
és un servei adreçat a la ciutadania resident a qualsevol 
dels municipis integrants que desenvolupa els següents 
serveis:

- Informar i assessorar en allò relacionat a l´habitatge
- Tramitació de:
 - Les prestacions per al pagament del lloguer
 - Les prestacions d´especial urgència
 - Les cèdules d´habitabilitat
 - Les ajudes a la rehabilitació
Del Registre de sol·licitants d´Habitatge de protecció 

oficial:
- Servei d´Intermediació per deute en l´habitatge 

(SIDH).

Canvi de seu de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny a Sant Celoni

- Gestió del programa de la Borsa d´Habitatges.
- Informació, autorització de lloguer, desqualificació, 

etc.. en relació als habitatges de protecció oficial.

Imagina’t que tens una emergència mèdica, i t’han de 
venir a buscar a casa, o un incendi forestal amenaça casa 
teva. En aquestes situacions és imprescindible, que tant 
sanitat, com bombers, policia o qualsevol altre adminis-
tració et pugui localitzar.

Hi ha moltes cases, sobretot a les urbanitzacions, que 
no tenen el número corresponent a la façana o entrada 
de casa. Això fa que sovint sigui impossible o molt difícil 
poder ubicar correctament una direcció concreta, en un 
moment d’urgència. No esperis més, posa el número ja!!

L'Ajuntament ha obert 
un nou canal digital de 
comunicació per oferir in-
formació actual i útil per 
a la ciutadania, us podeu 
afegir aquest enllaç.

https://t.me/vallgorguina

Canal de
Telegram 
de l’Ajuntament 
de Vallgorguina



CALENDARI FISCAL VALLGORGUINA 2020 REBUTS SENSE DOMICILIAR
Impost sobre vehicles de tracció mecànica  del 2/3 al 4/7
Impost sobre béns immobles urbans    del 6/5 al 6/7
Taxa per gestió de residus domèstics i comercials del 6/5 al 6/7
Impost sobre béns immobles rústics   del 4/09 al 5/11
Impost sobre activitats econòmics   del 18/09 al 18/11
Taxa servei de cementiri municipal   del 04/05 al 06/07
 
CALENDARI FISCAL VALLGORGUINA 2020 REBUTS DOMICILIATS
Impost sobre vehicles de tracció mecànica  4/05.
Impost sobre béns immobles urbans    4/5, 1/7, 1/9 i 2/11
Taxa per gestió de residus domèstics i comercials 4/5, 1/7, 1/9 i 2/11
Impost sobre béns immobles rústics   2/11.
Impost sobre activitats econòmics   2/11
Taxa servei de cementiri municipal   16/07

ALERTA: Arriben multes falses 

de la DGT de 1.530 euros

La instal·lació de càmeres lectores de matrícules 
a les entrades de les urbanitzacions i al centre de Va-
llgorguina ja ha donat fruits positius. Gràcies a aquest 
sistema de seguretat i la intervenció policial dels Mos-
sos d'Esquadra s'han pogut fer algunes detencions que 
presumptament podrien estar relacionades amb alguns 
dels robatoris comesos al municipi.

Els presumptes lladres havien llogat un vehicle amb el 
que feien els robatoris de manera força ràpida ja que en-
tre l'entrada i la sortida l'interval de temps era de quinze 
minuts, després es desplaçaven en direcció la comarca 
del Maresme, tot i haver estat localitzats al Vallès Orien-
tal. Una vegada els Mossos d'Esquadra tenien clar que 
es podria tractar d'una matrícula sospitosa el número 
es va introduir com a tal a les càmeres que també dis-
posen altres municipis, la qual cosa ha permès detectar 
l’itinerari dels presumptes lladres fins poder-los detenir.

Els Mossos d’Esquadra detenen dues persones que podrien estar
relacionades amb robatoris comesos a Vallgorguina

Tot torna, i les multes falses no són una excepció. Moltes persones 
conductores estan rebent aquests dies un correu electrònic fals que su-
planta la DGT i informa al destinatari que li ha arribat una multa de tràn-
sit per valor de 1.530 euros.

El correu especifica que el conductor ha estat caçat per un radar per 
excedir el límit de velocitat, i que per poder accedir a la notificació 
d’aquesta suposada multa l’usuari ha de clicar sobre un enllaç. És a par-
tir d’aquest moment quan els estafadors poden accedir a totes les dades 
personals del dispositiu, que ha estat infectat per un “malware” o codi 
informàtic maliciós.

La millor manera de no ser víctima d’aquesta estafa és no clicar l’enllaç 
i accedir directament a través del web de la DGT per fer les comprova-
cions pertinents.

Trànsit mai envia les multes per correu electrònic, sempre ho fa mit-
jançant correu ordinari o SMS.



Ajuntaments i empreses del Baix 
Montseny es coordinen per generar 
riquesa i ocupació

El Tritó fa tallers de prevenció en l’ús de pantalles a l’alumnat del 
Baix Montseny

El Pla de prevenció de les addiccions del Baix Montseny, 
el Tritó, organitza tallers de prevenció en l’ús de les pan-
talles entre els joves amb l’objectiu principal de reflexio-
nar sobre l’ús quotidià que es fa d’aquestes, els aspectes 
positius i útils, i també els riscos que comporten.

Aquests tallers, que es fan durant l’horari escolar, no 
només promouen la utilització racional i no problemàti-
ca de les TIC, sinó també permeten valorar altres activi-
tats lúdiques i de comunicació cara a cara, i debatre els 
avantatges i els inconvenients de la relació que 

Prop de 90 empreses i representants de 13 ajunta-
ments van participar a la 1a Jornada Empresarial del 
Baix Montseny que es va fer el 22 de novembre a Sant 
Celoni, en el marc del Pla Estratègic per al Desenvolupa-
ment Local i l’Ocupació.

La primera part de la jornada es va organitzar a partir 
de tres taules de treball: comerç i restauració, pimes i 
empreses de serveis. Polítics i tècnics municipals van fer 
una escolta proactiva de les necessitats i/o inquietuds 
de les empreses de cara a orientar i adaptar les políti-
ques i els serveis públics de futur. 

Com a cloenda, l’economista Santiago Niño Becerra va 
parlar de Tendències en un entorn post global, en una 
xerrada oberta a tothom al Teatre Ateneu de Sant Ce-
loni.

S'encarregarà de supervisar les entrades i sortides de 
l’escola, fer campanyes cíviques al municipi i oferir su-
port organitzatiu a les zones públiques. També serà un 
punt d'informació i recepció de queixes i suggeriments 
del municipi i comunicarà incidències a l'Ajuntament 
quan les detecti sobre el terreny, fet que permetrà loca-
litzar i posar solucions amb més agilitat i eficiència a les 
necessitats que poden anar sorgint.

L’ Agent Cívic fa tasques d'informació, sensibilització i 
promoció d'actituds cíviques amb l'objecte de millorar 
la bona convivència i el respecte entre la ciutadania, així 
com el bon ús dels espais compartits del municipi.

Les seves funcions informatives cobreixen aspectes tan 
diversos com la neteja viària i la gestió de residus, la mo-
bilitat de vehicles i la tinença de gossos. Però també re-
ben consultes, queixes i suggeriments dels ciutadans de 
manera habitual, a més de participar en les campanyes 
de civisme que el consistori posa en marxa. Tot i no tenir 
una capacitat sancionadora, trasllada a l'Administració 
tot allò que considera que ha de conèixer.

Vallgorguina incorpora un Agent Cívic

s’estableix amb les pantalles, com l’aïllament, la indivi-
dualitat, la passivitat, la fantasia, l’addicció, l’exclusió, el 
control, el consumisme, la imatge, etc.

Els tallers s’ofereixen durant tot l’any als centres edu-
catius del Baix Montseny.

El Tritó és el Pla de prevenció de les addiccions manco-
munat, i està format per 16 municipis del Baix Montseny. 
Les seves línies d’actuació es concreten en serveis i ac-
cions centrats en activitats preventives, facilitar l’accés 
al tractament i activar recursos d’inserció. Coneix més la 
seva tasca a través de la seva web: www.eltrito.cat



El tret de sortida del projecte Robotseny ja s’ha fet a la 
sala Bernat Martorell de Sant Celoni. L’equip impulsor i 
el Centre de Recursos Pedagògics va presentar les bases 
de participació al torneig i a la fira científica i tecnològica  
de la Robotseny 2020, que es farà a la plaça de la Vila el 
30 de maig, i que enguany té com a centre d’interès en 
la competició “Les energies renovables a Catalunya”, i 
en la fira científica i tecnològica, “propostes per adaptar 
al Baix Montseny al canvi climàtic”.

Arrenca el Robotseny 2020

igual com parlem d’altres parts del cos i del seu funcio-
nament. Cal incloure’l al nostre dia a dia, la sexualitat 
forma part de tots i cal viure-la feliçment.  

Volem agrair a l’Anna la manera propera amb què va 
impartir la xerrada, fent-nos sentir en tot moment cò-
modes i participatius.

I gràcies a totes les famílies que van assistir! Junts creixem! 

«Com acompanyar la sexualitat dels infants», xerrada a l’Escola Vallgorguina

El projecte Robotseny desenvolupa les competències 
científiques, tecnològiques i creatives de l’alumnat, tot 
treballant de forma cooperativa, amb els objectius de 
promoure les vocacions científiques i tecnològiques en 
tre l’alumnat i promoure noves metodologies educati-
ves a l’aula. A partir d’ara més de 1.500 alumnes dels 
centres educatius de Breda, Campins, Gualba, Hostalric, 
Llinars del Vallès, Riells i Viabrea, Sant Celoni, St. Esteve 
de Palautordera, St. Pere de Vilamajor i Sant Antoni de 
Vilamajor, Sta. Ma. Palautordera i Vallgorguina treballa-
ran els reptes de la competició de robots i de la fira cien-
tífica a l’aula dins l’horari lectiu.

Com cada any, hi haurà dos projectes diferents: la 
Robotseny Kids per a alumnes de 5è de primària a 2n 
d’ESO, que consta d’una Fira tecnològica i el desenvolu-
pament d’un robot, i la Robotseny High, per a alumnes 
de 3r i 4t d’ESO, formació professional i batxillerat, que 
participen en una competició de robots rastrejadors, 
lluitadors de sumo i ballarins.

Al web www.robotseny.cat les escoles podran com-
partir vídeos i propostes tant de la fira científica i  tecno-
lògica, com dels reptes de la competició de robots.

El passat 28 de novembre vam realitzar la xerrada “Com 
acompanyar la sexualitat dels infants” a càrrec de l’Anna 
Salvia, psicòloga en educació i salut sexual a l’Escola Va-
llgorguina. Aquesta xerrada, oberta a tota la comunitat 
educativa, es va poder realitzar gràcies a l’Ajuntament de 
Vallgorguina i a l’AMPA de l’escola. Es tracta de la prime-
ra xerrada d’aquest curs que forma part del Projecte de  
Convivència del nostre centre.  

Durant dues hores llargues l’Anna ens va convidar 
a participar en un diàleg sorprenent, on mitjançant 
preguntes senzilles vam descobrir noves perspectives         
sobre l’educació sexual. Sí una cosa ens va quedar clara, 
va ser que tant si en parlem amb els nostres fills/es com 
si no, estem educant. Per tant només cal que  triem de 
quina manera ho volem fer. 

Venim d’una educació on parlar de sexualitat a               
casa era un tema tabú i per tant, no ens han ensenyat
com ho hem de fer. 

I a quina edat començar? Doncs des de ben petits! Cal 
parlar-ne obertament. Es tracta de normalitzar el tema,



La T-16 permet a infants i joves fins 
als 16 anys, a viatjar gratuïtament 
en transport públic

L’Ajuntament ha iniciat una campanya de difusió per 
informar les famílies dels avantatges de la targeta T-16 
i fomentar alhora l’ús del transport públic. Impulsada 
per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), aquesta 
targeta permet a infants i joves d’entre 4 i 16 anys fer 
gratuïtament un nombre de viatges il·limitats amb els 
autobusos i els trens de la xarxa de transport públic del 
sistema integrat dins la seva zona tarifària de residència. 
A l’oficina d’atenció al ciutadà de la plaça de la Vila nú-
mero 4, podeu demanar tríptics informatius.

Aquesta targeta comporta una millora de les condi-
cions que s’ofereixen a les famílies usuàries. I és que 
aquest títol ha substituït l’antiga T-12, per ampliar fins 
als 16 anys la gratuïtat dels viatges que abans s’oferia als 
infants de fins a 12 anys. La tramitació de la targeta no 
té cap cost de despeses d’emissió i gestió.

La targeta T-16 es pot sol·licitar en línia al web de la 
T-16 o a qualsevol estanc.

Deixalleria mòbil

El mes de gener ha entrat en funcionament la deixa-
lleria mòbil a les urbanitzacions de Canadà Parc i de la 
Baronia del Montseny.

La targeta de la deixalleria és digital i identifica el domicili 
mitjançant un codi de barres. Si encara no la tens, pots pas-
sar per l’Ajuntament a demanar-la.

Cada vegada que aneu a la deixalleria haureu de presen-
tar aquesta targeta. Gràcies al sistema de lector de codi de 
barres que s’ha instal·lat a la deixalleria, queden registra-
des les aportacions fetes.  La targeta no caduca al cap de 
l’any, no cal presentar-la a l’Ajuntament per demanar el 
descompte i té un ús indefinit.

On és la deixalleria?
La deixalleria és al Polígon Industrial Moli de les Planes 

de Sant Celoni, s/n. La trobareu oberta:
-  dimarts a la tarda de 16 h a 19 h.
- de dimecres a divendres, de 9.30 h. a 13.30 h. i  de 16h. 

a 19h.
- dissabtes de 9 a 15 h. i diumenges de 9 a 14.30 h.
També podeu utilitzar les deixalleries de Llinars i de Santa 

Maria de Palautordera.
Què s’hi pot portar?
Residus voluminosos o contaminants com pneumàtics, 

fluorescents, pintures, vernissos, dissolvents, ferralla, elec-
trodomèstics, esprais, olis de cuina i de cotxe, piles, restes 
de jardineria, tèxtils, frigorífics amb CFC, bateries, ampolles 
de cava, vidre pla...

Anar a la deixalleria té doble premi!
Pots obtenir una reducció de fins a 25 euros, del que pa-

gues pel rebut de la Taxa d’escombraries. A més, portant 
aquests residus a la deixalleria aconseguim fer-ne una mi-
llor gestió i tenir els carrers més nets i endreçats.

Recordeu que el preu de la Taxa per la prestació del ser-
vei de gestió de residus municipals per cada habitatge és 
de 160 euros, amb la targeta de la deixalleria passa a ser 
de 155 euros.

Les tarifes reduïdes a les que es pot optar per portar re-
sidus a la deixalleria són de quotes fixes: A partir de 12 ve-
gades la quota és de 145 euros, i a partir de 20 vegades la 
quota és de 135 euros.

Per a l’aplicació de la tarifa reduïda és necessari que les 
persones interessades sol·licitin gratuïtament la targeta de 
deixalleria a l’Ajuntament, i facin les aportacions mínimes 
exigides.

També podeu utilitzar totes les deixalleries del Consorci 
per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, o les deixa-
lleries mòbils que ens visiten mensualment. 

COM FUNCIONA LA TARGETA 
DE LA DEIXALLERIA



Aquí, a dalt del Roure, podeu observar un niu secun-
dari de Vespa velutina nigrithorax, també coneguda po-
pularment com a vespa asiàtica.

El cicle d’aquets nius és anual. La reina fundadora 
inicia la construcció del niu primari entre els mesos de 
març i maig. L’anomenem així mentre ella està sola. 
Quan comencen a néixer les primeres obreres, el niu 
l’anomenem primari. Aquets nius solen estar a sota co-
bert, en espais molt protegits de les inclemències del 
temps i possibles depredadors. Quan la reina ja disposa 
de varis centenars d’obreres, decideixen fer un trasllat, 
no massa lluny, per construir el niu secundari que, expo-
nencialment, anirà creixent tant en volum com en nom-
bre de vespes, fins al final del seu cicle.

És important neutralitzar els nius quan es detecten, 
si tenen activitat, i podem evitar que arribin al final del 
seu cicle, que és entre novembre-desembre-gener (ja 
que durant aquets mesos les que seran futures reines 
abandonaran el niu per a hivernar).Així podem evitar la 
descendència que podria tenir. Finalment, el niu que-
da sense activitat de vespes, i és llavors quan apareix 
la Mallerenga carbonera, un petit ocell especialitzat en  

alimentar-se de larves vives. Dins el niu sempre en po-
den quedar algunes desenes (tot i que ja no tenen futur 
i moriran perquè no tenen obreres per alimentar-les).

Si mirem el niu podrem observar els forats que fa 
l’ocell per accedir a l’interior del niu. Aquest fet ja ens 
indica que no cal que ens molestem a fer res, ja que sols 
hi queda una estructura de paper, que amb el temps 
s’anirà desfent. Amb una mica de sort i paciència potser 
encara podeu observar la Mallerenga. 

Sempre que observem un niu, i veiem que ja dispo-
sa d’algun forat d’uns 10 centímetres de diàmetre, vol 
dir que segurament ja no disposa d’activitat. De totes 
maneres és important avisar per a poder fer-ne el se-
guiment.

La vespa velutina és un insecte molt tranquil, mai ens 
picarà si no l’atrapem amb la mà o anem a molestar-la al 
niu. Per tant, els nius en alçada no representen risc per 
a les persones. En el cas de picada, l’efecte és el mateix 
que ens pot fer una Vespula vulgaris o un polistes. El 
principal risc és per a les persones al·lèrgiques. 

Més informació a vespavelutina.cat

Informació sobre el niu de Vespa velutina

A la fotografia de l’esquerra niu de Can Puigdemir ja sense activitat i foradat per la Mallerenga carbonera. A la 
dreta niu tractat amb productes naturals i un cop mortes les vespes, la Mallerenga carbonera com ja està perfo-
rant el niu, per menjar-se les larves que queden.

Què fem 
amb els 
envasos?



El regidor de medi ambient, Josep Pujol va assistir a 
una sessió de treball entre els tècnics de totes les admi-
nistracions implicades en la gestió i la recuperació del 
Besòs.

Es va parlar que de l’estat de qualitat de l’aigua i que 
es prendran mesures per recuperar la fauna.

En unes setmanes es mantindrà una segona trobada 
per continuar concretant mesures i analitzant l’evolució 
del riu.

Un dels temes que es varen parlar van ser les línies 
d’actuació establertes per recuperar la biodiversitat 
i retornar la normalitat al més aviat possible a la zona 
del riu Besòs afectada arran de l’incendi d’una fàbrica 
de dissolvents a Montornès del Vallès del passat 11 de 
desembre.

La sessió va finalitzar amb el compromís ferm de man-
tenir una segona trobada dintre d’unes quantes setma-
nes per avaluar d’una manera comuna com han anat 

Els infants de l’Escola Bressol estrenen pitralls. La 
prevenció i la seguretat dels infants és una prioritat per 
l’escola i per l’ajuntament.

evolucionant els resultats de les analítiques preses i con
cretar avenços en les tres línies de treball esmentades.

Aquestes trobades s’emmarquen dins la unitat d’acció 
que s’ha acordat de manera conjunta entre totes aques-
tes administracions i que ha de permetre una gestió més 
eficient i eficaç de tot el sinistre.

Sessió de treball de tècnics de les administracions implicades 
en la gestió i la recuperació del Besòs

Els infants de l’Escola Bressol 
estrenen pitralls A conseqüència de l’augment del nombre d’excrements 

de gossos a la via pública, l’Ajuntament  recorda l'obligació 
de les persones propietàries dels gossos que els recullin, 
ja sigui en voreres, escorcells, parterres, zones enjardina-
des o àrees de gossos. Són moltes les queixes rebudes per 
part del veïnat, cansats de trepitjar o trobar excrements 
davant la porta de casa. No recollir les caques suposa pro-
blemes de salubritat.  

Segons dades estadístiques, 3 de cada 10 mascotes te-
nen paràsits i el 30 % es troben sense desparasitar, con-
vertint-se en un perill tant per als seus amos com per a 
qualsevol persona que estigui en contacte amb ella o amb 
la seva matèria fecal. Conseqüentment, cal cuidar tant la 
salut de les nostres mascotes, així com recollir-ne els ex-
crements.

També suposa molèsties i males olors, així com proble-
mes de convivència i de respecte per l’entorn. Quan sur-
tis a passejar amb el teu gos, pensa a portar la bossa per 
recollir els excrements. Qualsevol bossa va bé! Pots fer ús 
de les papereres especials o dipositar-los a les papereres 
o  contenidors de deixalles habituals.  

Tenir un animal de companyia també comporta 
l'obligació per part del propietari de censar-lo i xipar-lo. 
Això ajuda a tenir un major control sobre les pèrdues i 
abandonaments de gossos, cada vegada més nombro-
sos al municipi. Per censar el gos només heu d’acudir a 
l’Ajuntament on s’inscriurà gratuïtament al cens munici-
pal d’animals domèstics.

Quan passegem, els gossos han d’anar lligats, i en el cas 
dels gossos potencialment perillosos també han d’anar 
amb morrió. Les úniques zones de l’espai públic on està 
prohibida la presència de gossos i que cal respectar són 
les zones infantils de joc dels parcs i les zones enjardina-
des, on nens i nenes puguin gaudir de l’espai amb garan-
ties de salubritat.   

El teu gos, la teva responsabilitat

Aquest any a Vallgorguina, s’han dut a terme mol-
tes activitats durant l’edició de La Marató de TV3, mit-
jançant les quals s’ha recaptat 2.776 euros. Moltes grà-
cies a totes les persones que ho heu fet possible.



Aprovació inicial del pressupost 
municipal 2020

L’ Ajuntament de Vallgorguina va aprovar inicialment 
el pressupost per al 2020, que ascendeix a 3.692.000 
euros.

El divendres dia 20 de desembre, Patins Vallgorguina 
va celebrar el tradicional Festival familiar de Nadal.

El Club de la Feina és un servei municipal que s’adreça 
a persones que es trobin en atur o que vulguin millorar 
la seva situació professional.

Les persones usuàries tenen a la seva disposició ordi-
nadors i connexió a internet per consultar webs d’ofertes 
laborals, a més de comptar amb l’acompanyament de 
l’equip tècnic de l’àrea de Promoció Econòmica.

El Club de la Feina està ubicat als baixos de l’ajuntament 
“Espai Jove”. 

L’Horari és el següent:
Dilluns de 16.00 a 19.00 h.
Les persones interessades en utilitzar aquest servei 

poden comunicar-ho prèviament a l’oficina atenció al 
ciutadà (dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h) o dime-
cres de (16.00 a 18.30 h), ja sigui presencialment o tru-
cant al telèfon 93 867 91 25.

El Club de Feina, servei municipal 
adreçat a persones en atur

Festival familiar de Nadal 
de Patins Vallgorguina



Vallgorguina va tornar a gaudir del concert de Nadal, 
enguany amb l’Orquestra Baix Montseny que oferí un gè-
nere musical que, sens dubte, ha influenciat des dels seus 
inicis tota la música del segle XX i XXI. 

El Jazz, una paraula universalment acceptada perquè 
sota d’aquest concepte s’inclouen músiques d’estils diver-
sos, el Blues, Dixieland, Swing, Bebop, Funky, Jazz Fusió, 
Jazz Electronic i molts més.

El programa va ser bàsicament format per peces del 
grup nord-americà Snarky Puppy, guanyador de tres Pre-
mis Grammy, i en especial a les seves col·laboracions amb 
la Metropole Orkest. Una música bella en si mateixa i amb 
unes bones dosis d’improvisació.

Concert de Nadal Xè Pessebre Vivent de Vallgorguina

Més d’una setantena de figurants i moltes altres per-
sones treballant des de l’anonimat han fet possible una 
exitosa desena edició del Pessebre Vivent de Vallgorgui-
na que, malgrat la forta ventada de la nit anterior, es va 
poder celebrar el passat diumenge 22 de desembre tal i 
com s’havia programat.

Com és habitual, els visitants que s’hi van atansar van 
poder reviure i gaudir de diferents oficis de l’època, tam-
poc no hi van faltar els pastors, els romans, l’àngel, els 
dimonis i el naixement; repartits en una tretzena de pa-
rades situades al centre de Vallgorguina, en concret a la 
plaça Sant Andreu, carrer del Sol i a l’aparcament de te-
rra del costat Poliesportiu. Cal remarcar que el vestuari 
dels figurants és cosit per persones voluntàries.

El Pessebre Vivent ja s’ha convertit en una tradició 
per al municipi, les veïns i els veïns se l’han fet seu sota 
l’organització de la Comissió del Pessebre que agrupa 
molta gent i entitats de Vallgorguina. La idea va sorgir 
fa deu anys quan la Montserrat Palomé va proposar que 
fer un pessebre vivent podria ser una bona manera de 
desitjar el Nadal. Amb el pas dels anys ha anat creixent i 
també s’ha canviat d’ubicació.

Com cada mes de desembre i el país s’omple de fires i 
mercats nadalencs. Vallgorguina també té el seu mercat 
i any rere altre, aprofitem l’últim cap de setmana abans 
de Nadal, per convertir el mercat setmanal en un mer-
cat de Nadal, veïns i veïnes del municipi treuen al carrer 
les seves manualitats i peces d’artesania, acompanyats 
de diferents parades d’articles de decoració, joieria, cre-
mes, herbes medicinals, complements de roba, embo-
tits, formatges, pastisseria, conserves, xocolata,...

Aquest any hem gaudit de dues activitats durant al 
matí, un taller d’activitats i classes per aprendre a ballar 
sardanes.

Mercat de Nadal

NADAL I REIS A VALLGORGUINA

Les associacions Fent Pinya i la Fetillera, recuperen la 
festa de Cap d’any que antigament es feia a l’Iglú, i que 
enguany s’ha organitzat a La Fàbrica.

Festa de Cap d’Any



Ja fa més de 30 anys que l’Associació Cultural Vall-
gorguina organitza el tió, ens els darrers anys també hi 
col·laboren estretament l’Associació Casal Caliu el Dol-
men i l’Associació Fetillera.

El Tió de Nadal

El Patge Reial a Baronia del Montseny i al nucli

Com ja és una tradició a Vallgorguina, cada any 
l’Associació Fent Pinya organitza el taller de fanalets els 
baixos de l’Ajuntament. 

Taller de Fanalets

Un any més Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient 
van fer la tradicional Cavalcada pels principals carrers 
de Vallgorguina fins la plaça de la Vila, on van rebre als 
infants que els esperaven.

Des de l’ajuntament, vagraïm a totes les persones 
que heu fet possible amb el vostre temps, compromís 
i il·lusió l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags de 
l’Orient a Vallgorguina.

Cavalcada de Reis

NADAL I REIS A VALLGORGUINA



Quan el marit de l’Enriqueta va morir, ella, per 
dins, va fer: “uufff!”, perquè l’havia de cuidar, 
netejar, parlar-li a crits, i donar-li el menjar a 

cullerades. Després, quan tot es va acabar, per dins va 
fer: “aaiii!!”, perquè tot de sobte no sabia com fer anar 
la vida sola, ni els papers que cal fer ni què fer amb el 
pis de dalt.

L’Enriqueta i en Raül tenien dos pisos, d’ençà que la 
germana soltera d’en Raül va morir i els va deixar el seu, 
el de dalt. L’Enriqueta, quan es va morir la cunyada, per 
dins, va fer: “uaauuu!”, perquè era una pesada que fica-
va sempre el nas a casa. A casa d’ella i en Raül. Ara feia 
més d’un any, i havien pres el determini de buidar el pis, 
fer-hi obres i llogar-lo.

—Serà com si ens toqués la loteria cada mes! —va dir 
rialler en Raül, sense saber, és clar, que mesos després 
tindria aquell atac de feridura. Però va estar a temps per 
acabar les obres. Era ell qui se’n preocupava.

 L’Enriqueta, però, també pujava a dalt, prenia mides, 
feia cortines, comprava mobles de segona mà. I a la fi 
van tenir un piset molt endreçat que no tenia ni rastre 
de la cunyada —per què aquestes conques sempre fan 
olor, quan es fan velles? —. Ho van comentar marit i mu-
ller: el pis de dalt estava llest, però dues setmanes des-
prés Raül va quedar impedit. Quina mala sort.

—Jo no sé com es lloga un pis, ni què hi he de fer.

I es va concentrar a cuidar en Raül i fer la llagrimeta al 
mercat, mentre la carnissera o la gallinaire li preparaven 
les viandes. Ajuda molt, poder contar les coses.

Ara, passat el primer tràngol, anava pensant què fer 
amb el pis tan bufó de dalt. Però havien passat vuit 
mesos i encara no n’havia fet res.

L’octubre, però, van trucar a la porta. L’Enriqueta no 
té amics, perquè d’ençà de la malaltia del Raül està molt 
tancada a casa, i les amistats, si no les tractes, es desfan 
com el sucre en un cafè. A la porta hi havia un noi d’uns 
vint-i-cinc anys i una noia més o menys igual, malgirbats 
i esperrucats, però abans de tancar la porta, el noi fa:

—Tieta, si sóc jo, el Juli, el teu nebot.

El nebot. Bé, el nebot d’en Raül, els pares del qual —
cosins d’en Raül— havien emigrat a Uruguai l’any de la 
pera, i que escrivien per Nadal i enviaven fotos del noi 
que era molt eixerit.

Els va fer passar. I ells van contar que vivien a Girona, 
però que els havien fet fora del pis perquè ell estava sen-
se feina i no podien pagar el lloguer, i que ella, la Vivien 
—i la noia va somriure tot i tenir un clau clavat en el 
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raconet de la boca que feia patir només mirar-lo també 
estava a l’atur.

—Tot ho paguem els joves. Tot això dels banquers i del 
govern.

I després van explicar que havien vingut a Barcelona 
perquè sabien que els tiets els ajudarien. I que no sabien 
que el pobre tiet havia faltat.

—I tu de què fas? –va preguntar la tieta.

—Jo? Sóc tècnic d’antenes de televisió. Però la meva 
empresa va plegar. I aquí la Vivien era caixera en un su-
permercat, però van fer un ERO i…

—Voldríem intentar-ho aquí, a Barcelona, Tenim un 
amic que diu que sap una feina molt bona. Tieta, al-
menys deixa’ns quedar-nos amb tu uns pocs dies. No 
tenim on anar.

Aleshores l’Enriqueta va tenir una idea estupenda, per 
no haver-los d’aguantar i alhora per no faltar a la família, 
que és la cosa més sagrada del món; encara bo que no 
eren família seva. I, a sobre, tindria qui li cuidaria el pis 
de dalt. Si no vius en un lloc, es deteriora en un no-res.

Els va acompanyar a dalt, els va donar les claus i, de 
moment, —fins que tingueu feina i tot plegat— els 
va deixar llençols, una manta, dues tovalloles i quatre 
draps de cuina.

—Això és provisional, eh? Només mentre trobeu al-
guna cosa. Però després heu de marxar, que jo ho he de 
llogar.

Se la van menjar a petons i li van dir que, essent gran, 
era ella la que havia tingut sort, perquè ara tenia dos 
persones joves que estarien per ella tot el dia, tant com 
calgués. I ella va pensar: “Aaiii!”. I també va pensar que 
quina llàstima que no haguessin vingut abans, a netejar 
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les caques del tiet Raül, i aixecar-lo a pes de braços cada 
cop que calia rentar-lo.

Sis mesos després, els nebots no havien trobat feina. 
Per la nit feien xivarri i, ja veus com és el jovent, tenien 
una pila d’amics, tots amb arracades i cridaires; ella, en 
canvi, s’havia quedat sense ningú.

  ***

Els dissabtes, l’Enriqueta es dutxa i s’arregla els cabells 
amb l’assecador de mà (a la perruqueria, només hi va 
un cop al mes, a tenyir-se) i es posa una crema hidratant 
per tot el cos. Que siguis vella no vol dir que siguis des-
curada, oi? Doncs en sortir de la cambra de bany, amb el 
barnús descordat i quasi nua, té un ensurt de mort: hi ha 
en Ramon, el nebot, just al centre de la saleta.

—Com has entrat?

—Però si t’ho vaig dir, que faria una còpia de la teva 
clau per si un dia te’n passava alguna. Pensa que ara, 
que som a dalt, tu no has de passar ànsia per res.

Però l’Enriqueta, des d’aquell dia, passava ànsia. Mol-
ta. I molta més encara quan es va adonar que li mancava 
un bitllet de vint euros, que havia tret el dia anterior 
del caixer automàtic per anar al mercat. N’estava segura, 
segura.

 Aleshores va anar a veure l’Alfons Torres, l’advocat 
d’en Raül, que, quan la va haver escoltada, li va dir que 
ho tenia pelut:

—Però en què pensava, dona? Els va donar la clau 
vostè mateixa. La del pis d’ells, vull dir. Ara no hi ha qui 
els tregui, li ho asseguro. Oblidi’s del pis. Ja no és seu, 
comprèn?

L’Enriqueta va pensar: “Ostres, ostres, ostres!”. I va 
pensar, tot seguit, en el nebot i va sentir la por engarfia-

Però l’Enriqueta, des d’aquell dia, 
passava ànsia. Molta. I molta més 
encara quan es va adonar que li 
mancava un bitllet de vint euros, que 
havia tret el dia anterior del caixer 
automàtic per anar al mercat. N’estava 
segura, segura.

Semblava tant bon noi! I què, si en un 
moment de necessitat havia agafat uns 
bitlletets? Total, no era res. I va obrir. 
Aleshores ell va tancar la porta amb 
el taló, la va agafar pel coll i li va dir, 
a una distància tan curta que els es-
quitxos de la saliva li ennuvolaven les 
ulleres... 



da al voltant del coll.

La setmana següent, mancaven trenta-dos euros. 

—He d’anar a la policia! Uuiii!

Va rumiar: no tenia proves, i si no els empresonaven, 
aquells de dalt la podien escanyar. Aleshores va tenir 
una idea. Va anar a veure en Fermí, el manyà, que la 
coneixia de sempre, i al seu home encara més. I li va dir, 
miri que he perdut la clau i vull canviar el pany.

El manyà va canviar el pany; sort que era a finals de la 
tarda, quan aquells de dalt fumien el camp i tornaven de 
matinada. L’endemà va sentir uns cops terribles a la por-
ta. Va mirar  per l’espiell i va veure en Ramon, el nebot, 
amb cara d’emprenyat. I va dir, jo no obro.

—Tieta, què passa, que has canviat el pany? Però 
dona, que no veus que així no et podem ajudar? Si venia 
precisament a dir-te que vaig a la farmàcia i que sé que 
necessites les píndoles aquelles del fetge. I venia a fer-te 
memòria que no se t’oblidés prendre-les.

Semblava tan bon noi! I què, si en un moment de ne-
cessitat havia agafat uns bitlletets? Total, no era res. I va 
obrir. Aleshores ell va tancar la porta amb el taló, la va 
agafar pel coll i li va dir, a una distància tan curta que els 
esquitxos de la saliva li ennuvolaven les ulleres:

—Escolta’m, tu, bruixa de merda, què t’has pensat 
que sóc jo? Necessito calés. Els necessito de debò, i sé 
on els guardes. Però ara, havent fet el que has fet, a la 
teva pròpia família, sabràs qui sóc jo.

Li va ventar dues bufetades tan fortes que la pròtesi 

dental va saltar pels aires i es va sentir marejada. I ado-
lorida.

—Ara em dónes la llibreta, ho has entès?

I li va ventar un cop de puny a la boca; l’Enriqueta 
s’hauria desplomat si ell no l’hagués tinguda agafada, 
com qui aguanta un sac.

—Ho entens, vella pudenta? Dóna’m la llibreta. I si cri-
des algú o fas alguna bestiesa, en tornar t’obro en canal. 
Ho has entès?

 L’Enriqueta va assenyalar, muda de terror, el calaixet 
del canterano, on tenia la llibreta de La Caixa.

El nebot la va agafar i va marxar corrents. Xiulava, baixant 
l’escala. S’havia emportat la clau i l’havia tancada per fora.

Ara, cada mes, quan cobra el retir, ve el Ramon, agafa 
la llibreta i li deixa només uns pocs euros. A dalt criden i 
posen la música forta. I l’Enriqueta ja no gosa ni sortir de 
casa. Té fred perquè no pot pagar la calefacció i té gana 
perquè no li arriba per menjar dignament.

Només resa i plora. I s’encomana al seu Raül, que tin-
dria molts defectes, però sempre la va tractar bé.

***
Mai no ho va contar a ningú, perquè sabia que no se la 

creurien. Els vells, ja se sap, repapiegen i no són de fiar, 
perquè se’ls en va el cap. Tothom ho diu. I ella fa, en veu 
molt baixa: “Ai de mi, ai de mi!”

Isabel-Clara Simó
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El 22 de gener La Diputació de Barcelona va lliurar un 
total de 150 bicicletes per a 82 ajuntaments i ens locals. 
El programa de cessió de bicicletes s'emmarca en una 
línia estratègica de mobilitat tova i en una política més 
general d’eficiència energètica en el marc del Pacte dels 
alcaldes pel clima i l'energia i en la lluita contra el canvi 
climàtic. La bicicleta és per a serveis municipals i és la 
segona que ens concedeixen, la primera la Diputació de 
Barcelona ens la va lliurar l'any 2018.

Vallgorguina rep una bicicleta 
elèctrica de la Diputació de Barcelona 
que es destinarà a Serveis Municipals

L'exalcalde de Vallgorguina Josep Mora Texidó va morir 
el dimecres 15 de gener a l'edat de 91 anys. Per aquest 
motiu, l'Ajuntament va decretar tres dies de dol oficial i 
la senyera onejà a mig pal. La Corporació Municipal i el 
personal de l'Ajuntament de Vallgorguina va expressar 
el seu sentit condol a la família.

Josep Mora, fuster de professió, va ser alcalde de Vall-
gorguina del 1974 fins el 1979 però la seva activitat polí-
tica va ser més àmplia ja que anteriorment ja havia estat 
regidor i tinent d'alcalde, des de l'any 1956. 

Assumí l'alcaldia en un moment que Vallgorguina po-
dia desparèixer com a municipi a causa del baix nombre 
d'habitants (334) i corria el perill de quedar agregat a 
Sant Celoni, tal com ell mateix va explicar en una en-
trevista per a L'Informatiu de Vallgorguina l'octubre de 
2009.

Durant el seu mandat es construïren les urbanitza-
cions de Can Puigdemir, Canadà Parc, Collsacreu, la So-
lana i La Baronia del Montseny.

Mor als 91 anys d’edat Josep Mora, 
exalcalde de Vallgorguina

Ajuntaments del Baix Montseny i de la conca de la Tor-
dera es reuneixen a la Sala de Plens de l’ajuntament de 
Sant Celoni, per avaluar les conseqüències del temporal

Compartir les afectacions del temporal “Glòria”, valo-
rar-les i coordinar una actuació conjunta va ser l´objectiu 
de la trobada que van fer el dia 28 de gener a Sant Ce-
loni els alcaldes, alcaldesses i representants dels ajunta-
ments de Breda, Campins, Fogars de Montclús, Gualba, 
Llinars del Vallès, Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria 
de Palautordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra.

Després d’aquesta trobada, es van desplaçar a Fogars 
de la Selva on es van reunir amb la resta de pobles de 
la conca de la Tordera, tots ells molt afectats pel pas del 
temporal. Durant la trobada es va exposar la necessitat 

Ajuntaments del Baix Montseny i de la conca de la Tordera es reuneixen
a Sant Celoni, per avaluar les conseqüències del temporal

d´una coordinació entre els municipis a l´hora de plani-
ficar les intervencions que com s´ha vist condicionen tot 
el territori. 

El dilluns, 23 març de 2020 
es disputarà la 1a etapa de la 
100a  Volta Ciclista a Catalu-
nya, que inclou, una vegada 
més, el pas per Vallgorguina.

La 1a etapa de la
 Volta  Ciclista a 
Catalunya passarà 
per Vallgorguina 




