


L’alcalde Joan Mora assisteix a la 
reunió sobre les reclamacions que 
els ajuntaments estan rebent d’Endesa

L’Alcalde de Vallgorguina, Joan Mora va par  cipar el 4 
de setembre a la reunió de la Diputació de Barcelona per 
donar una resposta conjunta a les reclamacions que els 
ajuntaments han rebut d’Endesa pel deute de les famílies 
en situació de pobresa energè  ca que no poden pagar les 
factures. 

La presidenta de la Diputació, Núria Marín, va dema-
nar als ajuntaments que no paguin el deute, a l’espera 
d’impulsar una taula amb les administracions i empreses, 
per així coordinar una resposta clara i conjunta a nivell 
local. Marín va explicar que les cartes s’han enviat “en 
un to que considerem inadequat, amenaçant amb el tall 
del subministrament dels veïns i veïnes que estan afec-
tats per aquesta qües  ó de pobresa energè  ca”. A més, 
va afegir que, a principis d’agost, “era un moment inade-
quat enviar una carta a tots els municipis que s’acabaven 
de cons  tuir”. Tot i això, la presidenta de la Diputació va 
detallar que “el més senzill i més fàcil és que haguessin 
enviat una carta a la Generalitat de Catalunya i no al cen-
tenar d’alcaldes i alcaldesses”. 

Vallgorguina commemora el segon aniversari de la cele-
bració del Referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a la Sala 
d’Exposicions. Durant l’acte l’ANC i la CUP varen llegir un 
manifest, i les persones assistents varen poder veure les 
imatges de l’arribada de la Guàrdia Civil a Canadà Parc, 
així com l’exposició de fotografi es de Romà Salvador.

Segon aninersari de l’1 d’Octubre

El delegat del Govern a Barcelona 
visita l’Ajuntament de Vallgorguina

El delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona, 
Juli Fernández, va visitar l’Ajuntament per mantenir una 
reunió de treball amb l’alcalde, Joan Mora, i alguns re-
gidors de l’equip de govern, com Xavier Blanquer i José 
Terribas. El pressupost municipal i el PUOSC van ser al-
guns dels temes que es van parlar. 

Fernández va dir que Vallgorguina pot demanar 
subvenció per dues vies diferents fi ns a un màxim de 
250.000 euros, i proposant tres projectes per dues línies 
amb un fi xe de 40.000 euros per una de les línies. La 
Generalitat aportarà el 85% del total i l’Ajuntament el 
15%. Pel febrer l’ajuntament ja sabrà l’import que podrà 
disposar pel PUOSC, i pel maig ja es farà efec  u, ja que 
corresponen a par  des del capítol 6 de la Generalitat.

La reunió també va servir per parlar de les mancan-
ces que té el municipi i de les difi cultats que suposa 
tenir nuclis de població com les urbanitzacions de Ca-
nadà Parc i la Baronia del Montseny, molt allunyats del 
centre. Entre aquestes difi cultats els desplaçaments  
a l’escola, la llar d’infants, anar al consultori mèdic o 
par  cipar en les ac  vitats que s’organitzen al nucli.

L’Ajuntament va aprofi tar la presència del delegat del 
Govern a Barcelona per fer-li saber quins són els projec-
tes municipals per als propers quatre anys.

27-S Vaga mundial pel clima

L’Ajuntament dona suport a totes les inicia  ves que 
promouen la conscienciació sobre la crisi climà  ca que 
està pa  nt el planeta. El 27 de setembre, dia de la vaga 
mundial pel clima l’ajuntament es va adherir  i va de-
manar que sigui l’inici d’un procés en que cadascuna 
de les vallgorguinenques i  vallgorguinecs refl exionem 
individualment i col·lec  va sobre quines conseqüències 
tenen les nostres conductes envers el planeta que ha-
bitem.



La ciutadania del Baix Montseny va sur   al carrer per 
mostrar el seu rebuig a la sentència pel referèndum de 
l’1 d’octubre, que va fer pública al dilluns 14 d’octubre el 
Tribunal Suprem. A més, l’Ajuntament s’ha adherit a les 
crides unitàries de rebuig a les sentències amb diverses 
concentracions.

La resposta a la sentència no es va fer esperar amb 
una concentració a la plaça de la Vila de Sant Celoni que 
va omplir la plaça amb milers de persones, va comptar 
amb la par  cipació de diversos alcaldes/esses i regidors/
res del Baix Montseny, així com de l’ANC i Òmnium Cul-
tural. Tots van llegir manifests que reivindicaven el dret 
d’autodeterminació, el suport als presos i preses polí  -
ques i la via no-violenta, així com la desobediència civil.

Per a dimarts 15 d’octubre, l’Ajuntament de Vallgor-
guina va convocar un ple extraordinari a les 19 hores on 
es va presentar una “moció de resposta a la sentència 
del Tribunal Suprem i per demanar l’amnis  a per a les 
persones preses polí  ques catalanes i en defensa del 
dret d’autodeterminació”.

Resposta civil i polí  ca contra la 
sentència de l’1-0 al Baix Montseny

L’Alcalde de Vallgorguina, Joan Mora, va assis  r el dia 
20 de setembre a l’Assemblea Anual de l’ACM al Palau de 
Congressos de Girona, juntament amb uns 200 alcaldes i 
alcaldesses. Acte en el que es va aprovar per unanimitat 
l’informe de ges  ó de l’en  tat i sis propostes de reso-
lució. Una d’elles demanant que els problemes polí  cs 
s’han de resoldre per vies polí  ques i no judicials, i que 
es deixi sense efecte les causes obertes contra totes les 
persones que van defensar la democràcia l’1 d’octubre. 
Una altra proposta de resolució per impulsar l’Agenda 
2030 i els Objec  us de Desenvolupament Sostenible 
(ODS). Una altra resolució per tramitar una Llei del Terri-
tori que potenciï la cohesió, l’equilibri i la sostenibilitat 
i una altra per garan  r fi nançament als ens locals per 
atendre les necessitats socials bàsiques de la ciutada-
nia. Finalment, una altra resolució perquè es derogui 
la LRSAL i que s’ar  culi un sistema de fi nançament que 
garanteixi la sufi ciència fi nancers dels ens locals; i una 
úl  ma per abordar una futura unifi cació de les en  tats 
municipalistes de Catalunya.

L’alcalde de Vallgorguina present 
a l’Assemblea anual de l’ACM

Ple extraordinari per aprovar una 
moció de resposta a la sentència 
del Tribunal Suprem

L’Ajuntament va convocar al dimarts dia 15 d’octubre 
un ple extraordinari i es va presentar una “moció de res-
posta a la sentència del Suprem i per demanar l’amnis  a 
per a les persones preses polí  ques catalanes i en de-
fensa del dret d’autodeterminació”.

La moció es va aprovar amb els vots de JuntsxVallgor-
guina, ERC i CUP i una abstenció de la CUP.

L’Ajuntament modifi ca l’ar  cle 5.5 de les Ordenances 
fi scals, elevant el topall del valor cadastral de les boni-
fi cacions per famílies nombroses de 100.000 a 125.000 
euros per tal de bonifi car a més famílies nombroses, ho 
podeu començar a demanar a par  r del gener del 2020.

Famílies nombroses



La targeta de al deixalleria és digital i iden  fi ca l’usuari 
mitjançant un codi de barres. Si encara no la tens, pots 
passar per l’Ajuntament a demanar-ne una.

Cada vegada que aneu a la deixalleria haureu de pre-
sentar aquesta targeta. Gràcies al sistema de lector de 
codi de barres que s’ha instal·lat a la deixalleria, queden 
registrades les aportacions fetes.  La targeta no caduca 
al cap de l’any, no cal presentar-la a l’Ajuntament per de-
manar el descompte i té un ús indefi nit.

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

de Sant Celoni, s/n. La trobareu oberta:
-  dimarts a la tarda de 16.00 h a 19.00 h;
-  de dimecres a divendres, ma  ns de 9.30 h a 13.30 h 

i tardes de 16.00 h a 19.00 h;
-  dissabtes de 9.00 h a 15.00 h i diumenges de 9.00 h 

a 14.30 h.

Què s’hi pot portar?
Residus voluminosos o contaminants com pneumà  cs, 

fl uorescents, pintures, vernissos, dissolvents, ferralla, 
electrodomès  cs, esprais, olis de cuina i de cotxe, piles, 
restes de jardineria, tèx  ls, frigorífi cs amb CFC, bateries, 
ampolles de cava, vidre pla...

Anar a la deixalleria té doble premi!
Pots reduir fi ns a un 25 euros, del que pagues pel re-

but de les escombraries. A més, portant aquests residus 
a la deixalleria aconseguim fer-ne una millor ges  ó i te-
nir els carrers més nets i endreçats.

Com funciona la targeta 
de la deixalleria? 

L’Ajuntament bonifi ca l’IBI i l’ICIO 
dels habitatges si s’instal·len
plaques fotovoltaiques

L'Ajuntament de Vallgorguina, bonifi ca l'IBI (50%) i 
l’ICIO (95%) dels habitatges que instal·lin plaques solars 
fotovoltaiques.

L’ordenança promou les instal·lacions d'aprofi tament 
i estalvi energè  c per l’autoconsum amb energia foto-
voltaica amb l'objec  u de contribuir a reduir els efectes 
nega  us del canvi climà  c. L'equip de govern municipal 
ho argumenta posant en valor el seu compromís amb la 
lluita contra el canvi climà  c i posant en marxa de ma-
nera defi ni  va el poder afrontar la transició energè  ca, 
suposant un dels reptes actuals més importants que 
qualsevol societat ha d'afrontar, i que exigirà una trans-
formació profunda dels actuals models energè  cs, i un 
compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania.

Aquesta Ordenança estableix una regulació muni-
cipal que incen  va la implantació de les instal·lacions 
d'aprofi tament i estalvi energè  c per l’autoconsum amb 
energia solar fotovoltaica en l'àmbit municipal i permet 
el desenvolupament de la generació elèctrica distribuïda 
en tot el territori, tot transformant a la vegada el model 
econòmic relacionat amb la generació elèctrica cap a un 
de més sostenible i ecològic. I això, oferint claredat en 
els requisits necessaris per la tramitació de les llicències 
urbanís  ques a tal efecte i, simultàniament, preveient 
bonifi cacions en l'àmbit imposi  u municipal, concreta-
ment en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) d’un 25% 
i en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
d’un 50%.

Pla de millora per a la implantació 
d’un model de ges  ó documental 
integral

El passat 20 de setembre a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament, el personal del consistori i els polí  cs de 
l’equip de govern, varen poder seguir la presentació del 
pla de millora per a la implantació d’un model de ges  ó 
documental integral, presentat per la nova secretària de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, que va fer les pràc  -
ques durant uns mesos a l’Ajuntament de Vallgorguina.



La parròquia de Vallgorguina 
té nou mossèn

Divendres 6 de setembre de 2019, l’alcalde Joan 
Mora, va donar la benvinguda al nou rector de la Pa-
rròquia de Sant Andreu, mossèn Jaume Casas, que 
deixa la parròquia de Santa Engràcia de Montcada 
per venir a Vallgorguina. A la reunió també hi va as-
sis  r al regidor Xavier Blanquer. 

Mossèn Jaume va fer al·lusió a les ganes de fer un 
gir de 180 graus a la parròquia, va assegurar que, tot 
i que viurà fora de Vallgorguina, man  ndrà el contac-
te amb el poble i està disposat a obrir la parròquia a 
tothom.

El dia 15 de setembre va fer la primera missa a dos 
quarts d’onze, i el dia 29 de setembre va venir el Bisbe 
a celebrar la missa per fer la seva presentació.

Durant tres anys Vallgorguina ha  ngut un adminis-
trador parroquial, Mossèn Agus  . 

Segueixen els treballs de reducció de combus  ble i mi-
llora forestal de les fi nques municipals.Aquests treballs 
consisteixen en l’aclariment d’alzina i pi pinyer per a una 
millora forestal, estassada i selecció de tanys, i elimina-
ció de restes a la vora dels camins. L’objecte principal 
d’aquestes actuacions és la prevenció d’incendis fores-
tals, especialment en zones anomenades d’interfase, és 
a dir, espais forestals pròxims a zones amb habitatges.

Millora forestal de les 
fi nques municipals

Manteniment de pous

L’Ajuntament ha contractat les obres de rehabilitació 
de cinc pous d’abastament d’aigua potable mitjançant 
un procediment obert simplifi cat, per un import total de 
91.960 euros. Inicialment la despesa estava prevista en 
93.048,27 euros, assolint, un estalvi de 1.088,27 euros.

A més, l’actuació està fi nançada amb una subvenció 
de la Diputació de Barcelona per un import de 50.000 
euros, per la qual cosa el cost fi nal per a l’Ajuntament 
serà de 41.960 euros.

Contractació del servei de 
manteniment de l’enllumenat públic 

L’Ajuntament ha contractat el servei de manteniment 
de l’enllumenat públic a l’empresa Electricitat Boquet, 
SL mitjançant un procediment obert, per un període de 
4 anys, prorrogable per 1 any més. El cost previst inicial-
ment del servei era de 3.630 euros/mes IVA inclòs, el qual 
s’ha reduït gràcies al procediment fi ns a un cost mensual 
de 2.613,60 euros/mes IVA inclòs, estalviant així 1.016,40 
euros/mes respecte a la contractació anterior.

Nous abocaments
Es recullen més de 4 tones de voluminosos en dos dies 

i apareixen nous abocaments.
En cas de detectar alguna ac  tud incívica, si us plau, 

contacteu amb el Vigilant municipal 670 22 47 63 o amb 
l’Ofi cina d’assistència en matèria de registre 93 867 91 
25, es man  ndrà la confi dencialitat.



El passat 5 d'octubre es va celebrar la sessió anual de 
treball i formació per a l'equip de persones vinculades al 
Servei d'informació dels parcs de la Direcció Territorial 
Oriental (formada pel Parc del Montnegre i el Corredor, 
Parc de la Serralada de Marina i Parc de la Serralada 
Litoral) al Museu del Bosc i la Pagesia de Vallgorguina, 
enguany, s'ha aprofundit en el coneixement d'aspectes 
rela  us al canvi climà  c i al seu tractament comunica  u.

Sessió de treball i formació del 
personal d’informació de la DTE 

Si teniu llar de foc o estufa de llenya, vigileu amb les 
cendres. Cada hivern, les cendres mal apagades de les 
llars de foc fan malbé contenidors. Recordeu que està 
prohibit abocar brases que encara  nguin foc o cendres 
calentes als contenidors d’escombraries.

Per això, l’Ajuntament demana que es vigili que es  -
guin ben apagades abans de llençar-les als contenidors. 
Cal deixar-les reposar un parell de dies abans de llençar-
les, i assegurar-se després que ja no fan caliu i que, per 
tant, no cremen.

Si les cendres estan enceses s’inicia un procés de 
combus  ó que pot durar hores però que culmina amb 
l’incendi del contenidor amb el consegüent perill de 
propagació a vehicles propers, arbres o tendals d’edifi cis 
i, fi ns i tot, escampar-se pels habitatges. Cal recordar, a 
més, que la reposició de contenidors té un cost unitari 
aproximadament d’uns 400 euros.

D’altra banda, s’informa que s’ha obert el període per 
a la crema de les restes vegetals dintre del terme muni-
cipal. Recordem que la Generalitat va ac  var les restric-
cions durant l’època es  uenca com a mesura preven  va 
per evitar possibles incendis durant la temporada seca. 
Ara s’ha obert de nou el període, a través del Pla Lo-
cal de Cremes, ja es poden fer la crema de les restes 
vegetals, cal disposar de l’autorització municipal corres-
ponent que es pot tramitar des del mateix Ajuntament.

Cendres i crema de restes vegetals

Separar els residus és la 
nostra responsabilitat. I és 
que fer-ho bé és ben fà-
cil. Amb aquesta aplicació 
trobaràs fàcilment on has 
de llençar cada residu per 
a reciclar-lo correctament. 
Fent-ho així, op  mitzarem 
l’efi ciència del procés de re-
ciclatge i tractarem millor el 
medi ambient. La correcta 
ges  ó dels residus fa estal-
viar diners als municipis i a 
tu.

APP residus

Sovint, quan anem pel carrer veiem brossa a terra, quan 
hi ha espai dins els contenidors i mobles, matalassos i al-
tres trastos fora del dia de recollida, impedint el pas per 
la vorera, provocant escampada de brossa pel voltant i 
molès  es als veïns.

Per poder gaudir d’un espai públic net i endreçat es ne-
cessari dipositar les escombraries dins dels contenidors i no 
baixar els trastos qualsevol dia, donat que a part d’afectar 
els vianants, també en resulten perjudicats els veïns que 
tenen illes de contenidors properes al seu habitatge.

La recollida de trastos vells i andròmines es fa cada 15 
dies i sempre amb dimarts al ma  . Cal deixar-los el dilluns 
al vespre al costat dels contenidors. Si es baixa un altre 
dia que no hi ha el servei de recollida de trastos, aquests 
es poden estar dies al carrer, fi ns la data de recollida. Es 
per això que es important respectar els dies de recolli-
da de trastos vells.  En el cas que necessitem desfer-nos 
d’alguna cosa abans, es pot u  litzar la deixalleria, aconse-
guint a més segellar el carnet per gaudir del descompte 
de la taxa d’escombraries per ús de la deixalleria.

Per un ús correcte



Aprovació provisional del POUM
L’Ajuntament de Vallgorguina ha aprovat de manera 

provisional el POUM, per 6 vots a favor del grup muni-
cipal Junts per Vallgorguina i 5 vots en contra dels grups 
municipals de la CUP i ERC. Ara, s’espera que la Comissió 
d’Urbanisme de la Generalitat hi doni el vis  plau en la 
reunió que  ndrà lloc el proper mes de novembre.

L’aprovació defi ni  va del Pla d’Ordenació Urbanís  ca 
Municipal (POUM) de Vallgorguina sembla que està ben 
encarada, com a mínim aquesta és la sensació que es té 
des de l’equip de govern de l’ajuntament del municipi. En 
el ple celebrat el dimecres 18 de setembre es va aprovar 
de manera provisional un POUM que ha viscut un procés 
de par  cipació ciutadana, dues aprovacions inicials i can-
vis substancials en el decurs dels més de deu anys que fa 
que dura l’elaboració d’un POUM,  que es considera molt 
necessari pel municipi. 

Una vegada superat aquest tràmit és la Comissió 
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya qui hi ha de 
donar el vis  plau, fet que podria tenir lloc durant el pro-
per mes de novembre. Amb tot, l’alcalde Joan Mora, ja 
ha avançat que el més probable és que s’hagi de fer un 
text refós.

El  POUM de Vallgorguina dona compliment al Pla Te-
rritorial Metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat defi -
ni  vament al maig de 2010. El POUM adopta l’estructura 
dels espais oberts, recollint els espais amb protecció ju-
rídica supramunicipal (Xarxa Natura 2000, espais PEIN, 
Parc Montnegre i el Corredor) i el sòl de protecció espe-
cial dels espais oberts del PTMB, que afecta la major part 
de la super  cie del terme municipal. Aplica les estratè-
gies de desenvolupament moderat pel nucli de Vallgor-
guina, manteniment del caràcter rural a Poca farina i re-
ducció/ex  nció a les àrees especialitzades de Baronia del 
Montseny, Canadà  Parc, desenvolupament urbans del 
nord i d’ús del nucli de Vallgorguina, i Can Pujades. Incor-
pora també la proposta de variant de la carretera C-61.

Sistema viari
El  POUM recull dues alterna  ves pel traçat de la va-

riant de la C-61, segons l’esquema que proposa el PTMB. 
També proposa la creació d’un camí de vora de la riera de 
Vallgorguina,  anomenada Via Verda, entre el nucli de Va-
llgorguina i Sant Celoni, i que forma part de la  Ruta de la 
Tourdera, en el marc del projecte Vies Blaves, que és una 
inicia  va per a condicionar an  cs camins paral·lels als rius 
i rieres per a senderistes i ciclistes, tot impulsant l’ac  vitat 
econòmica i el turisme. Altres actuacions de vitalitat són 
l’ampliació  de les voreres del pont sobre la riera de Vall-
gorguina, i la passera sobre la mateixa riera, al davant del 
carrer Montnegre. I l’arranjament dels camins que comu-
niquen Canadà Parc amb la Baronia del Montseny.

Equipaments
El POUM reserva el sòl necessari per la futura construc-

ció dels següents equipaments socials i culturals, sanita-
ri d’àmbit municipal, espor  us de diversa índole,  Ca La 
Lola, recentment adquirit per l’Ajuntament per a equipa-
ment polivalent, i un equipament a l’entrada de la urba-
nització Canadà Parc.

També es proposen un seguit d’espais lliures públics al 
costat sud de la riera de Vallgorguina i  en els sectors de 
Can Palomer i La Solana Nova.

L’ajuntament va ac  var un nou servei 
per enviar informació a la ciutadania. 
És un sistema d’avisos i informació via 
WhatsApp. El canal “Vallgorguina Infor-
ma”, ja ha arribat a més de 400 usuaris, 
funciona a través d’un llistat de difusió 
privat de WhatsApp on s’inclouen als 
veïns i veïnes que prèviament s’hi han 

Vallgorguina Informa

ciutadans han de seguir fent servir els canals habituals 
de contacte amb l’ajuntament, mitjançant una instància 
a l’Ofi cina d’Assistència en Matèria de Registre o bé, a la 
Seu Electrònica.

D’altra banda, el consistori ha decidit no renovar l’APP 
d’informació ciutadana per a disposi  us mòbils, precisa-
ment per poder potenciar el grup de difusió de whats-
app amb la intenció d’informar els veïns i veïnes amb 
més agilitat.

donat d’alta enviant el seu nom i cognoms. El servei pre-
tén oferir informació d’interès per a la ciutadania, com ara 
l’agenda d’ac  vitats o no  cies, informació d’incidències, 
avisos o possibles situacions d’emergència en el municipi.

L’ajuntament vol aprofi tar la immediatesa del Whats-
App per informar els seus veïns i veïnes d’una forma àgil, 
directa 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



La Fira del Bosc i la Pagesia de Vallgorguina, un homenatge a les persones
treballadores de la terra

Qui  ngui ganes de descobrir la vida i l’entorn de la 
Catalunya rural obligatòriament ha de guardar-se el cap 
de setmana dels dies 23 i 24 de novembre d’aquest any, 
perquè a Vallgorguina se celebra una nova edició de la 
Fira del Bosc i la Pagesia. Sense cap mena de dubte és 
l’esdeveniment més important de l’any que se celebra, 
no arribem als tres mil habitants però que el cap de set-
mana de fi ra els visitants poden arribar a mul  plicar per 
cinc la població i els nostres carrers es converteixen en 
un traginar de gent amunt i avall. Per això aquest any 
2019 s’ha fet una clara aposta per ampliar les zones 
d’aparcament al municipi.

Com es ve fent els darrers anys l’aposta d’èxit segueix 
sent el centre neuràlgic del municipi, sobretot la Carre-
tera Nova que durant dos dies es converteix en un im-
mens aparador que apropa al visitant al món del bosc, la 
natura i la pagesia promovent el respecte envers aquest 
i valorant la importància que té. 

La fi nalitat és donar a conèixer Vallgorguina arreu 
de Catalunya i alhora fer un homenatge a totes aque-
lles persones que, an  gament perquè ara ja no hi que-
da pràc  cament ningú, treballaven al camp o al bosc. 
Per aconseguir-ho s’han programat una àmplia varietat 
d’ac  vitats que endinsaran en el món rural a pe  ts i 
grans. 

També s’hi podran trobar diferents productors gas-
tronòmics de la zona: embo  ts, formatges, mel i altres 
artesans i demostracions d’ofi cis tradicionals, alguns 
dels quals ja han desaparegut. A Vallgorguina hi haurà 
llenyataires, forners, des  l·ladors d’herbes, escultures 
de fusta, ferrer, terrissaire, torn de fusta, treballs amb 
llana merino, tot en un ambient de festa. I no es pot 
marxar de la Fira del Bosc i la Pagesia sense haver tastat 
l’escudella que any rere any preparen des del Caliu.

EXHIBICIÓ D’UN AIZKOLARI
L’obertura de la Fira es farà el dissabte 23 de novem-

bre a les 11 del ma   i durant tot el dia  ndrà lloc un se-
guit d’ac  vitats com una demostració de fi gures tallades 
amb moto serra i l’exhibició d’un aizkolari tallant amb 
destral. Aquest any, però, els visitants podran veure un 
concurs de moto serra disputant tres de les cinc proves 
que es fan en un campionat mundial: canvi de cadena, 
desbrancat i aba  ment. 

EL MUSEU DEL BOSC I LA PAGESIA
L’Ajuntament de Vallgorguina uns anys enrere va com-

prar l’an  ga casa de Can Mainou i després la va remo-
delar per acollir-hi el Museu del Bosc i de la Pagesia, 
tothom qui s’hi apropi podrà gaudir dels tres espais de 
l’equipament on s’explica la història i s’hi poden veure 
les eines i explicacions de la pagesia. 

Al Local de l’Associació cultural de Vallgorguina (al cos-
tat de l’ajuntament) serà on el naturalista Mar   Boada

hi presentarà alguna de les seves exposicions i a la 
Sala d’Exposicions (al costat del poliespor  u) hi farà 
una xerrada relacionada amb els boscos de Catalunya, 
una de les seves grans especialitats. A la mateixa Sala 
d’Exposicions també podrem escoltar les sàvies parau-
les d’en Joan Salicrú  amb una xerrada sobre l’agricultura 
biodinàmica. Una alterna  va cultural a la Fira.

NOVETATS
La Fira també  fa innovacions cada any aportant ac  -

vitats d’actualitat que alhora estan relacionades amb el 
món rural.

Aquest any aposta per un taller de bioconstrucció on 
els par  cipants realitzaran una cúpula geodèsica amb 
canyes.

D’altra banda també hi haurà la presència d’un cen-
tre equí de doma natural que acostarà aquesta fi losofi a 
als més pe  ts, que podran pen  nar i portar del ramal 
els cavalls educats amb aquesta tècnica, més conscient i 
sensible amb els animals.

Amb tot aquest conjunt esperem que totes les perso-
nes visitants, enguany se’n tornin a casa  sa  sfets i amb 
ganes de tornar-hi l’any vinent!
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Servei d’Intervenció en in-
fants en risc social

El dilluns 2 de setembre els i les mestres de l’Escola 
de Vallgorguina van realitzar el taller “Mou-te amb els 4 
elements”, a càrrec de la Gemma. 

Es tracta d’un taller interac  u de cohesió de grup i au-
toconeixement, trets importants en l’inici del nou curs i 
l’arribada de nous mestres.

Des de l’Ajuntament de Vallgorguina ens reconforta 
i ens omple de sa  sfacció ajudar a genear un bon am-
bient de treball entre aquells i aquelles que s’ocupen 
d’educar i ensenyar dia a dia als nostres fi lls i fi lles.

Taller interac  u “Mou-te amb 
els 4 elements”

La Bbiblioteca de Vallgorguina  ha estrenat un nou 
perfi l d’instagram. L’adreça és:

 @vallgorguina_biblioteca. 
Amb la presència en un nou canal de les xarxes 

socials es podrà oferir un millor servei, informant de 
tot allò d'interès relacionat amb la Biblioteca.

La biblioteca estrena nou 
perfi l a Instagram

A l’Ajuntament de Vallgorguina seguim apostant per do-
nar con  nuïtat i creixement a projectes com aquest, fo-
calitzat en els i les joves del nostre municipi. Recentment 
l’en  tat Nara de Canet de Mar, ha estat l’adjudicatària del 
procés de licitació del servei.

Nara és una associació sense ànim de lucre nascuda 
l’any 2011 amb la missió de millorar la qualitat de vida 
dels i les infants, adolescents i les seves famílies, oferint un 
acompanyament en el terreny emocional, cogni  u, acadè-
mic i de creixement únic i propi. Compta amb un equip de 
persones mul  disciplinari especialitzat en l’atenció a la in-
fància i l’adolescència que creu i té l’afany de treballar con-
juntament, integrant aprenentatge i oportunitats, a par  r 
de valors de treball que compar  m i volem transmetre. 

El projecte, endegat ja fa uns anys, és un referent que 
altres poblacions intenten imitar i implementar i, per 
exemple, el curs 2018-2019 va donar cobertura a 7 infants  
deprimària i a 6 alumnes de secundària de Vallgorguina.

La contractació s’ha dut a terme mitjançant un procedi-
ment de licitació pel procediment obert simplifi cat, en el 
qual s’ha  ngut en compte el projecte educa  u presentat 
per les empreses licitadores, i que ha acabat adjudicant-se 
a l’empresa Nara per haver ob  ngut la millor puntuació 
global en els criteris valorats, tant econòmics com tècnics. 
El cost total anual del servei serà de 11.040 euros, obten-
int un estalvi per la tresoreria de l’Ajuntament de 960 eu-
ros gràcies a la realització d’aquest procediment.



De la nostra sang
Quan el Jaume era jove, a pagès tot funcionava segons un 

guió establert, no hi havia lloc per a la improvisació i els 
sen  ments comptaven ben poc. Per això, ell, igual que 
havien fet el seu pare i el seu avi, va buscar una noia de 
bona família i millor reputació i s’hi va casar.

El pas següent havia de ser necessàriament tenir un 
hereu que ges  onés el patrimoni familiar i perpetués el 
nom de la casa. Aquí, però, les coses es van començar 
a tòrcer, de manera que al cap de cinc anys de casats 
el Jaume i la Carme encara no tenien fi lls. Un cosí del 
Jaume els va proposar d’adoptar un nen d’una família 
“pobra” que ell coneixia.

—No, perquè no serà de la nostra sang –li va contestar 
el Jaume.

Quan ja gairebé havien perdut les esperances de te-
nir descendència, la Carme va quedar embarassada i al 
temps va néixer la Pilar. 

—No és un nen però almenys porta la nostra sang —
va dir el Jaume content però amb certa resignació.

 —Així ens podrà cuidar quan siguem grans —va ma-
nifestar la Carme.

En la Pilar, tan anhelada i desitjada, varen dipositar 
totes les seves il·lusions i esperances. Va anar creixent  
sense que li faltés mai de res i va arribar el moment 
d’anar a ciutat a estudiar una carrera.

El guió marcava també que una dona no pot portar 
les regnes d’una casa de pagès si no és amb un home al 
costat. Per això, el Jaume i la Carme varen pensar que el 
millor seria que la Pilar estudiés per a mestra, d’aquesta 
manera no hauria d’estar gaire temps fora de casa i, 
potser així, el dia de demà podria arribar a treballar a 
l’escola del poble i casar-se amb algun noi dels voltants 
que volgués cuidar la fi nca. A la Pilar ja li va semblar bé, 
sobretot perquè això signifi cava lliurar-se per un temps 
de la vigilància dels pares.

A ciutat, la Pilar va anar descobrint tot un món ple 
de possibilitats; lluny del control dels pares i amb 
l’assignació mensual força generosa que li anava arri-
bant, no li calia pensar en res més que no fos diver  r-se 
i gaudir al màxim. Així va començar a fer campana a la 
facultat i va deixar els estudis sense que els seus pares 
se n’assabentessin.

La necessitat d’experimentar noves sensacions i la in-
sa  sfacció de tenir-ho tot sense ni haver-ho de demanar 
la varen portar a freqüentar ambients on era habitual el 
consum d’alcohol i altres drogues. A poc a poc li va can-
viar el caràcter: es va tornar esquerpa i solitària. Quan 
anava a casa es mostrava cada cop més exigent i dèspo-
ta envers els seus pares, cada vegada els demanava més 
diners i cada vegada amb més exigència; ells no gosaven 
portar-li la contrària, i si ho feien ella reaccionava agres-
sivament. Malgrat tot, els pares es negaven a reconèixer 
el problema.

—És jove i té el cap ple de pardals —deia la mare.
 —Ja madurarà —contestava el pare.
El dia que la Pilar va dir als seus pares que volia tornar 

a viure a casa perquè havia decidit que no li agradava fer 
de mestra i que volia treballar ajudant el pare, ells ho 
varen celebrar encara que amb certa recança per algun 
mo  u que ni ells sabien explicar. 
Un cop instal·lada a casa, la Pilar no va ajudar ni el pare 
ni la mare, ni tan sols era capaç de cuidar-se d’ella ma-
teixa. No li calia fer res per tenir el plat sempre a taula, 
la roba neta idisposar dels diners que, generosament, li 
donaven els pares per poder anar a ciutat sempre que 
volia i tornar quan se li havien acabat.

A mesura que els pares s’anaven fent grans, ella re-
clamava cada cop més protagonisme en la ges  ó del 
patrimoni i ells li anaven donant, temorosos de la seva 
ac  tud cada vegada més dèspota i agressiva. A poc a 
poc l’economia familiar se n’anava ressen  nt. 

Després d’una llarga malal  a la mare va morir i pocs 
anys després el pare va emmalal  r; llavors la Pilar va 
agafar les regnes de la casa, es va barallar amb els veïns, 
els masovers i la família. El pare va quedar indefens i 
aïllat a mercè de la seva voluntat. Ningú s’acostava a la 
casa, només el metge quan era imprescindible i alguns 
germans i nebots del Jaume que l’anaven a veure de 
tant en tant, aprofi tant les llargues absències d’ella. Uns 
i altres li aconsellaven que havia de marxar per anar a 
algun lloc on el poguessin cuidar. Malgrat tot, el Jaume 
es negava a abandonar la casa. Com podia abandonar 
allò que era el seu món, tot el que tenia i havia cuidat 
durant tota la seva vida?

El Jaume, molt prim, amb una barba blanca que no 
deixava veure el seu rostre pàl·lid com la cera, amb les 
espardenyes foradades a retaló, la bata plena de llàn  es, 
estava assegut darrere les vidrieres del menjador de 
casa i contemplava amb els ulls entelats els camps erms, 
els coberts mig ensorrats, les eines de treballar la terra 
rovellades. Sobre la taula hi havia un plat d’arròs molt 
passat, una poma que no havia  ngut esma de pelar i 
un iogurt que esperava que algú li tragués l’embolcall. 
Feia dos dies que estava sol a casa i no veia la Pilar. Va 
sen  r la remor d’algú que pujava l’escala; es va posar 
en guàrdia, tens, esperant algun crit, algun retret, algun 
insult. De seguida, però, es va relaxar en sen  r una veu 
coneguda, amable, que li deia: “Què fas Jaume?” Era el 
seu cosí que en veure el seu estat no va dubtar ni un 
moment.

 —Això s’ha acabat, ara mateix vens amb mi a casa.
Ell, esgotat i trist, amb llàgrimes als ulls, no s’hi va po-

der ni voler negar i el va seguir agafat del braç amb el 
cap cot i les espardenyes a retaló.   

  Lurdes Ribera i Balagué



Aquests són els resultats de la donació de sang que els 
veïns i veïnes de Vallgorguina han fet en les campanyes 
que s’han portat a terme en el marc de la Festa Major

Donació de Sang en les festes majors dels darrers anys

Els dies 20 i 21 de novembre, l’Ajuntament de Vall-
gorguina conjuntament amb la Diputació de Barcelona, 
organitzen la IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Li-
toral Central i VIII del Montnegre i el Corredor. De les 
9.30 a les 14h., i de les 16 a les 19h. trobareu a la Sala 
d’Exposicions, ponències, recerques i estudis realitzats 
en els darrers quatre anys en aquest territori. Hi esteu 
tots/es convidats.

IV Trobada d’Estudiosos de la 
Serralada Litoral Central i VIII del 
Montnegre i el Corredor

Durant els mesos d'octubre a desembre a l’Espai 
Jove "El Cau", situat als baixos de l'ajuntament, es con-
 nuarà realitzant ac  vitats dirigides pels joves d'entre 

11 a 16 anys. 
Cada dissabte de 17h a 19h, un monitor o monito-

ra de l’Esquirol Natura i Lleure vindrà a fer ac  vitats a 
l'espai jove o d'altres espais municipals, amb una pro-
gramació mensual, adaptada a possibles canvis en fun-
ció del propi grup de joves. Les propostes d'ac  vitats 
previstes són: grafi  , break dance, cuina, fotografi a,  
esports  tradicionals i alterna  us, joc de rol, teatre, 
circ, màgia, jocs de taula, …

L'objec  u d'aquestes ac  vitats és que els joves vin-
guin a passar-ho bé, on puguin fomentar i es  mular els 
valors socials de par  cipació, cooperació, solidaritat i 
respecte envers els companys, i a la vegada, desenvo-
lupar les competències emocionals pròpies de l'edat 
(automo  vació, resolució de confl ictes, habilitats so-
cials...).

Aquestes ac  vitats seran gratuïtes i no caldrà inscrip-
ció prèvia. Per par  cipar hauran d’estar a l’hora d’inici i  
poden marxar de les ac  vitats quan vulguin.

Les ac  vitats de l’Espai Jove ja 
estan ac  ves des de el 5 d’octubre!

Tens entre 11 a 16 anys? I no saps que fer els 
dissabtes a la tarda? Cada dissabte podreu par-
 cipar en ac  vitats amb els vostres amics i ami-

gues, us hi apunteu? Vine el 5 d'octubre a l'Espai 
Jove "El Cau" a informar-te! 

Us anirem avisant de totes les ac  vitats 
pel facebook de l’Ajuntament o pel compte 
d’Instagram de @vallgorjoves.

de les edicions corresponents des de l’any 2011 fi ns a 
l’actualitat.  Mil gràcies a tots i totes per fer-los possible. 
Donar sang salva vides.



Sor  da d’entorn per la SEE
Sopar fi  d’es  u

Com ja ve sent una tradició, l’úl  m cap de setmana 
d’agost, l’ajuntament organitza el sopar de fi  d’es  u, 
aquest any hem arribat a 260 persones, el sopar va aca-
bar amb l’actuació del grup musical Malparits que va 
oferir un tribut al grup Sopa de Cabra. 

El passat 29 de setembre es va fer una caminada 
seguint la ruta SL-C 109 “Roques i pedres de Vallgor-
guina”, d’uns 9,5 km. L’ac  vitat estava emmarcada 
dins la SEE (Setmana Europea de l’Esport). El nombre 
de par  cipants va ser molt reduït, tot i l’agradable 
temperatura que va fer i els envejables racons per on 
transita la ruta. Cal destacar el bon ambient que es 
va respirar entre el pe  t grup i el munt de perquès i 
anècdotes que ens va explicar en Jaume, un pou de 
saviesa per saber i entendre el passat del nostre mu-
nicipi.  

La Setmana Europea de l’Esport que es va celebrar 
entre els dies 23 i 30 de setembre, una inicia  va de la 
Comissió Europea per promoure l’esport i l’ac  vitat 
 sica arreu d’Europa. 

El dissabte dia 12 d’octubre l’Ajuntament de Vallgor-
guina i la Diputació van organitzar la Nit d’estels. Durant 
la sor  da, a la que hi varen assis  r més de 50 perso-
nes, amb força nens i nenes, van seguir l'explicació de 
l’expert en astrologia amb molt interès.

Tota una experiència!.

Nit d’Estels

XXXV Premi Narcís Saguer

José Luís García Herrera guanyador del XXXV Premi 
Narcís Saguer 2019, amb el  tol: El pinzell de les ànimes 
callades. El premi l’organitza l’Asscociació Cultural Vall-
gorguina (ACV).

Guanyadora del premi de pintura 
ràpida de la Festa Major 2019

A la fotografi a Judith Gangolells amb l’obra guanyado-
ra del 7è Concurs de Pintura Ràpida que se celebra per 
la Festa Major de Vallgorguina.



El Casal Caliu el Dolmen fa una 
excursió al Castell d’en Bardou

La gent gran de Campins visita el 
Museu del Bosc i la Pagesia

Tallers a l’espai K1 de la Biblioteca 

El Casal Caliu el Dolmen organitza una excursió al Cas-
tell d’en Bardou, més conegut com la Maternitat d’Elna, 
que va obrir les seves portes per homenatjar la labor 
que la infermera suïssa Elisabeth Eidenbenz va dur a ter-
me en temps de la Guerra Civil. Des del 1939, Eidenbenz 
va buscar les dones embarassades que es van exiliar als 
camps de concentració del sud de França i les va acollir 
en aquest palauet abandonat per facilitar que poguessin 
donar a llum en condicions decents. Fins al 1944, la ins-
 tució que es coneix com la Maternitat d’Elna, va portar 

al món al voltant de 600 nadons i, fi ns i tot, va recollir 
mares jueves que fugien de la persecució nazi durant la 
Segona Guerra Mundial.

La gent gran de Campins, visita al Museu del Bosc i la 
Pagesia de Vallgorguina i també es va aprofi tar l’ocasió 
per fer un taller d’herbes remeieres.

El passat mes d’octubre  l’Ajuntament va convocar una 
vegada més la concessió de subvencions espor  ves per a 
infants amb l’objec  u de prevenir el risc d’exclusió social.

Subvencions espor  ves per a infants

Bona par  cipació als tallers organitzats conjuntament 
amb el Bibliobús, a l’espai K1 de la Biblioteca.

El passat 7 d’abril l’Ajuntament de Vallgorguina va orga-
nitzar amb la col·laboració de Barcelona Discovery, un Taller 
de Fotografi a a càrrec de Vivian Lyon. Amb les fotografi es 
que van fer els par  cipants, es va organitzar un concurs. 
Barcelona Discovery, va patrocinar el taller amb el regal pel 
guanyador, concretament “Un tast de 4 vins i visita a un ce-
ller d’Alella”. El guanyadors van viure l’experiència un cap de 
setmana del mes d’octubre, on van gaudr de valent!

Concurs de fotografi a



La Diputació de Barcelona concedeix una subven-
ció consistent en un recurs tècnic per la realització de 
l'actuació  de planifi cació i millora de la zones verdes de 
Canadà Parc. Aquesta subvenció és des  narà a la contrac-
tació d’un tècnic especialista que redactarà un document 
de planifi cació, un projecte i uns informes de la millora.

Subvenció per la millora de zones 
verdes a Canadà Parc

L’1 d’octubre, va ser el dia Internacional de la Gent 
Gran. Un dia prou assenyalat per donar el tret de sor-
 da a un seguit de publicacions que de ben segur no 

us deixaran indiferents. 
Publicarem un pe  t conte a cada Informa  u, on la 

temà  ca d’aquests serà el relat de situacions quo-
 dianes i de la vida diària, situacions on ens veiem 

refl ec  ts tots en el dia a dia de les nostres famílies, i 
que posen de manifest el fenomen emergent i silen-
ciat dels maltractes vers la gent gran.

La violència que s’infringeix envers les persones 
grans és un fenomen poc visible i escassament inves-
 gat i detectat. A vegades el maltractament és molt 

sub  l, altres  vegades és sense intenció i per desco-
neixement, també es pot donar per cansament i su-
peració de la persona que cuida... però la raó per la 
qual es dona el maltractament no hauria de jus  fi car 
aquesta conducta. Un maltractament és una vulne-
ració absoluta dels drets sobre una altre persona, i 
aquest fet no s’hauria de produït sota cap concepte.

Amb la publicació d’aquests contes només volem 
donar visibilitat aquest fenomen, per tal de posar 
consciencia a tota la població d’aquest problema si-
lenciós però que alhora causa tant dolor quan es viu 
des de la pròpia pell. 

Així doncs, la intenció de la publicació d’aquest re-
lats, és la de remoure consciències i trencar tabús, 
per tal que entre tots puguem expandir i fomentar el 
valor de tenir cura i respecte de la nostra gent gran.

Dia Internacional de 
la Gent Gran

Neteja jardins par  culars
Les persones que tenen casa amb jardí, les plantacions 

del qual  nguin branques, arbustos o tanques vegetals  
que sobresur  n de la seva propietat, cal que les man-
 nguin  de manera que no causin molès  es a terceres 

persones, sense difi cultar el pas per la vorera. Les tan-
ques que sobresurten molt obliguen a baixar de la vorera 
creant inseguretat viària, i riscos innecessaris



Camp d’Argelers: La memòria de l’exili

Tardes de cinema

Quan l’exili és l’única forma de fugir dels horrors d’una 
guerra mai es pensa en el que pot passar després. La 
fugida implica salvació, però aquesta no va ser igual pels 
republicans  que al 1939 deixaren enrere cases, fami-
liars, vides... per culpa de la repressió de les tropes na-
cionals de Franco.

El passat diumenge 7 d’octubre, seguint els passos 
dels refugiats catalans, l’Associació Casal Caliu el Dol-
men de Vallgorguina va organitzar una visita guiada a 
les zones franceses més representa  ves de l’exili i que 
encara queden en la memòria col·lec  va de molts.

El dia comença amb un viatge ple d’expecta  ves de tot 
allò que ens pot oferir la memòria històrica. En ruta es fa 
una dissertació sobre tot allò que va signifi car el fi nal de 
la Guerra Civil espanyola i per conseqüent l’eliminació 
de la República catalana. 

Enmig d’aquesta voràgine en la que van viure els exi-
liats va aparèixer una ins  tució de caràcter humanitari 
al terme comunal d’Elna (Rosselló). La suïssa Elisabeth 
Eidenbenz crea el que coneixem com a la Maternitat 
d’Elna, on centenars de dones exiliades i els seus fi lls
rebran atenció i auxili. L’escriptora Assumpta Montella i 
Carlos autora del llibre La maternitat d’Elna i la biografi a 
de la pròpia fundadora Elisabeth Eidenbenz, més enllà 
de la maternitat d’Elna, ens acompanyarà in-situ en una 
visita guiada en els secrets més profunds d’aquesta ma-
ternitat en l’etapa convulsa de la Segona Guerra Mun-
dial de Hitler i els Nazis a la França ocupada. 

Més tard la visita obligada a la platja d’Argelers ens farà 
entendre en primera persona com van malviure els exi-
liats republicans. Una super  cie sorrenca envoltada de 
fi lat espinós on s’amuntegaven 100.000 refugiats, no més 
lluny del que observem avui en dia en d’altres països.

En un ambient cerimoniós i solemne es guardarà res-
pecte al miler persones anònimes que varen perdre part 
de la seva vida en aquest paratge. 

Al fet popular d’Argelers que va involucrar milers de 
persones anònimes se li afegirà la història de l’exili  del 
President de la Generalitat Lluís Companys afusellat més 
tard al castell de Montjuïc.

Tot plegat, un record a la memòria històrica del nostre 
poble.

La comissió de cultura i l'ajuntament us conviden a les 
Tardes de cinema que s’han començat a fer quinzenal-
ment, la primera edició i estrena, va tenir molt èxit de 
públic, una quarantena de persones varen assis  r-hi, 
esteu convidats a venir a la tercera sessió el dia 10 de 
novembre.  

Èxit de públic i par  cipació a les classes per aprendre a 
ballar Sardanes que organitza l’AMPA de l’escola amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Vallgorguina. Es fan un 
diumenge al mes al poliespor  u i a les dotze del migdia.
us esperem a la propera classe que es portarà a terme el 
dia 17 de novembre.

classes de sardanes




