


Les tovalloletes humides, 
un problema per al medi ambient

Setmana Europea de la Prevenció 
de Residus

L’Ajuntament al mes d’agost, va ac  var un servei de whatsApp 
per enviar informació a la ciutadania

L’Ajuntament va dissenyar un sistema d’avisos i infor-
mació via WhatsApp. El canal batejat com a “Vallgorgui-
na Informa”, ja arribat a 444 Usuaris, funciona a través 
d’un llistat de difusió privat de WhatsApp on s’inclouen 
als veïns i veïnes que prèviament s’hi han donat d’alta 
enviant el seu nom i cognoms. Aquest servei pretén ofe-
rir informació d’interès pels ciutadans, com ara l’agenda 
d’ac  vitats o no  cies, així com informar d’incidències, 
avisos o possibles situacions d’emergència en el mu-

nicipi. Amb l’estrena d’aquest nou canal de difusió, 
l’Ajuntament vol aprofi tar la immediatesa del WhatsApp 
per informar els seus veïns i veïnes d’una forma àgil, di-
recta i personal. El servei de no  fi cacions “Vallgorguina 
Informa” és un canal de comunicació unidireccional, de 
manera que per fer consultes, queixes i suggeriments 
els ciutadans han de seguir fent servir els canals habi-
tuals de contacte amb l’ajuntament, l’Ofi cina d’Atenció 
Ciutadana i per instància a la seu electrònica.

En mo  u de la Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus (EWWR) 2019, del 16 al 24 de novembre es va 
obsequiar amb un llibre o compost a totes les persones 
que van anar a la Deixalleria de Sant Celoni.

Llançar tovalloletes humides pel vàter genera un proble-
ma ambiental greu, ja que no es desfan, ni es degraden, 
a més de generar un impacte econòmic en la neteja dels 
sistemes de sanejament.  La solució és a les teves mans!



L’alcalde de Vallgorguina, present a 
la trobada d’alcaldes al Palau de la 
Generalitat pel rebuig a la sentència

L’alcalde de Vallgorguina, Joan Mora, va respondre dis-
sabte dia 26 d’octubre a la convocatòria del President de 
la Generalitat Quim Torra, per mostrar el seu rebuig a la 
sentència juntament amb 700 alcaldes i alcaldesses. Du-
rant la trobada, l’alcalde va fer entrega de la moció apro-
vada pel Ple Municipal de 14 d’octubre de resposta a la 
sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnis  a 
per a les persones preses polí  ques catalanes i en de-
fensa del dret d’autodeterminació.

A la tarda, acompanyat d’un grup de veïnes i veïns de 
Vallgorguina varen anar a la manifestació del carrer Ma-
rina.

Joan Mora, amb altres alcaldes del 
Baix Montseny, va assis  r al Consell 
d’Alcaldies del Vallès Oriental

El dimecres 13 de novembre la major part d’alcaldes 
i alcaldesses dels municipis del Baix Montseny de la co-
marca del Vallès Oriental, van par  cipar al primer Con-
sell d’Alcaldies del Vallès Oriental de la legislatura, que 
es va organitzar al Casal de Llerona de Les Franqueses 
del Vallès.

Els temes que es van tractar van ser: informar de la 
modifi cació de l’ordenança reguladora de l’Administració 
electrònica, la seu electrònica i el registre electrònic; 
informar de la taxa d’avaluació ambiental; prendre co-
neixement dels acords de l’Assemblea de càrrecs elec-
tes; presentar el Servei de Salut; el Projecte Cantània; 
el Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero; el 
pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental; el 
Consorci per a la Ges  ó dels Residus del Vallès Oriental; 
i per acabar Precs i Preguntes.

Els alcaldes de Sant Celoni, Santa Maria de Palau-
tordera i Vallgorguina, juntament amb amics del Baix 
Montseny, van acompanyar al President de la Generali-
tat de Catalunya Quim Torra a declarar al Tribunal Supe-
rior de Jus  cia de Catalunya. 

La llibertat d’expressió no és delicte.

Acompanyant el President de la 
Generalitat a declarar al tribunal de 
Jus  cia de Catalunya

»»»



Comunicat dels Vigilants Municipals i 
Mossos d’Esquadra sobre robatoris
al municipi

Els Mossos d’Esquadra comencen a 
Vallgorguina una ronda de reunions 
sobre seguretat

Posar sobre la taula temes de seguretat que preocu-
pen als municipis i buscar la millor manera d’encarar-
los és l’objec  u de fons de les reunions que els Mossos 
d’Esquadra de la comissaria de Sant Celoni tenen previst 
fer a tots els municipis de la seva demarcació. 

La primera d’aquestes reunions va ser el dimecres 
20 de novembre a Vallgorguina. El cap de la comissa-
ria, Joan Camacho, i el sots cap, Quim León, es van des-
plaçar a l’Ajuntament de Vallgorguina i es van reunir 
amb l’alcalde Joan Mora i els regidors, José Terribas i 
Xavier Blanquer.

Es va tractar d’una reunió de seguiment que es farà 
cada sis mesos i un dels temes principals que es van par-
lar varen ser les càmeres de seguretat a les entrades del 
nucli i a les urbanitzacions. Repàs del control de matrí-
cules sospitoses i es va decidir fer algunes modifi cacions 
en el programari per aplicar-hi actualitzacions amb la 
fi nalitat d’afi nar més en aquest tema.

També es va parlar dels darrers robatoris a domicilis 
del municipi i van explicar que és un tema sota control i 
que segueixen inves  gant i que ja s’han prac  cat algu-
nes detencions en aquest sen  t, aviat es farà una reunió 
amb els Vigilants Municipals i els Mossos d’Esquadra de 
Proximitat, i es buscarà la manera conjunta de fer un 
intercanvi de documentació i col·laboració més intensa. 
En qualsevol cas, segons les dades de què disposen els 
Mossos d’Esquadra de Sant Celoni, han disminuït molt 
els robatoris a la zona.

Una altra de les qües  ons que es van posar sobre la 
taula són els darrers actes vandàlics que s’han detectat a 
Vallgorguina, i des que es va fer públic sembla que s’han 
aturat. Amb tot i això, els Mossos segueixen treballant 
i patrullant per atrapar els autors. Consideren que són 
bretolades i no pas cap altre  pus de qües  ó relaciona-
des amb revenges o temes de caire polí  c.

Atesa la preocupació del veïnat sobre els darrers robato-
ris al municipi, us informem que els fets denunciats estan 
sent inves  gats. Per la naturalesa dels fets i per la informa-
ció que comparteixen els cossos de seguretat del territori, 
es considera que aquests robatoris no suposen una situa-
ció especial d’increment de la inseguretat ciutadana.

Si escolteu un soroll estrany o adver  u la presència de 
persones amb ac  tud sospitosa a les rodalies del vostre 
domicili, no dubteu a trucar.

Si observeu portes o fi nestres forçades o indicis que 
s’hagi pogut produir un robatori, no toqueu res i truqueu. 
Seguiu sempre les indicacions que us donen els vigilants 
municipals i la policia.

Els cossos de seguretat segueixen treballant en la preven-
ció i la vigilància al municipi. Com sempre, acudiu a nosal-
tres davant qualsevol fet sospitós. Seguim al vostre servei.

Telèfon d’emergències 112
Vigilants Municipals 670 22 47 63

Dilluns 25 de novembre Dia Internacional Contra 
de la Violència de Gènere, davant l’Ajuntament es va 
llegir el manifest impulsat per l’Ins  tut Català de les 
Dones per a l’erradicació de les violències masclistes. 
Aquest manifest, subscrit pel Govern de la Generali-
tat, les diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, l’FMC 
i l’ACM, posa el focus en les violències sexuals, a les 
generacions més joves, la rellevància i coratge del 
moviment feminista i la sonoritat, entre d’altres.

El 25-N a Vallgorguina 



El Gran Recapte aconsegueix 
1.390 quilos d’aliments solidaris 
per Vallgorguina

L’alcalde de Vallgorguina, Joan Mora, el dia 28 d’octubre 
va anar a Riells i Viabrea, a una reunió de seguiment del 
projecte “Ruta de la Tourdera i riera d’Arbúcies”, una 
reunió que es fa periòdicament amb els 18 ajuntaments 
par  cipants, per tal de donar a conèixer totes les actua-
cions portades a terme en els darrers mesos i encarar les 
properes actuacions en el marc de la ruta.

Es van fer noves propostes que s’analitzaran i 
s’incorporaran dins les línies d’actuació de l’any 2020, 
centrades en la promoció del projecte, la millora de la 
pàgina web, el manteniment de la ruta, entre d’altres.

La ruta de Vallgorguina es va tornar a senyalitzar el 
mes d’octubre passat.

Reunió de seguiment de 
la «Ruta de la Tourdera 
i riera d’Arbúcies»

La Sala d’Exposicions de Vallgorguina va acollir la tro-
bada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central, i la del 
Montnegre i el Corredor. L’alcalde, Joan Mora, va donar 
la benvinguda a les persones assistents, i durant dos 
dies han estat exposats els treballs sobre hidrologia, fl o-
ra i vegetació, ecologia i fauna del nostre entorn.

Estudiosos de la Serralada Litoral 
Central, i la del Montnegre i el 
Corredor reunits a Vallgorguina

El gran recapte va recollir, gràcies a la solidaritat i a la 
feina de les persones voluntàries de Caritas i Creu Roja, 
18.000 kg d’aliments al Baix Montseny, sent de 220.000 
kg a total la comarca. Aquests aliments es des  nen als 
magatzems d’en  tats socials de la mateixa comarca que 
ajuden a persones amb necessitats derivades dels ser-
veis socials dels ajuntaments.

Les gairebé 30 en  tats socials que treballen als di-
versos municipis per repar  r aliments ajuden a més de 
10.700 persones. L’objec  u era aconseguir 27 quilos 
d’aliments per cada persona benefi ciària, uns 9 quilos 
per mes i persona, que és la quan  tat necessària per a 
cada persona benefi ciària.

Vallgorguina comença amb bon peu una nova edi-
ció de la Marató de TV3. Ja s'ha fet la primera ac  vi-
tat, s'han recaptat 768,58€, moltes gràcies a totes les 
persones que ho heu fet possible, us esperem per fer 
les aportacions més grans els actes dels dies 14 i 15 
de desembre.

Vallgorguina amb La Marató de TV3



LA FIRA DEL BOSC I LA PAGESIA



LA FIRA DEL BOSC I LA PAGESIA



“Calculem que aquest any la Fira del Bosc i la Pagesia 
de Vallgorguina l’han visitada més de 20.000 persones. 
Estem molt contents perquè ha estat un èxit”. Així és 
com des de l’organització es va percebre el desenvolu-
pament de l’ac  vitat més important de tot l’any al mu-
nicipi que durant els intensos dies 23 i 24 de novembre 
va mul  plicar en molt el seu cens habitual. Dos dies que 
per a molts van servir per descobrir la vida i l’entorn de 
la Catalunya rural.

Vallgorguina es va conver  r en un gran aparador i en 
hores punta la carretera C-61 estava  gairebé col·lapsada 
de vehicles tant pels que entraven des de Sant Celoni 

Més de 20.000 persones visiten la Fira del Bosc i la Pagesia de Vallgorguina

Resum de la conferència sobre l’horta biodinàmica, de Joan Salicrú
El principi bàsic d’aquesta agricultura neix de la visió 

i maneres d’observar de Johann Wolfgang von Goethe 
(1749, Alemanya – 1832) que va ser un dels més il·lustres 
i erudits pensadors d’Alemanya, fi losofo, poeta, cien  fi c. 
Entre altres coses, amb l’observació Goetheana va des-
cobrir la morfologia de les plantes en funció del movi-
ment dels planetes, va observar en l’entorn, les plantes 
espontànies, les plantes medicinals, les plantes poliniza-
doras, la fauna auxiliar…

Anys més tard, Rudolf Steiner (1861, Àustria – 1925) 
un altre gran erudit de la seva època en moltes bran-
ques de la ciència, a pe  ció d’agricultors, que el dema-
naven consell perquè les seves terres estaven deixant de 
ser fèr  ls a causa dels químics u  litzats. Steiner va des-
envolupar els principis de l’agricultura biodinàmica que 
va culminar en 1924, en Koberwitz (an  ga Polònia) do-
nant 8 conferències que van establir les bases d’aquesta 
agricultura, que és, la interacció del cosmos amb la terra 
i les plantes i que la persona que el dugui a terme, ha de 
fer que tot funcioni com un cos viu, insectes, fl ora, fauna 
i els propis cul  us de l’hort.

HORT BIODINÀMIC
1. Observació de l’entorn (sobretot a la primavera): 

1.1 Plantes espontànies – olivarda, esbarzers, cards… 
1.2 Plantes medicinals – or  ga, cua de cavall (la cua de 
cavall feta en decocció, subs  tueix al sulfat de coure), 
dent de lleó… 1.3 Plantes polinizadoras – lavanda, llen-

gua de bou, trèvol, heura… (intentar tenir fl ors tot l’any 
en l’hort). 1.4 Fauna auxiliar – míridos, abelles, marie-
tes, libèl·lules… 2. Plantar i sembrar seguint el calendari 
biodinàmic, de manera que les plantes creixin amb la 
màxima vitalitat i energia.

3. Orientació de l’hort: és important saber cap a on està 
orientat (sud o nord), això ens ajudarà a triar que  pus 
d’hortalisses, verdures, arbres, i així podrem plantar amb 
més garan  es en el nostre hort. 4. La disponibilitat d’aigua.

L’agricultura biodinàmica és una agricultura que tracta 
amb el màxim respecte el medi ambient, perquè no té la 
necessitat d’u  litzar herbicides ni pes  cides, preservant 
així les nostres abelles, els nostres entorn i a nosaltres 
mateixos. Des de la meva humil opinió crec que aquesta 
manera de conrear hauria de ser estesa i divulgada, per 
la nostra salut i per la del planeta.

com els que ho feien des d’Arenys de Munt. Un aparador 
on diferents productors de la zona van poder mostrar i 
vendre la seva producció i els visitants van poder reviu-
re l’art d’alguns ofi cis tradicionals avui desapareguts. Un 
homenatge a les persones que han treballat la terra.

Però la Fira del Bosc i la Pagesia no és només això, 
també es van organitzar diverses ac  vitats paral·leles 
com un taller de bioconstrucció on els par  cipants van 
poder fer una cúpula geodèsica amb canyes, o la doma 
natural de cavalls. També les xerrades de Mar   Boada i 
Joan Salicrú, l’exhibició d’un aizkolari i la sempre gra  fi -
cant visita al Museu 



Oberta la inscripció per a par  cipar al Mercat de Na-
dal que es celebrarà el dia 22 de desembre de 9 a 14 
hores a la plaça Mossèn Narcís Saguer. Si hi voleu par  -
cipar truqueu al 639 66 95 96.

Mercat de Nadal

Diumenge 5 de gener de 2020 a les 18 hores Cavalca-
da de Ses Magestats els Reis Mags d’Orient pels carrers 
del poble. Per mo  us de seguretat, només la úl  ma ca-
rrossa llançarà caramels al seu pas.

El recorregut acabarà davant l’Ajuntament, l’accés a la 
plaça serà per la pujada de davant de l’Església.

S’obren les inscripcions pels “Reis a casa 2020”. Per 
realitzar la inscripció podeu trucar al 93.867.91.25 o ve-
nir personalment a les ofi cines municipals, teniu temps 
fi ns a les 14 hores del dijous dia 2 de gener.

Els Reis a casa 2020

Vols ser voluntari o voluntària a 
Vallagorguina?

L’Ajuntament de Vallgorguina ha elaborat una bor-
sa de voluntaris i voluntàries per aquelles persones 
que volen dedicar part del seu temps, amb caràcter 
altruista i solidari, en col·laborar a les ac  vitats orga-
nitzades per l’ajuntament que siguin del seu interès.

Qualsevol persona pot col·laborar. Els menors de 
16 anys ho poden ser amb autorització dels seus pa-
res o tutors.

Com podeu formar part de la borsa de voluntariat 
municipal?

Si voleu formar part d’aquesta borsa, heu 
d’emplenar la sol·licitud, la trobareu a la web i pre-
sentar-la a l’ajuntament acompanyada d’una decla-
ració jurada assegurant que no esteu inhabilitats per 
a les funcions públiques per sentència ferma, i del 
compromís de conèixer i acceptar el con  ngut de 
l’ordenança del voluntariat.

Ordenança Municipal que regula el 
manteniment d’una franja

L’Ajuntament vol aprovar l’Ordenança Municipal que 
regularà el nou servei de manteniment d’una franja ex-
terior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nu-
clis de població, edifi cacions i instal·lacions situades en 
terrenys forestals, i de manteniment de les parcel·les i 
zones verdes lliures de vegetació seca i la massa arbòria 
aclarida en les mateixes urbanitzacions.



A les vallgorguinenques i vallgorguinencs ens agra-
da ajudar i donar suport a inicia  ves espor  ves que, 
malauradament, no tenen tanta visibilitat. 

Fa uns dies, a través del F.C. Vallgorguina, van con-
tactar amb la regidoria d’Esports per proposar-nos rea-
litzar un seguit de par  ts de futbol americà a Vallgor-
guina. El principal impediment que té el club que ens 
ho va sol·licitar, és la disponibilitat d’una instal·lació 
espor  va on poder jugar els par  ts. Després d’escoltar 
les seves necessitats i comentar fi ns on arriben les pos-
sibilitats del nostre camp, el 16 de novembre vàrem 
tenir el primer par  t federat de la història de futbol 
americà a Vallgorguina.

Futbol americà a Vallgorguina

El passat 19 de novembre, es va realitzar el taller sobre 
l’alimentació saludable, organitzat pel Casal Caliu El Dolmen i la 
Diputació de Barcelona. El taller constà d’una explicació dels di-
ferents productes alimentaris i quina és la funció que desenvo-
lupen en el nostre organisme, com ara: les proteïnes, els hidrats 
de carboni, la fibra, les sals minerals, els làctics, els greixos i les vi-
tamines, entre d’altres. A quins aliments es troben, la necessitat 
d’ingerir-los així com la manera de cuinar-los, per mantenir una 
dieta saludable.

El taller fou molt amè tant per la presentació com per les pre-
guntes i aportacions de les persones assistents.

A final vàrem degustar un batut fet amb plàtan i iogurt, cereals 
i fruits secs.

Taller d’alimentació saludable

L’Ordenança Municipal de Circulació, Trànsit i Segure-
tat Viària de Vallgorguina aprovada defi ni  vament pel 
Ple en data 20/12/2017 i publicada en el  BOPB  en data 
26/3/2018,  estableix en el seu art. 30 -Regulacions es-
pecials i limitacions d’estacionament- el següent : “

1. Altres limitacions.
b) 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. Les caravanes i autocaravanes 
podran estacionar a les vies urbanes residencials per 
operacions de càrrega i descàrrega per un màxim de 72 
hores.

c) Es prohibeix l’estacionament de les autocaravanes 
i les caravanes amb els vehicles que les propulsen i les 
furgonetes adaptades denominades “camper” a les vies 
urbanes i espais adjacents de la població per fer per-
noctacions temporals de més d’una nit, tret dels llocs 
habilitats per l’autoritat municipal.

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

Així mateix queda prohibit desplegar elements que 
desbordin del perímetre del vehicle tals com tendals, 
disposi  us d’ anivellació, suports d’estabilització, esca-
letes, etc... “ 

 L’Ajuntament informa als propietaris d’aquests ve-
hicles, que  podran estacionar en les següents zones, 
amb la limitació, que s’aplica a tot  pus de vehicles,  
d’estacionar més de quinze dies consecu  us en el ma-
teix lloc, a excepció de les zones d’estacionament regu-
lades amb control horari,   de conformitat amb l’art. 29 i 
33 de l’Ordenança.  

Llocs autoritzats:
- Pàrquing Zona Consultori, Carrer Mataró.
- Pàrquing Sorra Zona Bicitrial.
- Pàrquing entrada Urbanització Can Puigdemir. 

Autocaravanes



DISSABTE 14 DE DESEMBRE
PETANCA a par  r de les 9:00, organitzada per 

l’Associació Casal Caliu el Dolmen (cal inscripció prèvia. 
PREU 5€. Veure cartell a part)

FESTIVAL de MÚSICA promogut per l’Associació Casal Ca-
liu el Dolmen amb la par  cipació dels alumnes que assistei-
xen a les classes, de 16:30 a 18:00 a la Sala d’Exposicions.

Vallgorguina amb La Marató
 DIUMENGE 15 de DESEMBRE
PARTITS de FUTBOL 7 amb esmorzar solidari ofert pel 

CASAL de la VALL (PREU 5€). També hi haurà PARADETA 
SOLIDÀRIA d’ar  cles fets a mà, TALLER de decoració na-
dalenca i ENDEVINA el PES de la PANERA! (amb la col.
laboració de Queviures Mª Teresa). A par  r de les 10:00 
al Camp de Futbol Municipal 

CINEMA SOLIDARI a les 18:00 la Sala d’Exposicions 
amb la projecció 

DIVENDRES 20 de DESEMBRE
SORTEIG de la PANERA SOLIDÀRIA organitzar per 

l’AMPA de l’Escola de Vallgorguina durant el Fes  val de 
Nadal fet a l’Escola de Vallgorguina  (ma  )

AGENDA 



AGENDA DESEMBRE 2019 - GENER 2020  
 Diumenge, 15 de desembre de 2019 
A les 17.00 h Festa de Nadal al Caliu

 Dimarts, 17 de desembre de 2019 
(De 19.00 h a 21.00 h) T’acostem a la cultura
Vols conèixer de prop l’escriptora catalana Montserrat 
Roig? Vine al grup de lectura a la Biblioteca K1

 Divendres, 20 de desembre de 2019
A les 17.30 h Fes  val de Nadal
Pa  ns Vallgorguina celebrarà el Fes  val familiar 
de Nadal.

 Diumenge, 22 de desembre de 2019 
(De 09.00 h a 14.00 h) Mercat de Nadal 
A la plaça Mossèn Narcís Saguer.

 Diumenge, 22 de desembre de 2019 
(De 11.00 h a 12.30 h) Taller d’estels de Nadal
Vine a fer Estels de Nadal amb paper 
A la Plaça Narcís Saguer.

 Diumenge, 22 de desembre de 2019 
(De 12.30 h a 14.00 h)  Curset de Sardanes
A la Plaça Mossèn Narcís Saguer.

 Diumenge, 22 de desembre de 2019 
(De 18.00 h a 19.00 h) Pessebre Vivent

 Dimarts, 24 de desembre de 2019
 (De 18.00 h a 19.30 h) Caga Tió
Vine a cagar el Tió 
A la Plaça de la Vila (ACV)

 Dimarts, 24 de desembre de 2019 
(De 18.00 h a 21.00 h) Missa del Pollet

 Dimecres, 25 de desembre de 2019 
A les 10.30 h Missa de Nadal

 Dijous, 26 de desembre de 2019 
A les 10.30 h Missa de Sant Esteve

 Dissabte, 28 de desembre de 2019 
A les 19.00 h Concert de Nadal amb l’Orquestra Baix 
Montseny. 
Jazz basat en el grup americà Snarky Puppy, 
A la Fàbrica.

 De dimarts dia 31 de desembre de 2019 
a l’1 de gener de 2020 
A les 21.00 h Festa de cap d’any
Fe  llera i Fent Pinya muntem festa de cap d’any a la fà-
brica.  Hi haurà sopar de “carmanyola” (cadascú es porta 
el seu sopar) a par  r de les 21h. 
I a par  r de les 00.30h
hi haurà música amb: Albert Caipirinha,  dj JM Bosch i dj 
Marc Dellà. 
Hi haurà servei de barra també. 
No cal inscripció prèvia, hi haurà taules i cadires sufi -
cients.

 Dissabte, 4 de gener de 2020 
(De 17.00 h a 19.00 h) Taller de Fanalets
Al Caliu organitza Fent Pinya

 Diumenge, 5 de gener de 2020 
(De 11.00 h a 13.00 h) Taller de Fanalets 
Al Caliu. Organitza Fent Pinya

 Diumenge, 5 de gener de 2020 
A les 18.00 h Cavalcada de Reis
Per mo  us de seguretat, es llançaran caramels durant el 
recorregut però solament des de l’úl  ma carrossa.

 Dilluns, 6 de gener de 2020
A les 10.30 h  Missa de Reis

 Dimarts, 7 de gener de 2020 
A les 17.00 h Taller de memòria per la gent gran 
Al Caliu.

 Diumenge, 12 de gener de 2020 
A les 18.00 h Cinema 
A la sala d’exposicions.

 Dimarts, 14 de gener de 2020 
A les 17.00 h Taller de memòria per la gent gran 
Al Caliu.
 Dimarts, 21 de gener de 2020 
A les 17.00 h Taller de memòria per la gent gran 
Al Caliu.

 Dimarts, 28 de gener de 2020 
A les 17.00 h Taller de memòria per la gent gran 
Al Caliu.

ACTIVITATS NADAL 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CANADÀ PARC
 Diumenge, 15 de desembre de 2019 
A les 11h a Canadà Parc, 
ANAR A BUSCAR TIONS AL BOSC i FIRA de REGALS 
de NADAL (trucar al 661 726 660 per coordinar la 
recollida prèvia de  ons de cada família) 

 Diumenge, 22 de desembre de 2019
A les 12 sorteig de la PANERA DE NADAL 
A “la caseta” de l’Associació.


