


Subvencions per arranjar diversos 
trams de carrers del poble

Informació a les en� tats culturals i 
espor� ves sobre subvencions

Parada de bus al barri de Canadà Parc

La Diputació de Barcelona ha digitalitzat i posat a dis-
posició de la ciutadania les actes de 78 municipis de la 
demarcació de Barcelona, entre els quals el de Vallgor-
guina, i altres deu pobles del Baix Montseny de la de-
marcació de Barcelona que van des de l’any 1644 fi ns 
el 1968 ja són a disposició de la ciutadania, gràcies a la 
feina duta a terme per l’Ofi cina de Patrimoni Cultural 
(OPC) de la Diputació de Barcelona que con� nua oferint 
suport a la digitalització dels fons dels arxius de la Xarxa 
d’Arxius Municipals amb l’objec� u de facilitar-ne la con-
sulta i posar-los a l’abast de tothom.

L’objec� u és facilitar l’accés i la difusió de les actes i 
documents d’òrgans col·legiats que es conserven als 
arxius municipals. La digitalització d’aquesta documen-
tació millora la seva ges� ó interna i garanteix la seva 
consulta, facilitant l’accessibilitat de tot aquest fons a la 
ciutadania. A més, les actes dels plens municipals repre-
senten un tes� moni de l’evolució i les transformacions 
històriques i recents dels municipis.

Ja es poden consultar les actes
digitalitzades dels plens de 
Vallgorguina de l’any 1644 al 1968

El divendres dia 14 de desembre de 2018 a les 19h. 
a la Sala de Plens de l’Ajuntament, es va informar dels 
canvis que s’han incorporat des del gener del 2019, en 
relació a l’atorgament de subvencions per a les en� tats 
culturals i espor� ves, les associacions de veïns, les sub-
vencions directes (conveni) i la sol·licitud d’espais i ma-
terials municipals.

Concretament, es va informar d’aquests tres punts:
- Obligatorietat de disposar de cer� fi cat digital a nom 

de l’en� tat a par� r del gener del 2019, per realitzar qual-
sevol tràmit a nom de l’en� tat.

- Avançament de la convocatòria de subvencions de 
cultura i esports per al 2019.

- Subvencions en espècie.

La Diputació de Barcelona, ha aprovat en el marc de les 
Meses de Concertació del Pla Xarxa de Governs Locals a 
favor de l’Ajuntament de Vallgorguina, una subvenció de 
116.807,94 euros per l’arranjament de diversos trams 
de carrers dels barris de la Baronia del Montseny, Ca-
nadà Parc, Can Puigdemir, Collsacreu i nucli, el cost total 
de l’obra puja uns 200.000 euros.

L’Alcalde de Vallgorguina, es va reunir amb la Junta de 
l’Associació de veïns de Canadà Parc per explicar-los els 
treballs que queden per fi nalitzar la parada de bus i la 
zona de lleure.



Els dies 30 de novembre i 1 de desembre de 2018, és 
van celebrar els actes commemora� us dels 20 anys de 
la creació de la Fundació Acció Baix Montseny. L’alcalde 
de Vallgorguina, Joan Mora, i el regidor Xavier Blanquer, 
van assis� r al Teatre Ateneu de Sant Celoni, on es va fer 
un acte que va consis� r en una taula rodona sobre la 
integració sociolaboral de persones amb discapacitat a 
par� r de tes� monis del sector públic i privat, també es 
varen plantejar els reptes de futur. 

El dissabte dia 1 de desembre, l’alcalde i una part dels 
regidors de l’equip de govern van assis� r als actes oberts 
al públic a la plaça de la Vila de Sant Celoni, i van poder 
gaudir de l’exposició del jardí i del taller infan� l de jar-
dineria.

L’Ajuntament de Vallgorguina i la Fundació Acció Baix 
Montseny tenen signat un conveni de col·laboració 
d’ajuda a la contractació laboral, de persones en situació 
d’atur i amb risc d’exclusió social.

L’Ajuntament de Vallgorguina en els 
actes commemora� us dels 20 anys 
de la Fundació Acció Baix Montseny

L’Ajuntament de Vallgorguina signa un contracte amb 
l’empresa, Barcelona-Discovery de la vallgorguinenca 
Melanie Colom. El contracte serveix per fer la dinamit-
zació del Museu del Bosc i la Pagesia, posar el dia la web 
de turisme Vallgorguina, i col·laborar estretament amb 
l’ajuntament per la dinamització del municipi. Aquest 
any 2018 s’han fet diferents ac� vitats, com muntar un 
estand a la Fira del Bosc i la Pagesia, i l’organització de 
l’ac� vitat “Anem a buscar el Tió”.

De cara al 2019, podrem gaudir de més ac� vitats.

Contracte amb l’empresa 
Barcelona-Discovery

El Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 
2019 i la plan� lla del personal, va quedar aprovat provi-
sionalment en la sessió del dia 19 de desembre de 2018 
pel Ple Municipal, i ja es troba en període d’exposició 
pública per al seu examen i possibles al·legacions.

El pressupost pe l’any 2019, es de 3.233.860’08€ i cal 
destacar:

- La situació econòmica de l’Ajuntament de Vallgorgui-
na es manté posi� va.

- Les   inversions per a l’any 2019, aniran enfocades, a la 
portada d’aigua al municipi (Canadà Parc i La Baronia del 
Montseny), per un import de 605.000 euros, que vindrà 
condicionada a la signatura d’un conveni amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua per a l’execució d’aquestes obres; a 
més de rebre una subvenció, prevista pel mateix import 
per part de la Generalitat de Catalunya.

En tot cas, degut a la difi cultat de preveure la seqüèn-
cia temporal d’una obra d’aquesta magnitud, s’ha optat 
per només pressupostar aquesta part de despesa, tenint 
en compte que s’haurà de pressupostar la segona part 
de l’obra a l’any 2020.

Aprovació provisional del pressupost 
municipal del 2019

El nou regidor va prendre possessió del seu càrrec al 
Ple Municipal celebrat el 19 de desembre, estava a la 
posició número 4 a la llista d’ERC-AM, i agafa el relleu de 
la Griselda Pos� go que va comunicar la seva renúncia a 
la condició de regidora municipal.

José Álvarez Lajara, nou regidor de 
l’Ajuntament de Vallgorguina



Nous plans d’ocupació de la Diputació 
de Barcelona i del Consell Comarcal

Àrids reciclats

L’Ajuntament de Vallgorguina ha rebut l’aprovació 
per part de la Junta de Govern de la Diputació de Bar-
celona, del Programa complementari de foment de 
l’ocupació local amb l’objecte d’incidir en la millora de 
l’ocupabilitat present i futura de les persones atura-
des, amb una atenció diferenciada per als col·lec� us 
més vulnerables, tot considerant un reforçament dels 
Serveis Socials Municipals. Per això enguany i durant 
6 mesos hi haurà dues persones de suport a la Briga-
da Municipal.

Per altra banda, i dins el Pla d’Ocupació del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental es contractaran 2 perso-
nes que treballen íntegrament al municipi realitzant 
tasques d’Agents Cívics, durant 6 mesos a jornada 
completa. Aquesta contractació ha sigut possible grà-
cies a la subvenció atorgada pel Servei a l’Ocupació de 
Catalunya de la Generalitat i fi nançada pel Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social i cofi nançada pel Fons 
Social Europeu.

Properament podrem gaudir de quatre persones 
més treballant el municipi, amb un minin cost per a 
les arques municipals.

L’Agència Catalana de Residus concedeix una subven-
ció d’àrids reciclats a l’Ajuntament de Vallgorguina, per 
fer diferents actuacions a camins del municipi.

L’Ajuntament ha adjudicat a l’empresa AMSA, 
l’arranjament d’una part del camí del carrer Mataró 
i l’arranjament de la zona d’aparcament de l’àrea 
esportiva del Camp de Futbol. Aquest camí fa de 
connexió a forces habitatges rurals i masies disse-
minades (Can Mussacs, Can Ricós, Can Burget, Can 
Saleres, Can Vilar i Casa Nova de Pibernat), i assu-
meix la funció de connector entre Collsacreu i el 
Santuari del Corredor.

El termini d´execució de les obres és d’1 mes, el 
trànsit rodat dels carrers on s’ha d’actuar es veurà 
afectat durant les obres per talls temporals de for-
ma total o parcial, donant pas alternatiu per altres 
vies.

Adjudicat a AMSA l’arranjament de 
part del carrer Mataró

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vallgor-
guina, el dia 21 de juny de l’any 2018, va aprovar a pe-
� ció dels tècnics municipals, el projecte acordat amb 
l’empresa Endesa Distribució, corresponent a les obres 
de millora de la connexió elèctrica a la zona K de Can 
Puigdemir, actuació necessària per la situació precària 
dels úl� ms anys en aquesta zona deguda a la construc-
ció de nous habitatges.

La connexió s’ha fet des del transformador que hi ha a 
la zona N, que es va fer nou l’any 1993 i que en el 2017 
es va incrementar el voltatge.

Millores de la connexió elèctric
a una zona de Can Puigdemir



Vallgorguina instal·larà càmeres lectores de matrícules a diferents entrades 
del poble, per millorar la seguretat

Arranjament bassa an� incendis de 
Can Puigdemir

Subs� tució de canonades a 
Can Puigdemir

L'Ajuntament de la Vallgorguina instal·larà càmeres 
de vigilància a les entrades de les urbanitzacions i del 
terme municipal per registrar les matrícules dels vehi-
cles que accedeixin a la localitat, i poder actuar en cas 
que es trobin en una base de dades policial on cons�  
que han comès algun delicte o infracció. És una de les 
novetats de cara aquest 2019, i ha sorgit de diferents 
reunions amb els Mossos d’Esquadra.

De moment es col·locaran càmeres a les entrades 
de les urbanitzacions en les que s’han detectat més 
robatoris i incidències, però s’aniran instal·lant alguna 
més a altres punts.

Es tracte d’una inicia� va de l’equip de govern per 
modernitzar la seguretat ciutadana del municipi  amb 
l’objec� u de millorar i op� mitzar el treball dels Vigi-
lants Municipals i els Mossos d’Esquadra. L’Ajuntament 
de Vallgorguina inicia un ambiciós projecte que blinda

els accessos per carretera de nous sistemes de video-
vigilància i lectura de matrícules de darrera generació.

La Diputació de Barcelona, l’ADF  i l’Ajuntament de Va-
llgorguina, s’han fet càrrec dels treballs d’arranjament 
de la bassa an� incendis situada a prop de la Zona H de 
Can Puigdemir. 

Les feines han consis� t en la subs� tució de trams de 
tela per evitar les fuites d’aigua que pa� a aquest equi-
pament des de feia molts anys i que per aquest mo� u 
ja no s’u� litzava, també s’ha fet la neteja i tancament 
perimetral. S’ha instal·lat una canonada connectada a la 
xarxa de Can Puigdemir per en cas de necessitat poder 
omplir-la. 

Amb l’arranjament d’aquest equipament i gràcies a la 
seva magnífi ca ubicació en cas de necessitat es podrà 
donar servei als helicòpters apaga focs. 

S’han acabat les obres de subs� tució de  les conduc-
cions d’aigua potable a la Zona I i H (carrers Francolí i 
Gaià) de Can Puigdemir. Aquests treballs consis� en en 
canviar les canonades de PVC per tub de polie� lè de 
110mm, també s’han instal·lat vàlvules de secció per fa-
cilitar les tasques de manteniment de la xarxa. 

El canvi s’ha realitzat degut a les constats avaries i fui-
tes d’aigua produïdes en aquesta zona, al mateix temps 
s’ha aprofi tat per protegir el cablejat elèctric dels fanals 
amb tub corrugat, i la instal·lació d’un nou hidrant per 
donar servei als bombers.

Les obres també contemplaven la realització dels 
trams de vorera que per la seva an� guitat estaven mal-
mesos. 

El cost total dels treballs ha sigut de 149.010,17 euros,  
dels quals l’ajuntament ha rebut una subvenció de Dipu-
tació de Barcelona per un import de 60.000 euros.  

A la licitació es van presentar 3 empreses i la guanya-
dora va ser COSPLAAN OBRES I SERVEIS LAANTIT S.L. 



El preu de la taxa d’escombraries 
un any més congelat

Vallgorguina recapta 1.140 euros per 
La Marató de TV3

Ac� vitats solidàries de l’AMPA 
de l’Escola Vallgorguina

Un any més, Vallgorguina ha estat solidària amb La 

Marató de TV3, aquest any s’ha batut un rècord, i el to-

tal recaptat ha estat de 1.523 euros. Les aportacions fe-

tes a les diferents ac� vitats han estat les següents:

- Anar a buscar el � ó: 395 euros

- Campionat de Petanca: 210 euros

- La Quina: 130 euros

- Campionat de Pàdel: 220 euros

- Mandales i Pesada Panera: 85 euros

- Grup de Teatre Vallgorguina: 100 euros

- Panera AMPA de l’escola de Vallgorguina 343 euros

- Panera AMPA de l’escola bressol 40 euros

L’Ajuntament de Vallgorguina ha congelat un any més 

el preu de la taxa d’escombraries. Per als veïns que dis-

posin de la targeta de la deixalleria, l’import de la taxa 

per la prestació de la ges� ó de residus per al 2019 és de 

155 euros, el mateix import que l’any 2018 i anteriors.

En aquesta línia segueix vigent la tarifa reduïda per a 

aportacions a deixalleria:

• A par� r de 12 vegades taxa a pagar: 145 euros

• A par� r de 20 vegades taxa a pagar: 135 euros

Per a l’aplicació de la tarifa reduïda és necessari que 

les persones interessades sol·lici� n a l’Ajuntament la tar-

geta de deixalleria. 

Els residus municipals que es consideraran per tal 

d’aplicar la tarifa reduïda seran els de la següent � po-

logia: 

- Voluminosos

- Esporga i restes vegetals

- Piles

- Fluorescents i bombetes

- Tòners i/o cartutxos de � nta 

- Pneumà� cs (màxim 4 a l’any) 

- Oli vegetal (mínim 1 litre) 

- Residus especials (pintures, vernissos, � ntes, 

aerosols, dissolvents...), 

- Ferralla 

- Ferralla electrònica.

No s’aplicarà la tarifa reduïda a les aportacions de re-

sidus que siguin objecte de recollida selec� va a la via 

pública mitjançant contenidors (orgànica, vidre, paper i 

cartró i envasos).L’Ampa de l’Escola de Vallgorguina, amb el sorteig de 

4 paneres confeccionades gràcies a l’aportació de les fa-

mílies, ha aconseguit 343 euros en benefi ci de La Mara-

tó de TV3,  i 150 euros per la venda d’estrelles per a la 

Fundació Els pe� ts valents.



Us presentem un recull dels diferents serveis munici-
pals d’ocupació i empresa del Baix Montseny.

Els ajuntaments del Baix Montseny posen al vostre abast 
un conjunt de serveis per facilitar l’accés a l’ocupació, així 
com per millorar la compe� � vitat de les empreses.

Serveis Municipals d’Ocupació i Empresa del Baix Montseny

L’Alcalde de Vallgorguina es va reunir amb el servei 
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per tal de 
conèixer les actuacions que es realitzen en temporada 
d’hivern a la carretera C-61. 

Tal com es pot apreciar en el tram de carretera fi ns arri-
bar a Sant Celoni, s’han hagut de fer diverses actuacions 
de re� rada de terres i arbres ocasionats per les pluges 
caigudes a la tardor, així com també s’ha fet la compro-
vació de l’estabilitat d’una pedra molt grossa que surt del 
marge. Si les condicions meteorològiques ho requerei-
xen, això vol dir quan la temperatura baixa de +3 graus i 
la humitats supera el 80%, el serveis de carreteres envia 
un dels dos camions de que disposa per escampar sal a la 
carretera des d’Arenys de Munt a Sant Celoni.

També es va parlar que tot i que la carretera C-61 es

Aquests serveis es presten en el marc de l’Acord pel 
Desenvolupament i l’Ocupació del Baix Montseny, que 
permet op� mitzar la coordinació i els recursos dels mu-
nicipis.

Esperem que sigui de la vostra u� litat.

Reunió amb el Servei de Carreteres e la Generalitat

troba en bon estat de conservació, cal extremar la vi-
gilància a l’hora de transitar-hi, ja que en punts concrets 
on no hi toca el sol en tot els dia, fa que es man� ngui 
humida amb el consegüent perill de relliscades.



6a edició del Pessebre Vivent

La tradició va tornar el diumenge 23 de desembre, 

tocant la vigília de Nadal, amb el pessebre vivent a 

diferents carrers del poble de Vallgorguina. 

Una representació sobre el naixement de Jesús que 

enguany arribava a la 6a edició. Com cada any, una 

seixantena de persones del municipi van interpretar 

els diferents passos de la història bíblica.  

En acabar es va servir coca de croissant de xocolata 

i vi moscatell i refrescs als assistents. Aquest any ens 

va visitar molta de gent de fora de Vallgorguina.



Ac� vitats de Nadal

Per les festes de Nadal no poden faltar les ac� vi-
tats tradicionals organitzades tant per les diferents 
associacions com per l’Ajuntament.
Aquest any per les festes nadalenques hem po-
gut gaudir del Mercat de Nadal, el Pessebre Vi-
vent, la tradicional Cagada del Tió, organitzat per 
l’Associació Cultural Vallgorguina, la Festa de Nadal 
del Caliu, el Taller de Fanalets organitzat per Fent 
Pinya, la Festa de Nadal de la Baronia del Montseny, 
l’arribada del Patge Reial i la Cavalcada dels Reis 
Mags de l’Orient.

Moltes gràcies a totes les entitats, associacions 
i persones col·laboradores que han fet possible 
que un any més les Festes de Nadal estiguessin 
farcides d’activitats.



La Cavalcada de S.M. els Reis de l’Orient és sense cap mena de dubte una de les ac� vitats més esperades 

del Nadal. És una nit d’il·lusió i de màgia que els nens i nenes viuen d’una manera molt especial.

L’edició d’aquest any 2019 no ha estat una excepció. Els Reis varen fer l’arribada per la Carretera Nova 

amb un nombrós seguici de carrosses, patges, veïns i veïnes. En arriobar a la plaça  Melcior, Gaspar i Bal-

tasar van rebre tots els nens i nenes que els van voler portar la carta en un espai especialment preparat 

davant de l’Ajuntament. Una cavalcada que ha estat possible gràcies a la col·laboració d’en� tats, associa-

cions i persones.

Cavalcada de Reis 2019 en imatges 



Festa de Nadal de Pa� ns Vallgorguina 2018 

Cavalcada de Reis 2019 en imatges 

Una imatge ben nadalenca de Pa� ns Vall-

gorguina a la pista poliespo�  va que un any 

més ha volgut celebrar el Nadal. 



Aula de música

L'Orquestra Baix Montseny per segon any consecu� u 
va actuar a Vallgorguina, aquest any amb la «Simfonia 
dels videojocs».

La música per a videojocs es pot considerar un gènere 
musical per dret propi.

L'Orquestra Baix Montseny, dirigida per Josep Maria 
Aparicio, va actuar a l’espai la fàbrica, el projecte es va 
inaugurar el passat mes d'abril a l'Ateneu de Sant Celoni 
amb una gran afl uència de públic, a Vallgorguina també 
vàrem tenir ple. 

Des de fa ja algunes dècades aquesta música ha sor� t 
de les videoconsoles i s'ha passejat pels escenaris de tot

L’Orquestra Baix Montseny porta la Simfonia dels Videojocs a Vallgorguina

el món en forma de concerts simfònics. En aquesta oca-
sió l’Orquestra Baix Montseny ens va  acostar a la cultu-
ra digital amb aquestes veritables bandes sonores dels 
videojocs. 

L’Orquestra Baix Montseny, neix el 2016 i sorgeix en 
el moment en què el seu director, Josep Maria Aparicio, 
veu la necessitat de crear una formació on hi � nguin ca-
buda totes aquelles persones que es� men la música i 
tenen ganes de tocar, però sobretot a aquells que ja han 
deixat les escoles de música i que tenen l’oportunitat de 
seguir desenvolupant la seva vocació amb aquesta for-
mació.

L’Aula de Música de Vallgorguina té la voluntat 
d’ampliar la impar� ció de classes de nous instruments. 
Actualment només es fa guitarra.

Us informem que hi ha la possibilitat d’estudiar:  Uke-
lele, baix elèctric, percussió, acordió o piano.

Si esteu interessats truqueu a l’ajuntament i us infor-
marem.

La revista Tribuna Maresme va publicar dos ar� cles 
de l’Associació Excursionista Montaltrek de Sant Vicenç 
de Montalt, que parla de sor� des guiades pels entorns 
de Vallgorguina, una, amb sor� da i arribada a Lourdes 
d’Arenys de Munt, i l’altra la visita al Dolmen de Pedra 
Gen� l, Santa Eulàlia i Can Clarens, en els mesos de març 
i octubre de l’any 2018. 

Actualment el seu president Josep Grau, està prepa-
rant la sor� da del mes de març en que unes 50 perso-
nes recorreran la Via Blava, amb inici a l’Estació de Sant 
Celoni i fi nal a Vallgorguina, on visitaran el Museu del 
Bosc i la Pagesia, i acabant la jornada amb un dinar al 
restaurant Els Fogons del Xeremell. 

L’Associació Excursionista Moltaltrek 
visitarà el mes de març el Museu del 
Bosc i la Pagesia de Vallgorguina



Hem arribat als 2.000 seguidors 
al Facebook. Moltes Gràcies

La comunitat de seguidors del compte ofi cial de 
l’ajuntament a la popular xarxa social con� nua creixent. 
Amb data d’avui, ja són més de 2.000 les persones que 
ens segueixen i han clicat al “M’agrada” de la pàgina. 
El compte de Facebook municipal publica habitualment 
entre 50 i 60 posts mensuals, dels quals van ser vistos 
per una mitjana d’unes 1.000 persones.

El compte de Facebook de l’ajuntament es va inaugu-
rar fa 7 anys i des d’aleshores no ha parat de créixer.

L’Ajuntament de Vallgorguina u� litza el seu compte a 
Facebook per difondre les no� cies, avisos i notes rela-
cionades amb l’acció de govern, les ac� vitats i serveis 
municipals, i les no� cies d’interès públic local. 

A més, com a canal interac� u que és, recull les opi-
nions i comentaris que els ciutadans vulguin fer en for-
ma de missatges o comentaris als posts. Forma part de 
les diferents eines que el Departament de Comunicació 
municipal disposa per a la comunicació amb la ciutada-
nia, al costat dels butlle� ns i publicacions tradicionals, el 
web ins� tucional, i els comptes en altres xarxes socials 
(Twi� er, Instagram).



Vallgorguina u� litza la carmanyola

L’ajuntament va entregar carmanyoles i boc’n rolls per 
portar l’esmorzar als alumnes dels cursos més grans de 
l’ Escola de Vallgorguina.

Aquesta inicia� va  té com a objec� u reduir l’ús 
d’embolcalls d’alumini  i plàs� c fi lm dels entrepans, i 
d’aquesta manera minimitzar la generació de residus 
i seguir educant i formant els nostres fi lls i fi lles en el 
benefi ci col·lec� u que representa tenir cura del nostre 
entorn i del medi ambient.

S’ha demanat més material, per poder arribar tant a 
l’Escola Bressol, com els alumnes més pe� ts de l’escola.

Durant el mes de gener i febrer, a l’Espai Jove s’hi fa-

ran un seguit de millores per tal d’adaptar-lo a allò que 

pretén ser, un espai que aglu� ni joves on hi puguin pas-

sar una bona estona i que se’l puguin fer seu.

Totes aquelles persones que hi han estat han compro-

vat que són necessàries millores sobretot pel que fa a 

les parets i estanteries (principalment treure-les), i per 

començar, aquests són alguns dels canvis que es faran. 

D’altra banda, aquest febrer s’iniciarà una programa-

ció d’ac� vitats setmanal, consistent en que cada dissab-

te de 17 a 19h. un monitor o monitora de l’Esquirol (els 

coneixereu perquè són les persones que varen fer el ca-

sal d’es� u) vindrà a fer ac� vitats que s’anunciaran amb 

anterioritat, a més d’aquelles que proposin els joves. 

Aquestes ac� vitats estaran des� nades a joves a par� r 

de 12 anys i no cal prèvia inscripció. Per descomptat, són 

gratuïtes. 

Així doncs, ja podeu animar als vostres fi lls i fi lles a ve-

nir que s’ho passaran molt bé! Per acabar, comentar-vos 

també que si seguiu el compte d’Instagram de @vallgor-

joves us anirem informant de totes les ac� vitats (també 

les podreu consultar al Facebook de l’Ajuntament). 

Novetats a l’Espai Jove

Entre l’1 de gener de 2017 i l’1 de gener de 2018, Va-

llgorguina va augmentar la població en 65 habitants, és 

un creixement reduït però confi rma la tendència a l’alça 

dels darrers anys.

L’any 2008 érem 2.404 habitants, i l’any 2018 som 

2.854 habitants, això representa un increment d’un 

18’72% en 10 anys. L’arribada de gent d’altres punts del 

país és un factor per a l’augment.

Hi ha hagut un augment d’adults de 30 a 44 anys, que 

indiquen l’arribada de persones joves i famílies amb fi lls.

Els municipis que més creixen el 2018 del Vallès Orien-

tal, són els del Baix Montseny, amb 659 habitants.

Vallgorguina creix un 18,72 per cent 
en deu anys



Colònies de gats controlades per persones voluntàries a diversos punts dels 
barris de La Baronia del Montseny i Canadà Parc

Campanya informa� va de la 
Generalitat de Catalunya sobre 
els senglars i la pesta porcina

Des de fa anys, l’Ajuntament de Vallgorguina té ubicades a 
diversos punts dels barris de la Baronia del Montseny i Canadà 
Parc, colònies de gats controlades per persones voluntàries. 
Aquestes colònies es concentren al voltant dels punts de men-
jar autoritzats, i només en aquests punts s’hi pot posar pinso, 
en cap d’altre, ja que només així s’aconseguirà que funcionin 
correctament de cara al control i esterilització.

Hi ha constància que a Can Puigdemir algunes persones po-
sen menjar als gats en diversos punts, però des de l’Ajuntament 
no es té constància de qui són. Per aquest mo� u, des d’aquí 
es fa una crida a totes aquestes persones perquè es posin en 
contacte amb el Consistori per a oferir-los la possibilitat de ser 
persones voluntàries degudament registrades i iden� fi cades, 
i així poder ges� onar correctament de forma coordinada  les 

colònies de la urbanització. 

L’Ajuntament de Vallgorguina rep una subvenció de 

la Generalitat de Catalunya del Departament de Terri-

tori i Sostenibilitat, per al foment de la iden� fi cació i 

l’esterilització dels animals de companyia.

La subvenció de 9.290,30 euros, té com a fi nalitat 

cobrir part de les despeses que es van realitzar pel 

consistori l’any 2017 per la iden� fi cació i esterilització 

d’animals de companyia, principalment de les colònies 

de gats.

Subvenció de la Generalitat per al 
foment de la iden� fi cació i 
l’esterilització dels animals 
de companyia



FEBRER

» Dissabte 2 i diumenge 3 de febrer
   Ultra trail Montnegre-Corredor

» Dissabte 9 de febrer
de 17 a 19 hores “Nou Espai Jove”.
A QUINES ACTIVITATS US AGRADARIA PARTICIPAR?
 VENIU A PROPOSAR ACTIVITATS A con� nuació
JOCS  DE TAULA RÀPIDS Refrigeri .

» Dissabte 16 de febrer
de 17 a 19 hores “Nou Espai Jove”.
Esports Tradicionals

» Dissabte 16 i diumenge 17 de febrer
    Fira d’aus al espai la fàbrica.

» Diumenge 17 de febrer
Mercat de pagès a la plaça 
de Mossèn Narcís Saguer

» Dissabte 23 de febrer
de 17 a 19 hores “Nou Espai Jove”. 
JOC DE TAULA “Belfedar” “cooperar o morir 
de riure”.

» Diumenge 24 de febrer
Els tres tombs.

MARÇ

» Dissabte 2 de març
A les 17 hores Rua de Carnestoltes.

» Dissabte 9 de març
Marxa Nòrdica gratuïta
A les 10 h. sor� da del Museu del Bosc

A les 18 h. inauguració de l’expòsició RecuperArt

» Diumenge 10 de març
Mercat del Trasto a l’aparcament d’asfalt

Agenda d’ac� vitats febrer i març 2019


