


EDITORIAL
Qui ens havia de dir quan ens acomiadàvem de l’any  

2019 ara fa uns mesos, que el NOU seria un any di  cil 
d’oblidar i que desitjaríem que passés al més ràpida-
ment possible...   

Tot va començar del 18 al 25 de gener. Per aquelles 
dates la borrasca anomenada Gloria va fer la seva entra-
da sobre l’àrea de la mediterrània provocant forts vents 
de llevant, seguit de tres dies d’intenses pluges, que al 
nostre municipi varen superar els 300mm (si tenim en 
compte que la pluja caiguda durant tot l’any 2019, no va 
arribar a 600mm, això vol dir que en tres dies va ploure 
la meitat de l’any anterior). 

El vent i les pluges con  nuades varen provocar nom-
brosos danys a tot el municipi; esllavissades de terres, 
molts arbres caiguts que provocaven talls a les línies 
elèctriques i tapaven les lleres de les rieres, caigudes de 
murs, canonades de clavegueram taponades per les te-
rres, i un llarg etc. 

Tots aquests danys han estat valorats en més de  
600.000 euros i, des de fa setmanes, ja es treballa en 
el seu arranjament,  i s’està pendent de començar els 
més importants, que ha calgut fer els corresponent 
projecte tècnic degut a la complexitat de la reparació, 
com són els casos de les tres esllavissades de La Baronia 
del Montseny en què els costos de les obres a realitzar 
s’apropen als 400.000 euros.

També i van haver esllavissades no tan importants a 
Canadà Parc, Can Puigdemir, Collsacreu, camí de Poca-
farina, Camp de Futbol, riera de Can Palomer, etc. Algu-
nes ja reparades i d’altres en procés, pendents que el 
contrac  sta les pugui realitzar. 

Aquella situació tan excepcional, de pluges  intenses i 
con  nuades, va ser el preludi d’una situació encara més 
extraordinària. 

La COVID-19 va fer acte de presència a les nostres vi-
des, i aquella pandèmia que afectava a països tan llun-
yans, en poc temps va arribar a casa nostra i ens va obli-
gar a prendre unes mesures que semblaven de pel·lícula 
de ciència fi cció, ens varen confi nar sense sor  r de casa, 
i calia portar mascareta i guants i guardar distància de 
seguretat entre les persones. 

Aquest maleït virus, les conseqüències del qual enca-
ra en pa  m, està causant millers de morts a tot el món 
i ens ha fet caure en una nova i greu crisi econòmica 
sense precedents.

I el que malauradament més hem de lamentar al nos-
tre municipi és la mort d’algunes veïnes, veïns i familiars 
no residents. A totes les famílies afectades, el nostre 
sen  t condol. 

Pel que fa a l’aspecte climatològic, podríem dir que ha 
plogut sobre mullat i que en alguns casos han agreujat si 
cap una mica més la situació. Els dies 18 i 21 d’abril, en 
ple estat d’alarma i el confi nament, va tornar a ploure 

amb força intensitat, deixant unes precipitacions de més 
de 170mm que varen malmetre actuacions ja acabades 
i van agreujar les que estaven pendents del temporal 
Gloria. 

Tota aquesta situació ha comportat canvis en el dia a 
dia d’un gran nombre de famílies que s’han vist afecta-
des per ERTO’S, i acomiadaments, i a d’altres perquè la 
seva feina ha disminuït molt considerablement i això ha 
provocat una davallada d’ingressos a moltes llars. 

Des de l’Ajuntament hem estat i con  nuarem estant 
al costat dels que més ho necessiten. Per això, en el Ple 
Ordinari del mes de juny, es van aprovar les bases per 
la Convocatòria d’ajuts econòmics extraordinaris per a 
les persones empadronades a Vallgorguina afectades 
per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es va 
ampliar la par  da de Serveis Socials amb 20.500 eu-
ros més i  també es va aprovar una bonifi cació del 95% 
de la quota de l’impost a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres de murs de contenció provocats 
del temporal Gloria. 

Per acabar, agrair molt sincerament a totes les perso-
nes que voluntàriament i de forma desinteressada es 
varen oferir per ajudar en la confecció de bates i masca-
retes quan més es necessitava, i a les voluntàries i volun-
taris que sempre han estat a disposició quan ha fet falta.



La brigada de la Fundació Acció Baix Montseny va fer 
els treballs de manteniment de la Via Blava, que els tem-
porals d’aigua i vent havien deixat força imprac  cable.

Un cop acabada la neteja de vegetació i la re  ra-
da d’alguns arbres caiguts, només quedarà pendent 
l’arranjament de la molta de terra del tram del circuit de 
motos que el temporal Gloria es va emportar, tot i que 
provisionalment es pot fer el recorregut per la part de 
l’aparcament del circuit pe  t de motos.

La Via Blava o ruta de la Tourdera, coincideix en els 
trams inicials dins el terme municipal amb la Via Verda 
(temporalment  fora de servei) i des de l’inici del reco-
rregut a la Plaça Mn. Narcís Saguer (Plaça de la Bàscula)  
fi ns al pont de la C-61 que passa per sobre l’autopista i 
te un recorregut aproximat de 7 km. i una difi cultat mo-
derada.

Mentre no es pugui posar de nou en servei la Via Ver-
da, aquest recorregut és una magnifi ca opció pels ciclis-
tes i caminats de muntanya que vulguin anar fi ns els po-
bles veïns del Baix Montseny.  

Via blava

Des del passat mes de maig Vallgorguina disposa 
d’una minideixalleria ubicada a la Plaça de la Vila. S’hi 
pot deixar piles, CDs, tòners, bateries i mòbils.

Esperem que sigui d’u  litat per les veïnes i veïns del 
poble i se’n faci un bon ús. Durant els propers mesos es 
farà seguiment i s’avaluarà la seva funcionalitat per col.
locar-ne als barris.

La fotografi a que s’ha escollit per a la seva confecció 
correspon a la Font de la Bruguera i va ser feta pel vall-
gorguinenc Romà Salvador. 

Minideixalleria



Atenció a la delegació al Baix Montseny de la Cambra de Comerç de Barcelona
La delegació al Baix Montseny de la Cambra de Co-

merç de Barcelona, que té un Punt de Servei obert al 
públic al Sax Sala - Centre de Formació, Ocupació i Em-
presa del Baix Montseny els dimecres de 9 a 14 h, canvia 
el dia d’atenció a divendres, a la mateixa hora.

Amb l’objec  u d’oferir proximitat a les empreses del 
territori i de contribuir a la seva compe   vitat, el Punt 
de Servei de la Cambra a Sant Celoni ofereix assesso-
rament i suport a la iniciació a l’exportació, l’anàlisi i 
obertura de nous mercats, l’accés a oportunitats de 
negoci i l’estratègia internacional. Entre els tràmits que 
ges  ona la Cambra de Comerç al Sax Sala, es troben els 
Cer  fi cats Digitals, una eina fonamental pel desenvolu-
pament del comerç electrònic i per les transaccions te-
lemà  ques segures entre empreses, i entre aquestes i 
l’Administració. En relació amb l’exportació, la Cambra 
ges  ona Cer  fi cats d’Origen, Quaderns ATA i Legalitza-
cions Consulars.

Recordeu que també podeu ges  onar tots aquells trà-
mits administra  us de l’ac  vitat econòmica empresa-
rial, industrial o de serveis, inclosos en el Catàleg de trà-
mits de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, 

com per exemple els Carnets Professionals o Registres 
Industrials. En aquest cas previ contacte amb mpardo@
cambrabcn.org.

Per a més informació, podeu contactar amb el Servei 
de Suport a l’Empresa, a través del telèfon 93 867 41 
75 (extensió 1911) o bé a través d’aquest mateix correu 
electrònic.

La formen tretze municipis i durant aquests darrers 
mesos, en la línia del Pla Estratègic, els alcaldes i alcal-
desses han prioritzat tres temes de treball: Turisme, Bio-
massa i Empresa.

La Comunitat de Municipis del Baix Montseny ja s’ha 
cons  tuït formalment després que tots els ajuntaments 
membres -Arbúcies, Breda, Campins, Fogars de Mont-
clús, Gualba, Llinars del Vallès, Montseny, Sant Antoni 
de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, 
Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilalba Sas-
serra- hagin aprovat pel Ple Municipal la cons  tució i el 
conveni que la regula. D’aquesta manera els municipis 
del Baix Montseny disposen d’un òrgan de govern que 
facilitarà la col·laboració i coordinació inter municipal i 
alhora farà el seguiment i avaluació del Pla Estratègic, 
una nova eina amb què s’han dotat els catorze muni-
cipis del Baix Montseny des de fa un any per treballar 
de forma transversal per al Desenvolupament Local i 
l’Ocupació.

El projecte Baix Montseny Turisme té com a objec  u 
principal traçar el camí que perme   reconèixer el terri-
tori com una des  nació turís  ca sostenible i generar un 
aprofi tament econòmic per als diferents comerços i res-
tauradors dels municipis que integren l’àmbit de treball 
del Pla Estratègic.

El projecte Baix Montseny Biomassa aposta per la sos-
tenibilitat energè  ca i territorial a par  r de la biomas-
sa. En aquest sen  t, vol generar un mercat econòmic 
nou al voltant de la ges  ó sostenible de boscos del Baix 
Montseny i del Montnegre-Corredor, a través del seu 

Es cons  tueix formalment la comunitat de municipis del Baix Montseny

aprofi tament per generar energia mitjançant calderes 
de biomassa alimentades amb estella procedent dels 
nostres boscos i en col·laboració amb les associacions 
de propietaris, fent compa  ble l’explotació forestal amb 
altres usos de lleure i turisme.

El tercer projecte prioritzat, Baix Montseny Empresa-
rial, té per objec  u tenir un contacte més directe amb 
les demandes del teixit produc  u local per copsar de 
manera precisa les seves necessitats. Així, el passat dia 
22 de novembre de 2019, es va celebrar a Sant Celo-
ni la jornada Àgora Baix Montseny on es van realitzar 
diverses taules de par  cipació per recollir les opinions 
del teixit empresarial a par  r de les quals es pretén de-
fi nir els con  nguts del pla de treball per passar del pa-
per a la realitat. L’acte va fi nalitzar amb una ponència de 
l’economista Niño Becerra.



El Servei de Teleassistència segueix creixent en nombre 
d’usuaris a Vallgorguina

El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de 
Barcelona ha augmentat aquest darrer any a Vallgorgui-
na en 5 persones. L’any 2019 es van registrar 37 usuaris 
enfront dels 32 de l’any 2018 i dels 23 de l’any 2017.

La teleassistència és una ajuda tècnica (telealarma) 
que permet prevenir situacions de risc en el domicili per 
factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència i, a més, 
per a detectar situacions d'emergència i donar resposta 
immediata, de manera que es facilita la permanència de 
la persona gran en la seva llar el màxim de temps pos-
sible mantenint una qualitat de vida acceptable. És un 
servei permanent (24 hores al dia durant els 365 dies de 
l’any) que connecta a la persona usuària amb un centre 
d’atenció d’alarmes on es ges  onen els serveis neces-
saris per atendre la urgència que s’ha presentat en el 
domicili (061, unitat mòbil, familiars…).

El Servei Local de Teleassistència funciona mitjançant 
un terminal instal·lat al domicili de la persona i una uni-
tat de control remot, en format de penjoll o polsera, que 
permet estar connectat permanentment amb el centre 
d'atenció. Es complementa amb serveis com les Unitats 
Mòbils, els disposi  us de seguretat o el reforç en el se-
guiment de les persones més fràgils.

La persona interessada en disposar d’aquest servei, o 

bé els seus familiars, hauran d'adreçar-se als Serveis So-
cials de l’Ajuntament de Vallgorguina on els informaran 
sobre les prestacions del servei i valoraran la idoneïtat 
del perfi l d'acord amb els requisits establerts. La Te-
leassistència té un enfocament universal, però són des-
 natàries principals les persones grans i/o amb manca 

d'autonomia personal que viuen soles permanentment 
o durant gran part del dia, o bé que viuen amb altres 
persones que presenten idèn  ques caracterís  ques 
d'edat o fragilitat.

Funciona amb el sistema de copagament.

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organització 
que des del 1987 promou la protecció del medi ambient 
mitjançant la reu  lització del tèx  l i duu a terme pro-
grames de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Lla  na i l’Àsia, 
i també d’ajuda local al territori més proper, ha recollit 
8.342 kg de tèx  l usat a Vallgorguina durant el 2019 per 
a donar-les una segona vida mitjançant la reu  lització o 
el reciclatge. Aquest registre representa un augment del 
8,8% respecte l’any anterior (7.666 kg). 

Al 2019, els donants van dipositar la roba, el calçat, 
els complements i el tèx  l de la llar que ja no u  litzaven 
als contenidors de color verd de la Fundació. El servei 
de recollida selec  va del tèx  l és gratuït i representa un 
estalvi per als municipis adherits. 

Les tones recuperades per la Fundació equivalen a 
18.000 peces de roba la ges  ó de les quals implica un 
doble benefi ci: el primer és ambiental, perquè en re-
dueix la generació de residus i contribueix a la lluita 
contra el canvi climà  c. La reu  lització i el reciclatge del 
tèx  l durant l’any passat van representar un estalvi de 
26 tones de CO2 a l’atmosfera. Un estudi de la Comissió 
Europea indica que per cada kg de roba recuperat i no 
incinerat es deixen d’emetre 3,169 kg de CO2. 

El benefi ci social consisteix en la creació de llocs de 
treball inclusius, estables i de qualitat: Humana genera 

un lloc de feina indefi nit per cada 36.000 kg de tèx  l re-
collits. D’altra banda, els recursos ob  nguts es des  nen 
a projectes socials: amb més de tres dècades d’ac  vitat, 
2,5 milions de persones s’han vist involucrades als pro-
grames de desenvolupament als països del Sud de la 
mà de contraparts o socis locals. Durant aquest perío-
de, la Fundació ha des  nat més de 31 milions d’euros 
per a la formació de professors de primària, l’impuls de 
l’agricultura sostenible o la lluita contra el VIH/SIDA, en-
tre d’altres accions de cooperació.

Fundació Humana: més de 8 tones de tèx  l recuperades a Vallgorguina per a 
fi ns socials, un augment del 8% respecte l’any anterior



L’equip de Govern durant el 
confi nament

XXII Assemblea de l’Associació
Catalana de Municipis

Suport de la Diputació de Barcelona 
als Ajuntament 2020

L’alcalde de Vallgorguina Joan Mora, va ser present el 
dia 11 de febrer al Teatre Ovidi Montllor de l’Ins  tut del 
Teatre, amb els alcaldes i alcaldesses dels 311 ajunta-
ments barcelonins a un acte de presentació de les línies 
de suport per aquest 2020.

El confi nament ha dispersat els membres de l’Equip de 
Govern, durant tot aquest temps s’han pogut reunir dos 
cops a la setmana per videoconferència, i han estat en 
contacte telefònic diari.

El passat 14 de febrer l’Alcalde de Vallgorguina, Joan 
Mora, va assis  r a la XXII Assemblea de l'Associació Ca-
talana de Municipis al Recinte Modernista de Sant Pau 
de Barcelona. Es va aprovar el full de ruta fi ns el 2024, 
basat en l’acció climà  ca, la qualitat de vida i la prospe-
ritat a tots els pobles i ciutats del país.

Més de 150 alcaldes i alcaldesses de tots els racons de 
Catalunya es van trobar al ma   al Recinte modernista 
de Sant Pau de Barcelona per par  cipar a la XXII Assem-
blea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM). La trobada, que va comptar amb la consellera de 
la Presidència Meritxell Budó, va servir per donar el tret 
de sor  da a l’agenda municipalista de l’en  tat, centrada 
en l’acció climà  ca, la prosperitat econòmica i la qualitat 
de vida.

Aquest curs escolar 2019-2020 els nens i les nenes de 
cicle infan  l (P3, P4 i P5) i de cicle inicial de primària 
(primer i segon)  de l’Escola de Vallgorguina, dins de la 
matèria d’Educació Física, aniran a la piscina del Sot de 
les Granotes (durant el primer i el segon trimestre). 

L’Ajuntament de Vallgorguina es fa càrrec de la part 
econòmica que suposa el transport en bus dels infants 
fi ns a les instal·lacions ubicades a la població de Sant 
Celoni. Aquest fet, conjuntament amb la inicia  va de la 
Direcció del centre d’integrar la natació com a part curri-
cular de la matèria, ha suposat que per un quota trimes-
tral raonable, tots els alumnes dels cursos esmentats 
puguin desenvolupar una competència tant important 
com és la d’aprendre a nadar (i tots els hàbits relacio-
nats que aquesta comporta).

Si alguna família no pot assumir la quota trimestral, es 
pot sol·licitar, dins el període corresponent,  l’ajut social 
per “ac  vitats espor  ves per a infants en situació de risc”.

Bus escolar de natació



La Riera de Vallgorguina ens 
NECESSITA!

L’Associació Amics de Les Aus 
Giroca ha organitzat la 5a. Fira d’Aus 
de Vallgorguina

L’Associació Amics de les Aus Gioca va organitzar la 5a 
Fira d’Aus de Vallgorguina que va reunir uns 800 animals 
de més d’un centenar d’espècies.

L’Associació d’Amics de les Aus “GIROCA” és una asso-
ciació sense ànim de lucre, formada per afi cionats i cria-
dors d’aus, els quals par  cipen amb els seus animals en 
l’exposició que s’organitza anualment a Vallgorguina, en-
tre els socis es troben criadors catalans, criadors de la res-
ta de la península, de les Illes i d’altres països europeus.

Moltes races autòctones es troben en una fràgil situació 
i l’Associació d’Amics de les Aus té l’objec  u de repoblar 
aquestes espècies al nostre territori, i donar-les a conèi-
xer fora i a l’estranger com a patrimoni català. Entre els 
assistents a la fi ra, es compta amb criadors especialitzats 
en la cria de races autòctones com la gallina empordane-
sa, l’oca empordanesa, la gallina nana fl or d’ametller, el 
colom de vol català, la gallina pairal catalana i altres ra-
ces autòctones, que aporten a la fi ra de Vallgorguina  els 
millors exemplars de cada espècie per promoure la seva 
cria.

Després del temporal Glòria la riera de Vallgorgui-
na presentava un estat d’embru  ment elevat. Espe-
cialment a la zona del Pla del Forn.

Tot i que inicialment es va publicar una no  cia per 
fer la neteja cap al mes d’abril, posteriorment es va 
decidir avançar-la al 8 de març ja que l’actuació era 
urgent. Tot i coincidir amb el “dia internacional de 
les dones”, es va creure que ambdós esdeveniments 
eren perfectament compa  bles.

El diumenge 8 de març uns 60 vallgorguinencs i va-
llgorguinenques, durant unes 3 hores, es van dedicar 
a re  rar tot  pus de residus de la riera (tèx  l, vidre, 
ferralla..). Tot i que no es va poder acabar de fer tot el 
que inicialment estava previst, la riera i el seu voltant 
es van veure molt millorats. 

Posteriorment es va realitzar un pe  t aperi  u per a 
tots els assistents i es va fi xar una nova data per con-
 nuar amb el que va quedar pendent (que malaura-

dament no s’ha pogut dur a terme pel context de-
rivat de la COVID-19). També es va fer entrega d’un 
obsequi de caire ecològic (Boc“n”Roll).

L’Ajuntament ha adquirit, amb un ajut econòmic del 
50% de la Diputació de Barcelona, una estació meteoro-
lògica nova. Aquesta enregistrarà dades que podran ser 
consultades a la pàgina web de l’Ajuntament i que, a la 
vegada, s’enviaran als serveis meteorològics de TV3 per 
tal que puguin tractar-les. 

L’aparell s’ha comprat perquè l’anterior, de propietat 
par  cular, va deixar de funcionar i no es podia reparar.  

Adquisició d’una nova 
estació meteorològica



Les colònies de gats ferals a Vallgorguina

Segueix endavant amb molt èxit de par  cipants, la 
programació mensual d’ac  vitats de dinamització diri-
gides a diferents  pus de públic, conferències, tallers 
infan  ls, ac  vitats familiars, sor  des, etcètera, per do-
nar a conèixer el Museu del Bosc i la Pagesia així com 
l’entorn de Vallgorguina.

Durant al mes de febrer es va organitzar el taller de 
menjadores i caixes niu, i al mes de març la marxa nòr-
dica.

Difusió i ac  vitats de dinamització del 
museu i promoció de Vallgorguina

La presència de gats ferals a l’entorn urbà és una rea-
litat que es dona en tots els pobles i ciutats del nostre 
país. Vallgorguina no en queda al marge.

L’actual legislació exigeix un tracte è  c i respectuós 
vers els animals. Així doncs, s’estableixen un seguit de 
normes per a la seva protecció i benestar. També la llei 
regula l’obligatorietat per part de l’administració de re-
collir i controlar els animals abandonats, perduts o en-
salvatgits.

Davant aquesta realitat, ens trobem amb diverses 
postures i opinions per part dels ciutadans. Hi ha qui 
els cuiden i alimenten (o que simplement els respecten) 
i valoren els benefi cis que generen (com per exemple 
controlant les plagues de rosegadors). També hi ha, 
però, persones que no els hi agraden o els incomoda la 
seva presència.

Ambdues parts però coincideixen en un punt: és ne-
cessari controlar-ne la població.

Des de l’Ajuntament de Vallgorguina apostem pel pro-
grama C.E.R. (captura, esterilització i retorn). Es tracta 
d’un sistema per solucionar els problemes ocasionats 
pels gats al carrer incidint sobre la seva esterilització 
per aturar l’augment descontrolat de naixements. Un 
cop l’animal s’ha capturat i esterilitzat, es tracta sani-
tàriament i es marca amb un pe  t tall a la seva orella 
per iden  fi car-lo. Posteriorment és retornat a l’indret 
on s’havia capturat. Quan el nombre d’individus este-
rilitzats d’una colònia arriba al 70%, aproximadament, 
aquesta s’estabilitza pel que fa al nombre d’individus. 
Aquest fet es tradueix en una millora en la salut dels 
animals i en la convivència amb els veïns i veïnes ja que 
es redueixen les molès  es causades pels sorolls de les 
baralles, el zel de les gates, les males olors i els marcat-
ges pels gats no esterilitzats.

Des de l’Ajuntament de Vallgorguina treballem pel 
control i ges  ó de les colònies de gats ferals que tenim 
iden  fi cades, així com la possibilitat de què n’apareguin 
de noves. Alhora disposem d’una xarxa de voluntàries i 
voluntaris força potent per a dur a terme l’alimentació 
dels diferents punts, així com la captura i esterilització 
d’aquells individus que es van iden  fi cant que ho neces-
siten. 

L’equilibri en fer complir la norma  va vigent i mante-
nir unes condicions bones de salubritat de les diferents 
colònies controlades esdevé un repte per l’actual equip 
de govern. D’ençà uns anys, i fi ns aquest mes de juny, 
presten aquest servei dos centres/associacions per mit-
jà de convenis de col·laboració. Actualment el servei 
està en procés de licitació i l’adjudicatari del servei en 
serà el responsable, sota el control i la supervisió de 
l’Ajuntament.

Per úl  m, m’agradaria agrair a totes les persones vo-
luntàries que ajuden en tota aquesta laboriosa i com-
plexa tasca, ja sigui com a alimentadores o com a cap-
turadores. Sobretot aquelles qui, en concordança amb 
l’Ajuntament, ho realitzen en les condicions que se’ls hi 
demana. És necessari que tots i totes prenguem cons-
ciència de la importància de la seva tasca i la posem en 
relleu. També, ara, en l’actual context de pandèmia, no 
han deixat de realitzar el seu voluntariat.

I recordeu que restem a la vostra disposició per qual-
sevol dubte o aclariment.

Una cordial salutació,
Pep Pujol (regidor de Medi Ambient)



Gossos pendents d’adoptar
Conviure amb respecte és bàsic per tal de ser un poble 

pròsper i evolucionat. L’equilibri entre aquells qui tenen 
animals domès  cs i aquells qui no, és habitualment, una 
font potencial de problemes de convivència ciutadana. 

El moviment animalista es mostra molt viu i ac  u a la 
nostra població en forma de voluntariat. 

És per això que, des de l’Ajuntament, us animem a 
anar a conèixer aquells gossos que, per desgràcia, des-

prés de ser trobats o abandonats cruelment encara no 
han trobat propietari.

Esperem que ben aviat puguin trobar una família que 
els aculli!

Si els voleu conèixer no dubteu en posar-vos en con-
tacte amb l’Ajuntament de Vallgorguina.

Us els presentem:

Dues agents cíviques per a Vallgorguina
Vallgorguina havia de disposar de dues agents cíviques 

entre els mesos de març i juny. Les seves tasques pre-
vistes, entre d’altres, eren les d’informar a la ciutadania 
sobre les Ordenances de Civisme i Convivència, regis-
trar i posar en coneixement de les autoritats per  nents 
conductes incíviques (abocaments il·legals de deixalles 
o males praxis amb animals domès  cs, per exemple) o 
dur a terme tasques administra  ves relacionades amb 
la informació a la ciutadania. La intenció, també, era que 
recorreguessin els carrers, equipaments, parcs i entorn 
del nostre municipi (nucli i barris). 

Malauradament, amb el context d’aquest període 

de temps, marcat per la COVID-19, no han pogut dur 
a terme el servei i s’ha perdut l’oportunitat d’aprofi tar 
d’aquest recurs que ofereix en Consell Comarcal del Va-
llès Oriental, sense possibilitat de dur-lo a terme a pos-
teriori ni allargar-lo amb borsa d’hores. 



Bonifi cació per desperfectes del temporal Gloria
L'Ajuntament de Vallgorguina fa una proposta de bo-

nifi cació del 95% de la quota de l'impost de totes les 
llicències d'obres sol·licitades amb relació amb els des-
perfectes ocasionats pel temporal Glòria del passat 20, 
21, 22 i 23 de gener.

Aquest benefi ci fi scal del 95% de la quota de l'impost 
s'aprovarà en aplicació de l'art. núm. 6è de l'Ordenança 
Fiscal núm. 5, de benefi cis fi scals de concessió potesta  -
va a favor d'obres declarades d'especial interès o u  litat 
municipal per concórrer en circumstàncies socials.

Es bonifi caran obres que es por  n a terme en teulades, 
façanes, garatges subterranis o qualsevol obra acreditada 
com a conseqüència d'aquests fenòmens meteorològics.

S'aplicarà a totes les obres sol·licitades fi ns el 30 d’abril, 
amb efectes retroac  us en totes les que ja s'hagin efec-
tuat. En aquest cas, es procedirà al retorn de l'import 
que represen   aquest 95% de l'impost.

Un equip tècnic del Parc del Montnegre i el Corredor, 
ges  onat per la Diputació de Barcelona, amb el suport 
del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat de Catalun-
ya, del Grup de Recerca de l'Escola de Natura de Parets 
(GRENP), de l'Ins  tut de Biologia Evolu  va (CSIC-UPF) i 
de la Universitat de Ghent (Bèlgica) han confi nat el pri-
mer brot del fong quitridi Batrachochytrium salamandri-
vorans (Bsal) detectat a la natura al sud d'Europa.

El fong va aparèixer el 2018, a un punt d'aigua del Parc 
del Montnegre i el Corredor, i va causar gran mortali-
tat de tritó verd (Triturus marmoratus). Posteriorment 
també es va trobar en alguns individus de salamandra 
(Salamandra salamandra). La detecció precoç del brot, 
la col·laboració del món cien  fi c i la ges  ó de l'hàbitat, 
han facilitat una ràpida intervenció per contenir aquesta 
malal  a fúngica.

L'equip tècnic ha aïllat la zona infectada, ha ges  onat 

Aïllat el primer brot d'un fong que amenaça les salamandres 
del Parc del Montnegre i el Corredor

la població d'amfi bis afectada i ha aplicat un estricte 
protocol de bioseguretat. Malauradament, la malal  a 
ha estat confi nada, però no erradicada.

El 10 de març, el vallgorguinec Joan Salicrú va fer 
una xerrada al Celler de Can Roca, sobre la Iniciació a 
l’Agricultura Biodinàmica.

Xerrada de Joan Salicrú al 
Celler de Can Roca

Des de l'Ajuntament de Vallgorguina agraïm a totes 
les persones que desinteressadament han fet la con-
fecció o l'entrega de mascaretes, bates i roba per la 
seva confecció, durant tots aquests dies de confi na-
ment. També agraïm a l'empresa Robin Hat de Rubí, 
per l'entrega de material.

Agraïment a les 
persones que 
han ajudat a
frenar la 
propagació del 
coronavirus



Abocaments incontrolats de residus, un problema que no té fre
Us recordem que els abocaments incontrolats de re-

sidus, a part de l’impacte visual que generen, també 
poden provocar, a par  r de la lixiviació de determinats 
residus, la contaminació del sòl, aigües subterrànies i ai-
gües superfi cials.

A Vallgorguina disposem de diversos serveis per tal 
de dur a terme correctament el tractament dels residus 
que generem: recollida de les diferents fraccions per mi-
tjà de contenidors, deixalleria fi xa, deixalleria mòbil, re-
collida de voluminosos (2 cops al mes)... Malgrat tot, la 
problemà  ca no té fre i des de l’Ajuntament ens veiem 
obligats a des  nar recursos econòmics i humans per 

minimitzar-la.
Recordem que l’ordenança municipal contempla la 

obligatorietat de què tots els vallgorguinencs i les vall-
gorguinenques han de dipositar els residus que generin 
en els contenidors més propers al seu domicili. En cas 
contrari s’exposen a sancions que poden arribar a ser 
 pifi cades com a “molt greus”.  

Demanem i animem a par  culars, industrials, restau-
ració i comerços a realitzar una bona ges  ó dels residus 
que generin. En cas de dubte o necessitat en la ges  ó 
podeu adreçar-vos a l’Ajuntament.

Fotografi es fetes durant els mesos de març i abril 2020.

Avinguda del Montseny 
(Baronia del Montseny)

Plaça de la Rotllana 6 de març 
(Canadà Parc)

Plaça de la Rotllana 18 d’abril 
(Canadà Parc)

Carrer Montnegre

Carrer Segre (Can Puigdemir

Carrer Sant Bernat
(Baronia del Montseny)



L’Ajuntament renova amb 
la Diputació de Barcelona la 
ges  ó de nòmines

L’Ajuntament de Vallgorguina ha renovat amb la Dipu-
tació de Barcelona, el suport de ges  ó de nòmines pels 
ajuntaments de menys de 5.000 habitants. En total són 
135 ajuntaments de la província a través dels quals es 
ges  onen 45.000 nòmines anuals, que es tradueixen en 
91 milions d’euros cada any.

A més de la confecció de nòmines, la Diputació també 
ofereix suport en la realització de documents de trans-
ferències bancàries, de co  tzació a la Seguretat Social 
i de liquidació mensual o trimestral de les retencions i 
ingressos a compte dels impostos.

Entre d’altres, també s’inclou les altes i baixes de per-
sonal, la formalització de contractes de treball i presen-
tació telemà  ca davant de les administracions correspo-
nents, la ges  ó de les incapacitats temporals i un sistema 
d’arxiu digitalitzat de tota la documentació produïda.

El suport de la Diputació de Barcelona amb 
l’Ajuntament de Vallgorguina, en l’elaboració de nò-
mines es realitza des de fa 12 anys, a més, i de forma 
permanent, l’ajuntament també compten amb una for-
mació adreçada als tècnics municipals, amb un assesso-
rament respecte la idoneïtat de cada modalitat de vin-
culació contractual i amb un suport tècnic de resolució 
de consultes puntuals que  nguin les persones treballa-
dores dels governs locals.

L’Ajuntament de Vallgorguina ha confi at en la central 
de compres de l’ACM per adquirir tres impressores i una 
fotocopiadora per a diversos espais municipals. S’ha op-
tat pel rèn  ng d’aquestes màquines i, a més, s’han ad-
quirit diversos accessoris per tal de complementar-les.

L’Acord marc d’impressió i mul   funció que s’ofereix 
des de la central de compres de l’ACM compta amb la 
confi ança de 308 ens locals, que han vist com les diverses 
modalitats de màquines que s’hi ofereixen s’adaptaven 
a les seves necessitats.

Cal destacar que en aquest Acord marc, com en la 
resta dels que s’ofereixen des de la central de compres, 
es vetlla per una compra socialment responsable. Des 
d’Electronics Watch es vigila per tal que les empreses 
garanteixin el compliment dels drets laborals i les nor-
mes de seguretat en les cadenes de producció de les fà-
briques on es produeixen els productes que són objecte 
del contracte.

Vallgorguina suma l’adquisició d’aquestes impres-
sores, a les pòlisses d’assegurances, a les vídeo actes, 
paper, ascensors,  electricitat, mobiliari urbà, mobilitat 
sostenible, que ja té contractades a través de la central 
de compres de l’ACM.

Vallgorguina confi a en la central 
de compres de l’ACM i adquireix 
tres impressores i una fotocopiadora

Durant els dies de confi nament, les persones que varen 
necessitar assessorament psicològic, varen poder trucar 
a l'Ajuntament de Vallgorguina, i una psicòloga voluntària 
va atendre gratuïtament a les persones demandants.

Confi nament i atenció psicològica

L'Ajuntament de Vallgorguina assumeix per un cost de 
2.647,78 euros l'actualització del sistema d'alarma an  -
incendis de l'Escola de Vallgorguina

Adquisició d’una alarma an  incendis



Targetes moneder
L’Ajuntament de Vallgorguina va distribuir les trenta-

dues targetes moneder a les persones benefi ciàries de 
beques menjador els dies de confi nament.

Les targetes anaven carregades per a dues setmanes, 
amb l’import corresponent a 10 dies d’àpat de migdia 
-un total de 40 euros-.  

Les targetes s’anaven recarregaran automà  cament 
mentre la situació d’alarma seguia  vigent. Les targetes 
les van poder u  litzar les famílies per adquirir productes 
alimentaris en qualsevol establiment d’alimentació.

Per ajudar a fer front a l’impacte econòmic de la presen
crisi sanitària pel coronavirus COVID-19 , l’ajuntament ha mo
difi cat el calendari fi scal.

Modifi cació del calendari fi scal pels efectes de la Covid-19



Com confi gurar un telèfon mòbil perquè ens salvi la vida en situacions de risc

Com confi gurar un telèfon mòbil perquè ens salvi la 
vida en situacions de risc.

Hi ha diferents confi guracions segons l' "smartphone" 
u  litzat.

Els 'smartphones' poden tenir molts avantatges en la 
societat i, entre altres coses, si els confi gurem de la ma-
nera adequada poden fi ns i tot salvar-nos la vida.

Quan una persona es troba en un incendi, un accident 
de cotxe o una inundació, els telèfons mòbils ens perme-
ten contactar ràpidament amb els equips d’emergència. 
Els telèfons intel·ligents són "l'eina més fàcil i ràpida per 
donar avisos d'emergència quan ens trobem en situa-
cions de perill".

Els usuaris amb disposi  us de la companyia Samsung 
han de prémer tres vegades el botó d'encendre per en-
viar un missatge SOS, però abans han d'ac  var aquesta 
funció. Per a això, els usuaris han d'obrir el panell de 
'Confi guració' i seleccionar 'Opcions avançades'. Un cop 
dins hauran de prémer 'Enviar missatges SOS' i després 
afegir un des  natari de confi ança.

Quant als telèfons de la marca Xiaomi, aquesta funció 
pot ac  var-se en la secció 'Confi guració', on l'usuari ha 
de seleccionar 'SOS d’emergència’. D’aquesta manera, 
els usuaris podran ac  var el missatge SOS prement cinc 
vegades el botó d'encendre. A més, la marca xinesa per-
met seleccionar fi ns a tres contactes d'emergència.

Els que comp  n amb disposi  us de la companyia xi-
nesa Huawei, també poden ac  var la funció prement 
cinc vegades el botó d’encendre. Per confi gurar-ho, 
l'usuari ha d'entrar a l'apartat 'Confi guració', on troba-
ran la secció de 'Seguretat i privadesa'. Després hau-
ran de seleccionar 'Emergència SOS', triar els contactes 
d'emergència i marcar la casella 'També enviar missat-
ges SOS'.

Per la seva banda, aquesta funció en els iPhone 
s'executa de manera diferent a la dels disposi  us An-
droid, perquè primer es posa en contacte amb els equips 

d'emergència locals i, un cop fi nalitzada la trucada, en-
via un missatge als contactes que triï l'usuari.

A més, en aquests missatges s'inclou la ubicació actual 
de la persona i, si es desplaça, el contacte d'emergència 
rebrà actualitzacions amb la nova ubicació.

Els usuaris d'iPhone han de fer servir l'aplicació 'Salut' 
d'Apple per triar els seus contactes d'emergència. Dins 
d'aquesta 'app' hauran de seleccionar l'apartat 'Dades 
mèdiques' i després prémer 'Editar' per accedir a 'Con-
tactes d’emergència’. Un cop dins els usuaris hauran de 
seleccionar el símbol '+' per seleccionar els contactes als 
quals s'enviaran els avisos d'emergència.

Per ac  var els avisos en els iPhone 8 o superiors, 
l'usuari haurà de prémer el botó d'encès i un dels de 
volum. Després apareixerà en la pantalla "Emergència 
SOS" i haurà de passar el dit cap a la dreta.

En el cas dels iPhone 7 o anteriors, l'usuari pot prémer 
el botó lateral o cinc vegades el botó per pujar el volum. 
També haurà de passar el dit cap a la dreta quan apa-
regui el missatge "Emergència SOS". Aquells usuaris els 
telèfons dels quals no comp  n amb aquestes funcions 
podran fer servir altres aplicacions, com AlertCops. 
Aquesta 'app' està desenvolupada pel Ministeri de 
l'Interior i permet fer una trucada o escriure per un xat 
a les autoritats. Així mateix, es poden enviar fotografi es, 
vídeos i la ubicació.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, 
ha aprovat una circular per la qual s’estableix una nova 
metodologia per al càlcul dels costos de l’electricitat, 
que estableix noves modalitats de contractació elèctrica 
per a tots els consumidors. 

Estableix un nou repar  ment del cost de les xarxes de 
transport i distribució entre els consumidors elèctrics. 
Aquest repar  ment es realitza, com actualment, en 
base a la potència i l’energia que consumeixen, però la 
manera de fer-ho és molt diferent a l’actual. 

La nova metodologia incrementa la recuperació dels 
costos de la xarxa de transport i distribució a través del 
terme de potència i redueix els costos de l’energia con-
sumida, amb la fi nalitat de fomentar l’electrifi cació i 
desincen  var la demanda elèctrica punta.

Propers canvis rellevants en la factura de la llum



L’Associació Cultural Vallgorguina (ACV) ha convocat 
la XXXVI edició del Premi Mn Narcís Saguer 2020 de 
poesia, dotat en 1.300 euros i la publicació de l’obra. 

El premi s’atorgarà a una obra inèdita cons  tuïda 
per un mínim de 300 i un màxim de 400 versos. Pot 
ser un sol poema, una col·lecció o un recull de poe-
mes. Els treballs han de ser escrits en llengua catala-
na i poden par  cipar-hi les persones  siques, indivi-
dualment o en equip de treball. 

El tema és lliure i el jurat és presidit per Miquel-Lluís 

XXXVI Premi Mn Narcís Saguer 2020

La Comissió d’Estudi que es va cons  tuir per la modi-
fi cació de la Ordenança Municipal de Circulació, Trànsit i 
Seguretat Viària de Vallgorguina, es va reunir el dia 25 de 
juny de 2020 hi va incorporar diferents modifi cacions.

1. Com a norma general els vehicles amb una MMA su-
perior als 3.500 kg. o una longitud superior als 6 metres 
no podran estacionar a les vies urbanes residencials, lle-
vat els que realitzin operacions de càrrega i descàrrega a 
les zones i horaris autoritzats. 

També es prohibeix l’estacionament en vies urbanes 
residencials dels referits vehicles quan sobrepassin les 
marques de delimitació de la zona d’estacionament de 
senyalització horitzontal. 

2. Els vehicles amb una MMA superior a les 10 tones, 
remolcs, caravanes i similars de qualsevol  pus i massa, 
separats del vehicle motor, vehicles ar  culats, semire-
molcs, camions tractor, tractors i maquinària per a obres 
i serveis, tractors agrícoles, no podran estacionar a les 
vies urbanes o als espais adjacents a aquestes del terme 
municipal, llevat de les zones específi cament indicades 
per a aquesta fi nalitat. 

3. Les autocaravanes podran  a estacionar d’acord amb 
les normes de trànsit i circulació en vigor, respectant les 
senyalitzacions que hi hagin en el seu cas i del compli-
ment de la present Ordenança per a les vies urbanes re-
sidencials. 

Es prohibeix l’acampada de les autocaravanes i les ca-
ravanes amb els vehicles que les propulsen i les furgone-
tes adaptades anomenades “camper” a les vies urbanes 
i espais adjacents de la població tret dels llocs habilitats 
per l’autoritat municipal.

A efectes merament indica  us i amb caràcter general, 
es considera que una autocaravana està estacionada 
quan:

- Només està en contacte amb el terra a través de les 
rodes, i no estan baixades les potes estabilitzadores ni 
qualsevol altre artefacte manual o mecànic.

- No ocupa més espai que el de l’autocaravana en mar-
xa, és a dir, no hi ha fi nestres obertes projectables que 
poden envair un espai més gran que el perímetre del ve-
hicle en marxa, cadires, taules, tendals estesos o altres 
estris o ú  ls.

Ordenança Municipal de circulació, Trànsit i Seguretat Viària

- No es produeix cap emissió de qualsevol  pus de 
fl uïd, contaminant o no, excepte les pròpies de la com-
bus  ó del motor a través del tub d’escapament, llevat 
de les especifi cades en l’apartat d) o no es duguin a ter-
me conductes incíviques o insalubres, com el buidatge 
d’aigües a la via pública.

- No emet sorolls molestos per al veïnat o altres usua-
ris de la zona d’estacionament, com per exemple, la po-
sada en marxa d’un generador d’electricitat en horari 
propi de descans segons normes aplicables, municipals, 
autonòmiques o estatals.

- No és rellevant que romanguin els seus ocupants a 
l’interior del vehicle sempre que l’ac  vitat que desenvo-
lupi en el seu interior no transcendeixi a l’exterior.

Per tant, queda expressament prohibit treure cadires 
o taules, desplegar elements que desbordin del perí-
metre del vehicle tals com tendals o fi nestres batents, 
disposi  us d’anivellament, suports d’estabilització, es-
caletes, etc.., i fer abocaments de fl uïds (aigües netes, 
grises o negres).

d) Els vehicles dels apartats anteriors podran estacio-
nar en les següents zones autoritzades, amb la limitació 
que s’aplica a tot  pus de vehicles, d’estacionar més de 
15 dies consecu  us en el mateix lloc, a excepció de les 
zones d’estacionament regulades amb control horari. 

Llocs autoritzats degudament senyalitzats:
- Zona aparcament Poliespor  u (no delimitat) 
- Parking zona bici/trial
- Parking entrada Urbanització Can Puigdemir
- Parking zona explanada carrer Sant Bernat (Urbanit-

zació La Baronia del Montseny) Parking carrer Rovellò 
s/n (Urbanització Canadá Park)

Muntané. També en formen part Anna Garcia Garay, 
Jordi Julià, Ricard Mirabete i Josep Anton Soldevila. 

El veredicte es farà públic el dia 3 d’octubre de 
2020 a la sala d’actes de l’Ajuntament de Vallgorgui-
na. 

La publicació de l’obra anirà a càrrec de Parnass 
Ediciones i l’obra guanyadora queda en propietat de 
l’Associació Cultural Vallgorguina. 

 L’any 2019 el guanyador va ser José Luis García He-
rrera amb l’obra “El pinzell de les ànimes pelades”.



L'AMPA de l'Escola Bressol i de l’Escola Vallgorguina, 
van tornar a organitzar un any més la xocolatada soli-
dària amb mo  u del Dia Internacional contra el càncer 
infan  l.

L'acte es va portar a terme al carrer davant de les dues 
escoles, la recaptació va ser de 224€, els diners van ínte-
gres per l’Hospital Sant Joan de Deu.

Les en  tats organitzadores volen agrair la par  cipació 
de totes les persones assistents a aquesta causa soli-
dària.

Xocolatada solidàdia de 
l’Escola Bressol i l’Escola Vallgorguina

Vallgorguina va acollir una nova edició del Raid de Ca-
valls. Com en anys anteriors va estar organitzat pel Club 
Endurance CA.CAT, i enguany va estrenar un nou em-
plaçament, al Pla del Forn.

Es varen córrer tres curses de velocitat controlada, 
P40 i P60, més una modalitat internacional – CEI. La sor-
 da dels par  cipants es va portar a terme de manera 

esglaonada des de la Font del Forn començant a les vuit 
del ma  .

En aquesta ocasió, el jurat del CEI estava presidit per 
Fernando Uriarte, Mathilde Beaur assis  a com a delega-
da tècnica, i María Uriarte va fer les funcions de cap de 
comissaris. Per la seva banda, Ignasi Casas va ser qui va 
fer-se càrrec de la presidència de la comissió veterinària, 
mentre que el veterinari de Vallgorguina, Eduard Gas-
cón, va fer-se càrrec de la de tractament. 

Creiem que es tracta d’un esdeveniment que ha es-
tat ben acollit per les veïnes i veïns del poble ja que 
l’afl uència de públic va ser notòria. Esperem poder re-
pe  r en els propers anys. 

Agrair, doncs, a en Guillem Carol i el seu equip la seva 
aposta per dur-lo a terme a Vallgorguina.

El Raid de Cavall de Vallgorguina 
estrena emplaçament al Pla de 
Cal Forn en l’edició 2020

“Les primeres tres medalles de la temporada!”, així 
és com es va expressar l’atleta de Vallgorguina, Marçal 
Cruz, després d’haver aconseguit les tres primeres me-
dalles de la temporada en el Campionat de Catalunya 
de Llançaments d’Hivern Màster, celebrat el passat 9 de 
febrer a l’Estadi Municipal Josep Molins de Sabadell.

L’atleta del Club Atle  sme Sant Celoni es va penjar 
dues medalles d’or en llançament de martell amb una 
marca de 40,78 metres i llançament de martell pesat 
a una distància de 12,43 metres. I medalla de plata en 
llançament de disc amb una marca de 33,14 metres. 
Amés va quedar en quarta posició en llançament de ja-
velina amb 28,97 metres.

Marçal Cruz, dues setmanes més tard es va penjar 
dues medalles més en el Campionat d’Espanya celebrat 
a Zuera (Aragó). Medalla d’or en la prova de martell pe-
sat amb una millor marca de 12,45 metres i la plata en 
llançament de martell amb una millor marca de 41,36 
metres. 

El 19 de març havia de par  cipar a l’europeu a Braga 
(Portugal). La crisi sanitària de la Covid-19 ho va impe-
dir. 

Marçal Cruz triomfa en els campio-
nats de Catalunya i Espanya de  
Llançaments d’Hivern Màster



En el context actual marcat per la COVID-19, i tal com ha 
acabat el curs escolar amb la cancel·lació de classes, sor  -
des i colònies, no tot poden ser no  cies nega  ves per la co-
munitat educa  va del poble. El claustre de l’Escola Vallgor-
guina ha seguit treballant mirant el futur i ha consensuat, 
després de dos anys aplicant-lo a cicle inicial de primària 
(primer i segon),  que de cara el curs vinent s’implementarà 
el projecte INNOVAMAT des de P5 fi ns a 6è.

És un projecte impulsat per un grup d’enginyers, profes-
sors i especialistes en didàc  ca de les matemà  ques per 
fer més atrac  va aquesta matèria i millorar-ne la compe-
tència dels infants. Aposta per un aprenentatge competen-
cial a par  r del diàleg i la manipulació. Aquest canvi didàc-
 c ajuda al desenvolupament d’estratègies en els alumnes 

a par  r de reptes vivencials.
Desitgem que el curs 2020-2021 es reprengui en condi-

cions el més semblants a les habituals, sempre dins de la 
seguretat sanitària per a tothom. Podeu conèixer més so-
bre INNOVAMAT i l’Escola Vallgorguina a: www.innovamat.
com i www.escolavallgorguina.blogspot.com

INNOVAMAT a l’Escola Vallgorguina 
pel curs 2020-2021

Les festes majors commemoren un fet important de la 
història o tradició d’un municipi, esdevenen un dels esde-
veniments més destacats, i són el punt de trobada local que 
es reuneix anualment a l’entorn d’uns escenaris comuns i 
que afi rma la seva existència com a col·lec  u a par  r d’uns 
referents simbòlics compar  ts.

Com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus, ens 
trobem en un procés de represa. Tot indica que aquest  -
pus de celebracions seran les úl  mes en ser autoritzades, 
i amb unes mesures estrictes que limitaran les concentra-
cions de ciutadans.

Davant aquestes restriccions, hem proposat buscar ma-
neres alterna  ves de mantenir i potenciar aquest efecte 
socialitzador que representen les festes majors i seguir do-
nant visibilitat a la diversitat cultural i associa  va el muni-
cipi. Hem recollit idees per a poder programar ac  vitats de 
festa compa  bles amb les diferents fases de desescalada 
en que es trobi el nostre municipi.

Durant el mes d’agost ens reunirem amb la comissió de 
festes i decidirem el que fem i podem fer.

Una altra Festa Major és possible

L'Ajuntament de Vallgorguina ha contractat fi ns el 
30 de setembre d'aquest any un vigilant nocturn amb 
l'objec  u d'acabar amb un dels problemes recurrents de 
cada es  u i que provoca nombroses queixes de la ciuta-
dania del municipi: gossos deslligats, soroll, destrosses i 
diferents actes d'incivisme, entre altres situacions. Tam-
bé farà les funcions de reforçar la vigilància a les urbanit-
zacions per evitar robatoris.

 Fins ara, l'Ajuntament de Vallgorguina disposava dels 
servei d'un vigilant nocturn que patrullava només els 
caps de setmana, però ades d’ara s'amplia a la setma-
na sencera. La seva feina s'emmarca tant a les urbanit-
zacions com al nucli i estarà coordinat amb els Mossos 
d'Esquadra de Sant Celoni.

L’Ajuntament contracta un vigilant 
nocturn per a tot l’es  u

L’Ajuntament, com a mesura pal·lia  va als efectes deri-
vats per la Covid-19, ha assumit un 50% dels costos dels 
serveis oferts en el Casal d’Es  u. La fi nalitat és ajudar 
econòmicament (fi xant un preu públic social) a totes les 
famílies de Vallgorguina per, així, a poc a poc, anar recupe-
rant la normalitat prèvia a la pandèmia. 

Proporcionar als infants un espai i ac  vitats per al foment 
de les noves norma  ves sanitàries, començar a instaurar 
costums de cara a l’inici del nou curs escolar al setembre i 
recuperar les relacions socials entre els infants de totes les 
famílies del municipi (independentment de la seva situació 
econòmica o laboral) per tal de prioritzar l’aspecte social, 
són les raons per les quals s’ha decidit oferir-lo i dur-lo a 
terme, sempre que les condicions sanitàries marcades per 
estaments superiors així ho perme  n. 

Les inscripcions han estat un èxit, amb una seixantena 
d’infants que esperem que gaudeixin d’un “es  u diferent”.

Les famílies en situació de vulnerabilitat podran accedir 
a les subvencions habituals a través de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Vallgorguina, tant d’aquest com d’altres 
casals d’es  u als que s’han inscrit.

Ajudes Casal Es  u



Hauria de ser un moment d'anar pensant en el fi  de 
curs i d'acomiadar com es mereixen els alumnes de P2 
que aquest és el seu darrer any a l'escola bressol muni-
cipal Avet Blau de Vallgorguina. La crisi sanitària del co-
ronavirus Covid-19 ho ha canviat tot. D'un dia per l'altre 
es va tancar l'escola per l'estat d'alarma i gairebé tres 
mesos després quan s'ha pogut reobrir només hi han 
tornat quatre alumnes i les circumstàncies són molt di-
ferents. Mascaretes, pantalles i, sobretot, les estances 
on hi ha ac  vitat i els objectes que s'u  litzen tot ben 
desinfectat, és la "nova normalitat". N'hem parlat amb 
Ester Obiols, directora del centre educa  u.

- Un any molt especial marcat per la crisi sanitària de 
la Covid-19. A l'escola bressol com es tanca aquest curs 
2019-2020?

- S’acaba d’una manera molt diferent perquè ara ma-
teix a l’escola només hi ha quatre infants en un horari 
també reduït de 9 del ma   a 12 del migdia i en principi

Ester Obiols: «Notem molt que no és l’escola 
bressol de sempre»
La directora de l’Escola Bressol Avet Blau de Vallgorguina explica que és una sensació 
estranya treballar amb només quatre infants i no poder acomiadar amb normalitat els 
alumnes que l’any vinent no seguiran al centre

acabarem així, sense poder-nos acomiadar dels alumnes 
de P2 que l’any vinent ja fan el salt a l’escola i, per tant 
molt diferent del que faríem en condicions normals.

- Dius que ara hi ha només quatre infants a l’escola 
però, en un curs normal quants n’hi ha en un municipi 
com Vallgorguina?

- Abans del confi nament hi havia deu alumnes a 
l’estança d’1-2 anys i a l’estança de 2-3 anys en teníem 
disset. Per tant, hem passat de tenir-ne vint-i-set a no-
més quatre alumnes.

- El fet que els pares hagin decidit no tornar els seus 
fi lls a l’escola una vegada reoberta és per la por a la 
Covid-19?

- Les circumstàncies són diverses. Alguns pares ho fan 
per la por al virus, altres perquè no treballen i se’ls po-
den quedar a casa. Alguns perquè l’horari actual de 9 a 
12 els sembla que són poques hores però la gran majo-



ria sí que han pres la decisió per la por al coronavirus i 
d’aquesta manera consideren que eviten que es puguin 
encomanar.

- Imagino que ara, a banda d’anar tancant el curs ac-
tual, ja esteu pensant a preparar el curs vinent?
- A hores d’ara encara hi ha moltes incerteses. Per al curs 
vinent encara no tenim massa nens però nosaltres hem 
de pensar que aquesta situació actual encara s’allargarà 
i per tant haurem de tenir molt presents les mesures 
de seguretat, és a dir, mascaretes, pantalles, mantenir 
les distàncies entre les educadores i els infants i tot el 
que u  litzem -joguines, lavabos, canviadors...- ben des-
infectat i esperar les ordres que ens donaran tant des de 
l’Ajuntament com des de Cavall de Cartró, l’empresa que 
ges  ona l’escola bressol. En defi ni  va el que ja estem 
fent ara.

- Quins protocols teniu assignats ara mateix?
- Les educadores portem mascaretes per treballar, la 

pantalla en els moments de canvi de bolquers, desin-
fecció tant de material de joc com de les instal·lacions. 
Els pares han d’entrar per les terrasses, ja que no poden 
accedir dintre l’escola i, en cas d’haver-ho de fer per ne-
cessitat s’han de portar peücs.

- Costa acostumar-se?
- Més que acostumar-se la qües  ó és que estem vivint 

una situació molt diferent. Notem mol  ssim que no és 
l’escola de sempre. Amb només quatre infants no hi ha 
pràc  cament soroll, és una sensació estranya. Només hi 
ha una estança oberta, el menjador està tancat.

- És aquesta sensació el que més us dol?
- Sí i tant. En qualsevol cas, aquests quatre infants que 

ara tenim han entrat molt bé, no ploren i els veiem ale-
gres. Tampoc no els ha costat separar-se dels pares, una 
qües  ó que pensàvem que podria ser complicada des-
prés de gairebé tres mesos de confi nament. Suposo que 

els ha pogut més les ganes de poder tornar a veure els 
seus companys i companyes i tornar a la seva normalitat 
que d’un dia per l’altre es va trencar.

- De cara al curs vinent teniu algun topall d’alumnes? 
Podreu complir amb els protocols exigits?

- Som una escola pe  ta i gairebé sempre tenim va-
cants, per tant, és una situació que no serà massa com-
plicada per complir les rà  os per aula, ja que tenim la 
possibilitat de repar  r bastant els alumnes.

- Emocionalment, però, com es prepara el curs vi-
nent, ja que probablement hi haurà moltes ac  vitats 
per vosaltres habituals que no es podran portar a ter-
me?

- A l’Escola Bressol Avet Blau de Vallgorguina tenim la 
sort que estem envoltats de bosc i de natura. Un cop a la 
setmana sor  m a passejar per l’entorn sigui al bosc sigui 
al poble i això intentarem mantenir-ho. Segons quines 
sor  des com anar al teatre o altres ac  vitats sí que se-
gurament ens les haurem de plantejar. Un cop  nguem 
clar el que podem fer i el que no haurem de buscar al-
tres alterna  ves. Les qües  ons bàsiques del dia a dia, 
però, les intentarem mantenir.

- Normalitat sempre que es pugui?
- Pel bé dels infants hem d’aconseguir que quan es  -

guin a l’escola bressol no no  n molts canvis encara que 
ens vegin amb mascareta i en certs moments la pantalla.

“En qualsevol cas, aquests quatre
 infants que ara tenim han entrat 
molt bé, no ploren i els veiem alegres.”

“Un cop a la setmana sor  m 
a passejar per l’entorn sigui al
bosc sigui al poble i això intentarem 
mantenir-ho.”

“Haurem de tenir molt presents 
les mesures de seguretat, és a dir, 
mascaretes, pantalles, mantenir les 

distàncies entre les educadores i els 
infants i tot el que u  litzem -joguines, 
lavabos, canviadors... ben desinfectat”



Amb la lenta però paula  na represa de l’ac  vitat 
econòmica i social condicionada en qualsevol cas per 
la situació de crisi sanitària provocada per la Covid-19 
s’ha acabat la inicia  va “agrair i ajudar” que setmanes 
enrere van impulsar uns quants veïns de Vallgorguina 
amb l’objec  u, d’agrair la tasca de les sanitàries i de les 
farmacèu  ques residents a Vallgorguina desenvolupada 
durant la pandèmia i alhora ajudar als autònoms i el pe-
 t comerç que no podia desenvolupar la seva ac  vitat 

normalment.
Per poder portar a terme la campanya el grup impulsor 

va deixar guardioles solidàries als establiments oberts 
perquè tothom qui volgués fes les aportacions econò-
miques que considertés oportunes i d’aquesta manera 
col·laborar amb aquest doble objec  u.

«Agrair i ajudar» una campanya amb doble sen  t impulsada 
per veïns i veïnes de Vallgorguina

Amb els diners recollits, s’ha pogut lliurar un pe  t ob-
sequi als sanitaris i farmacèu  cs, i també fer un pe  t in-
grés a Càritas vallgorguina.

Com cada any el Casal el Caliu el Dolmen, l’Ajuntament 
i l’Associació Cultural Vallgorguina, tot i els problemes 
que ha comportat la pandèmia del coronavirus, vam dir 
que havíem de portar la Flama del Canigó al nostre po-
ble. Tres persones ens van desplaçar per a poder recollir 
la Flama que la nit del dia 22-23 de juny es va renovar 
amb una foguera al cim del Canigó, amb el foc que es 
guarda tot l’any el Castellet de Perpinyà i amb aquesta 
foguera nova es reparteix per mes de 3000 pobles el dia 
23 de juny a par  r de les 8 del ma   des de Coll d’Ares.

Al baixar, vam passar per Sant Salvador de Bianya, on 
es fa un pe  t homenatge a la Rosa, aquella Sra. que ja fa 
uns anys recollia la Flama que portava la gent d’Arenys 
de Mar. Ara es con  nua fent aquest ritual i par  cipant 
els fi lls d’aquesta Sra. 

Aquesta vegada es va dinar en un restaurant d’Amer 
i després a les 6 de tarda en punt vàrem arribar a la 
plaça on hi havia força gent que esperava l’arribada de 
la Flama. També hi havia gent dels pobles de Llinars del 
Vallès, Parets del Vallès i Sant Antoni de Vilamajor, que 
varen recollir la Flama que nosaltres portaven, pels seus 
pobles.

Tot seguit es va encendre el Pebeter, l’Antoni Palomé 
com a persona gran del poble, va fer entrega de la torxa 
al seu besnét que va encendre la torxa del pebeter.

El missatge d’enguany va ser llegit, per persones que 
han estat al servei de la gent en aquesta pandèmia, la 
Gemma Planells, metgessa, l’Ares Clotet infermera, la Pi-
lar Fernàndez farmacèu  ca i la Helen Navarro bo  guera.

La Flama del Canigó arriba a Vallgorguina

De les 5 a les 6 de la tarda, el Caliu i l’AMPA de l’Escola 
van organitzar un concurs de dibuix per a nens i nenes 
entre 3 i 6 anys i 7 i 12 anys. Els pe  ts va guanyar la Júlia 
Codina i els grans la Queralt Fons.

En acabar l’acte es va cantar l’himne de Catalunya, els 
Segadors.

Esperem que el proper anys les coses tornin a ser nor-
mals i el pugui  tornar a organitzar un autocar per anar a 
recollir la Flama.


