


La Diputació de Barcelona elabora 
el document de protecció civil 
de Vallgorguina

La Diputació de Barcelona ha realitzat el Document únic 
de protecció civil municipal (DUPROCIM) de Vallgorguina, 
un treball que estableix el marc orgànic i funcional  previst 
per un municipi de les seves caracterís  ques, amb l’objecte 
de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els 
béns. El document aborda la iden  fi cació i avaluació dels 
riscos, les accions i mesures necessàries per a la prevenció i 
control de riscos, així com les mesures de protecció i altres 
actuacions a adoptar en cas d’emergència.

El DUPROCIM de Vallgorguina incorpora a més dels riscos 
bàsics, riscos especials : riscos territorials, risc per incendis 
forestals, nevades, inundacions, sismes, transport de mer-
caderies perilloses, risc químic i ventades.

L’Ajuntament ha dissenyat un sistema d’avisos i infor-
mació via WhatsApp. El canal batejat com a “Vallgor-
guina Informa”, funciona mitjançant un llistat de difu-
sió 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 oferir informació 
d’interès pels ciutadans, com ara l’agenda d’ac  vitats o 
no  cies, així com informar d’incidències, avisos o possi-
bles situacions d’emergència en el municipi.

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.

L’Ajuntament ac  va un servei de 
whatsapp per enviar informació 
a la ciutadania

El Baix Montseny s’ha dotat d’un Pla Estratègic pel 
Desenvolupament Local i l’Ocupació. A la primavera es 
van iniciar els primers tràmits per a la cons  tució de la 
Comunitat de Municipis del Baix Montseny, l’òrgan de 
govern que facilitarà la col·laboració i coordinació inter-
municipal i alhora farà el seguiment i avaluació de la im-
plementació del Pla. El passat 3 de juliol es va celebrar 
la 3a Taula Tècnica a Fogars del Montclús, per posar en 
comú, entre els tretze municipis que par  cipen en el 
Pla, els treballs desenvolupats fi ns a la data.

Els alcaldes i alcaldesses del Baix Montseny han prio-
ritzat aquestes línies de treball:

 Avançar en un model de turisme sostenible que per-
me   gaudir del Parc Natural del Montseny i del Montne-
gre-Corredor, evitant les externalitats nega  ves i alhora 
potenciant el conjunt de recursos turís  cs que conviuen 
en el territori.

 Apostar per co-dissenyar, escoltar i ajustar les polí  -
ques de desenvolupament econòmic local a les neces-
sitats i demandes del teixit empresarial i industrial del 
Baix Montseny, creant espais i noves estratègies per es-
tablir vincles de confi ança que op  mitzin la col·laboració 
público-privada per la generació de riquesa i l’ocupació.

Estudiar la posada en marxa de nous serveis urbans des 
d’una perspec  va Inter municipal com és l’aprofi tament 
de la biomassa per a la clima  tzació d’equipaments mu-
nicipals o bé per a usos industrials que, eventualment, 
podrien generar un mercat local sostenible en el temps 
que afavoriria la ges  ó forestal del espais naturals que 
caracteritzen al territori.

Neix la Comunitat de Municipis
del Baix Montseny



El ple del 3 de juliol va aprovar la delegació d’atribucions 
als regidors del govern municipal

Joan Mora Alsina: 
Alcalde, Governació, Transparència, 
Sanitat i Consum i Urbanisme.

Silvia Crespo: 
Cultura, Barris i Joventut.

Montse Morón:  
Gent Gran, Barris i 
Promoció Municipi.

Josep Pujol: 
Tercer  nent alcalde, Esports, 
Ensenyament i Medi Ambient.

Francesc Xavier Blanquer:  
Segon  nent Alcalde, Hisenda,
Comunicació, Polí  ques digitals,
Promoció econòmica i Festes.

José Terribas: 
Primer  nent Alcalde, Recursos
Humans, Patrimoni, Serveis i 
Benestar Social.

Anna Herrero i Luís Toral:
Regidores de la CUP (oposició)

Ruben Blanco, Magda Bes i Carmen Linares:
Regidor i regidores d’ERC (oposició)

OPOSICIÓ

EQUIP DE GOVERN



Concentració en suport a la 
víc  ma de la violació múl  ple 
a Manresa

Una concentració de poc més d’una vintena de per-
sones, en representació de tots els grups municipals i 
també en  tats culturals i socials, davant l’Ajuntament 
de Vallgorguina el passat 8 de juliol a la tarda va servir 
per donar suport a la víc  ma de la violació múl  ple de 
fa dos anys a Manresa i de rebuig a l’agressió sexual. La 
concentració, convocada a nivell nacional, també es va 
fer a altres municipis del Baix Montseny. Elvira Piñero i 
Carmen Linares van llegir un manifest i a la concentració 
es va desplegar una pancarta amb el lema “Si ens to-
quen a una, ens toquen a totes!!”

El cas s’està jutjant a l’Audiència de Barcelona i les 
persones concentrades van expressar el seu rebuig a la 
“jus  cia patriarcal”, per no considerar agressió sexual 
qualsevol abús sexual sense consen  ment explícit de la 
víc  ma.

La Fiscalia demana per als sis acusats principals penes 
que oscil·len entre els 10 i els 12 anys de presó per abús 
sexual, tot i que considera provat que tots ells van penetrar 
la noia vaginalment i dos d’ells també oralment. A banda, 
un dels inculpats també s’enfronta a set anys i mig de presó 
més per tres delictes d’obstrucció a la jus  cia.

L’Ajuntament de Vallgorguina ha fet una inversió de 
gairebé 34.0000 euros amb la instal·lació de sis càme-
res de seguretat a diversos punts del municipi, tant a 
les urbanitzacions com al nucli, amb la intenció de dis-
suadir possibles lladres a cometre robatoris, prevenir la 
policia gràcies a la capacitat lectora de matrícules sos-
pitoses i també de resoldre casos amb la recuperació 
d’informació a par  r de les fi lmacions enregistrades per 
les càmeres.

La instal·lació va començar el dijous 11 de juliol i una 
vegada s’hagi acabat les càmeres estaran ubicades a Ca-
nadà Parc, Baronia del Montseny, Can Puigdemir, Collsa-
creu i el nucli del municipi. La instal·lació de càmeres és 
fruit de les diverses reunions que s’han portat a terme 
amb els Mossos d’Esquadra i es tracta d’una inicia  va 
per modernitzar la seguretat ciutadana de Vallgorguina 
amb l’objec  u de millorar i op  mitzar el treball dels Vi-
gilants Municipals i els Mossos d’Esquadra. 

L’Ajuntament de Vallgorguina considera que és un 
ambiciós projecte que blinda els accessos per carretera 
amb nous sistemes de videovigilància i lectura de matrí-
cules de darrera generació.

Instal·lació de sis càmeres de 
videovigilància a diversos punts 
del municipi

S’han acabat les obres de pavimentació del camí de 
Sant Iscle, tram de camí urbà de 900 metres, comprès 
entre la carretera C-61 i la cruïlla de Can Moreu amb 
el camí que porta a Coll Senís. Els treballs han consis  t 
en l’asfaltat del paviment, la construcció d’una cuneta 
americana per a la recollida d’aigües pluvials i els seus 
corresponents desaigües que desemboquen a la riera 
de can Gras, la construcció de passos d’aigua amb pen-
dents naturals i també s’han fet dues bandes reducto-
res de velocitat pels vehicles, el corresponent pintat de 
les línies de senyalització dels vorals i la col·locació de 
la senyalització ver  cal. 

Aquest tram considerat camí Urbà té un considerable 
trànsit  de vehicles tant de veïnes i veïns com de perso-
nes que u  litzen els serveis del restaurant.

El cost total de l’obra a pujat a 96.497,47 euros dels 
quals l’ajuntament ha rebut una subvenció de la Dipu-
tació de Barcelona per import de 48.358,95 euros.

Pavimentació del camí de Sant Iscle



Abocaments incívics de voluminosos a la via pública. Aju-
deu-nos a trobar-ne els responsables!

Hem solucionat una part del problema dels voluminosos, 
amb la recollida cada 15 dies, cada vegada recollim més to-
nes de mobles, electrodomès  cs, trastos...

Però s’ha afegit l'abocament incívic de voluminosos al ca-
rrer fora de termini. La brigada municipal, ha fet servei de 
recollida extra, però l'abocament de voluminosos con  nua 
durant tota la setmana i també els caps de setmana.

Recordeu, si voleu desfer-vos de mobles, electrodomès-
 cs, matalassos, somiers, estris de la llar o altres residus vo-

luminosos, els dies que no són assenyalats,  els podeu portar 
a la deixalleria.

L'Ajuntament de Vallgorguina recorda a la ciutadania que 
si detecten una conducta incívica, avisin als Vigilants locals 
670 22 47 63 o a les ofi cines municipals 93 867 91 25, on 
se´ls atendrà amb la màxima confi dencialitat. Gràcies a la 
col·laboració ciutadana ja s'ha pogut sancionar els responsa-
bles de diferents abocaments i s'han iniciat nous expedients.

Moltes gràcies per la col·laboració!!!

Abocaments incívics

La Junta   de Govern  Local   el dia 16 d’agost, va apro-
var l’expedient de contractació de la ges  ó i explotació 
del bar del Casal annex a la Sala d’Exposicions i del bar 
del camp de futbol municipal, podreu consultar les ba-
ses a la seu electrònica.

Bases per a  la ges  ó i explotació 
del Bar El Casal

Vesapa asià  ca



Les conseqüències de llençar 
les tovalloletes al WC

Apareixen abocaments il·legals al camí de la Casa Cre-
mada, un par  cular va avisar a l’Ajuntament i també ha 
presentat una denúncia als Agents Rurals.

Abocament il·legal al camí 
de la Casa Cremada

Des de fa temps es fan campanyes informa  ves sobre 
les greus conseqüències que té llençar tovalloletes hi-
gièniques pel vàter. Els embossaments que provoquen 
en les canonades suposen un alt cost econòmic per la 
ciutadania. Ara cal sumar-hi l’impacte mediambiental 
que aquesta mala praxi porta associada i els costos, 
aquests incalculables econòmicament de moment, que 
se’n deriven.

La gent es pensa que les tovalloletes són biodegrada-
bles segur que per la publicitat que fan les empreses,  
però no ho és pas immediatament. Per això llançar-les al 
WC malmet el medi ambient.

Al barri de Canadà Parc, a la zona dels llacs, s’han vist 
afectats pels mals hàbits, la reparació suposarà una ele-
vada i imprevista despesa a la qual haurà de fer front les 
arques municipals.

Diverses zones del massís del Montnegre han pa  t 
un atac molt espectacular de l’eruga peluda del suro 
(Lymantria dispar) que ha deixat rodals totalment 
defoliats i amb un aspecte devastador, un fet que ha 
provocat molta preocupació ciutadana.

Les erugues s’han transformat en crisàlides d’on 
han nascut les papallones que veiem volant en ziga-
zaga pel nostre entorn tant de dia com de nit. Per la 
seva banda els arbres han pogut refer la capçada de 
fulles tal i com es pot veure en aquesta fotografi a.

Els boscos es recuperen de l’eruga 
peluda del suro

L’empresa a la qual es va adjudicar l’asfaltat del camí 
del Xeremell va presentar com a millores asfaltar, sense 
cost per l’Ajuntament, un tram del camí que serveix com 
a via de sor  da en cas d’emergència de Can Palau fi ns 
a la Serradora a la urbanització Baronia del Montseny.

Asfaltat el camí de Can Palau a la 
Serradora a La Baronia del Montseny



Com cada any el primer cap de setmana d’agost po-
sem el punt i fi nal a les festes que organitzen tres dels 
barris de Vallgorguina.

Han estat caps de setmana molt intensos, en què un 
munt de voluntàries i voluntaris ens han fet gaudir d’allò 
més. 

L’ajuntament seguirà col·laborant com ve fent des de 
fa molts anys i que tots els barris puguin gaudir de les

A Vallgorguina es  u fes  u
festes. Agraïment a totes les persones que han fet pos-
sible aquestes festes.

Però l’es  u a Vallgorguina és fes  u i les en  tats i asso-
ciacions han estat ac  ves organitzant ac  vitats que han 
permès que entre tots fem una mica més de poble.

En les següents pàgines fem un recull ampli de gran 
part d’aquestes ac  vitats que hem  ngut l’oportunitat 
de gaudir.

COLLSACREU

PETANCA NOCTURNA



LA BARONIA DEL MONTSENY

SOPAR CARRER DEL SOL

EXPOSICIÓ ACV



CANADÀ PARC

A Vallgorguina es  u fes  u



ACV - FENT PINYA - AJUNTAMENT

SOPAR ESTIU CALIU

A Vallgorguina es  u fes  u



El Departament de Territori i Sostenibilitat ha habili-
tat el procediment per a regularitzar la  nença de les 
noves espècies incloses al Catàleg Espanyol d’Espècies 
Exò  ques Invasores des de fi nals de març. Concreta-
ment, aquest requeriment afecta propietaris d’espècies 
que fi ns ara es podien considerar animals de companyia, 
com ara porcs vietnamites, pitons reials, tortugues de la 
península o varans de la sabana.

En aquest sen  t, qui hagi adquirit animals d’aquestes 
espècies abans del 31 març de 2019, els podran mante-
nir com a animals de companyia, sempre que compleixin 
una sèrie de requisits. Així, hauran d’informar de la seva 
 nença al Departament de Territori i Sostenibilitat mit-

jançant una declaració ofi cial abans del 1 de gener de 
2022.  En aquest cas, el propietari haurà de marcar els 
animals amb un microxip, per al seu registre i iden  fi -
cació. A més, amb els porcs vietnamites, caldrà també 
acreditar l’esterilització de l’animal, la vacunació contra 
la malal  a d’Aujeszky, i la comunicació de la seva iden-
 fi cació i registre al Registre general d’animals de com 

panyia (ANICOM). Finalment, els nuclis zoològics amb 
més de dos porcs vietnamites hauran de dur a terme

Per als propietaris de porcs vietnamites, pitones reials, tortugues 
de península i varans de la sabana

- Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat 
civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 
150.253 euros, i rebut acredita  u del pagament d’aquesta.

- Cer  fi cat de capacitat  sica i ap  tud psicològica, que 
s’emet en qualsevol centre de reconeixement mèdic.

- Cer  fi cat de registre de l’animal en el Registre muni-
cipal d’animals potencialment perillosos.

- Acreditació de la iden  fi cació de l’animal mitjançant 
microxip.

- Fotografi a carnet de la persona  tular
No donar compliment a aquests requeriments poden 

ser objecte de sanció amb imports variables en funció 
de la gravetat i del  pus d’infracció. 

Per gossos potencialment perillosos les sancions po-
den oscil·lar entre els 60,10 als 150,25 € les lleus; les 
greus de 150,25 a 1.502,53 €, i les molt greus de 1.502,53 
a 30.050,60 €, d’acord amb la Llei 10/99. A més, no tenir 
llicència de gos potencialment perillós és molt greu se-
gons la Llei 50/1999 i les sancions poden anar de 2.404 
a 15.025,30 €.

Els propietaris dels gossos considerats potencialment 
perillosos han de tenir en compte el que comporta tenir 
un animal d’aquestes caracterís  ques. A més d’estar re-
gulats per una norma  va específi ca també cal saber que 
les sancions per infraccions sobre aquests gossos són 
força elevades, tot atenent a la voluntat de garan  r la 
màxima seguretat en la seva  nença.

Per qualsevol dubte o qües  ó, us podeu dirigir a 
l’Ajuntament.

Tinença de gossos potencialment perillosos

un control serològic anual de malal  a d’Aujeszky (gE), 
brucel·losi porcina, pesta porcina africana (PPA) i pesta 
porcina clàssica (PPC).

El Col·legi Ofi cial de Veterinaris de cada demarcació 
facilitarà els interessats els centres veterinaris disponi-
bles per a dur a terme la iden  fi cació, esterilització i va-
cunació d’aquests animals.

Tanmateix, els par  culars que ho desitgin també po-
dran adreçar aquests animals a un centre de fauna de la 
Generalitat o un santuari privat, perquè se’n facin càrrec.

En referència a la  nença d’animals de companyia, 
d’acord amb el Decret 170/2002, d’11 de juny, que re-
gula la Llei 10/199, de 30 de juliol, sobre la  nença de 
gossos considerats potencialment perillosos:

a. Gossos que han  ngut episodis d’agressions a per-
sones o a altres gossos.

b. Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la 
defensa.

c. Gossos que pertanyen a una de les races següents o 
als seus encreuaments: akita inu, bullmas  ff , dòberman, 
dog argen  , dog de Bordeus, fi la brasileiro, mas   napo-
lità, pit bull terrier, gos de presa canari, ro  weiler, sta-
ff ordshire bullterrier (també conegut com a staff  anglès; 
origen: Anglaterra), terrier staff ordshire americà (també 
conegut com staff ; origen: EUA) i tosa japonès (Tosa inu).

Aquesta consideració comporta que el  tular del gos ha 
de tramitar una llicència administra  va per a la  nença 
de gossos potencialment perillosos, per a la qual cosa cal 
aportar, a l’Ajuntament on el gos resideix habitualment i 
on ha d’estar censat, la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir. El 
 tular de l’animal ha de ser major d’edat.

- Declaració jurada del  tular conforme no ha estat 
condemnat/da per delictes d’homicidi, lesions, tortures, 
contra la llibertat o integritat moral, la llibertat sexual i 
la salut pública, associació amb banda armada o de nar-
cotràfi c, no haver estat privat per resolució judicial del 
dret a la  nença d’animals potencialment perillosos.

- Declaració responsable de no haver estat sancionat/
da per infraccions greus o molt greus fi ns al dia d’avui.



Lluís Domingo Ferrer, nou jutge de Pau  tular de Vallgorguina

- Feia anys que era jutge de pau suplent, però des de 
fa poc és el  tular...

- Efec  vament des del 2008 era el jutge suplent però 
des de primers de juliol d’aquest any 2019 sóc el nou 
jutge  tular.

- Amb vostè hauria de tenir un tractament de senyoria...
- Quan estem en aquesta situació el tracte és de sen-

yoria i quan es tracta d’algun escrit el tractament és 
d’Il·lustre senyor Lluís Domingo Ferrer, jutge de pau de 
Vallgorguina.

- Quina responsabilitat li representa a vostè ocupar 
aquest càrrec?

- La responsabilitat que  nc és gran perquè a banda del 
tema confi dencial que és el registre civil, haig d’atendre 
els casaments, actes de conciliació i portar la sentència 
que s’hagi de fer d’aquests casos, així com mediacions.

- Podem dir, doncs, que les tasques que té encoma-
nades són ben variades?

- Sí que és ben veritat. Haig de dir que hi ha dues tre-
balladores de l’Ajuntament que fan el primer fi ltre. Per 
exemple, si dues persones es volen casar els expliquen 
els documents que els calen per fer-los arribar a fi scalia, 
ho fem públic en el taulell d’anuncis i si fi scalia diu que 
no hi ha cap problema es  ra endavant i a par  r d’aquí 
és quan jo m’entrevisto amb la parella per establir la ce-
rimònia i la data del casament.

La conciliació és una altra cosa més complicada ja que, 
estem en una situació que dues o més persones tenen 
un confl icte i hem de donar-hi una resposta. Ara, a di-
ferència d’uns anys, no cal que dictem una sentència de 
faltes lleus. Davant d’un confl icte hem d’aplicar el que 
diu les ordenances de l’Ajuntament, el codi civil i el codi 
penal. En les mediacions després d’escoltar a uns i al-
tres elaborem un document vinculant amb el qual, si hi 
estan d’acord es tanca el tema, però en cas de desacord 
el pas següent ja és la primera instància, amb tots els 
condicionants que això comporta.

- Per això els explica que si no arriben a un acord les 
coses es poden complicar molt...

- És clar, perquè el següent pas comporta un advocat, 
un procurador i despeses econòmiques i qui perd paga.

- Quins són els requisits per ser jutge de pau d’un mu-
nicipi com el de Vallgorguina?

- En primer lloc ha de ser una persona major d’edat 

que no  ngui cap defecte ni  sic ni psíquic, que no  ngui 
cap causa pendent amb la jus  cia, que  ngui les capa-
citats de do de gent, no cal tenir la carrera de dret per 
exercir en un municipi inferior de 5.000 habitants. Per te-
mes de confi dencialitat tampoc no pot exercir d’advocat 
o advocada dintre del mateix municipi ni disposar d’una 
gestoria. Per ser-ho, l’Ajuntament fa una convocatòria si-
gui perquè hi ha una vacant o bé perquè han passat els 
quatre anys de mandat que inicialment tenim. Llavors, 
entre tots els candidats, és el Ple de l’Ajuntament qui 
decideix la persona que exercirà aquest càrrec i fi nal-
ment és el Tribunal Superior de Jus  cia de Catalunya qui 
accepta el nomenament. Un cop nomenat s’ha de jurar 
el càrrec davant del jutge que hi ha en aquell moment 
i a par  r d’aquest moment ja podem exercir. La nostra 
jurisdicció és tot el terme municipal de Vallgorguina.

- En un municipi com Vallgorguina quins són els casos 
més confl ic  us que es pot trobar un jutge de pau d’un 
municipi com Vallgorguina?

- De casos confl ic  us n’hi ha pocs. Generalment quan 
una persona fa una denúncia li demanem si disposa de 
proves, de tes  monis, si ho pot demostrar... sovint es 
descarreguen i jo m’ho carrego i després ho deixen có-
rrer. En cas que es trac   d’algun tema de menors els jut- 

Lluís Domingo Ferrer és des de principis del mes de juliol el nou jutge  tular de Vallgorguina. En aques-
ta entrevista ens recorda que recórrer al Jutjat de Pau d’un municipi pe  t com és el cas de Vallgorguina 
és un pas previ per evitar, o no, el Jutjat de Primera Instància on els condicionants ja són molt diferents. 
Però la tasca que ha de fer un jutge de pau no s’acaba en mediar entre posicions contraposades també 
portar a terme els prepara  us burocrà  cs dels casaments.



«Preparar la burocràcia pels casaments, portar al dia el llibre del registre civil, concilia-
cions i mediacions formen part de la tasca del jutge de pau»
ges de pau no ens en fem càrrec, aquestes qües  ons van 
directament a primera instància o al fi scal de menors. La 
meva missió és mantenir el poble en pau.

- I vostè és un home de pau?
- Sí, a dintre i a fora. Jo em considero un home de pau 

per la meva manera de ser. Tingues en compte que això 
d’impar  r jus  cia ja em ve de lluny, ja que mantenint les 
distàncies, durant més de quaranta anys vaig ser àrbitre 
d’hoquei sobre pa  ns. A més, també em ve d’herència 
ja que al poble on vaig néixer, a Brunyola (Selva), el meu 
avi ja havia estat el jutge de pau del municipi.

- I també ha de ser discret suposo?
- Això és molt important. De tot el que passa dintre 

d’aquestes quatre parets no n’ha de sor  r res.

- Hi ha molt moviment al Jutjat de Pau de Vallgorguina?
- Doncs sí, en el poc temps que ocupo el càrrec ja he 

fet dos casaments i dos més a l’agenda. A banda, el que 
et deia abans les entrevistes que he hagut de fer amb 
aquestes parelles i tota la burocràcia que cal per portar-
ho a terme. També hem de tenir al dia el registre civil 
perquè hi ha naixements, defuncions, divorcis... La feina 
és agradable i reconfortant.

- Però tot i que un casament pot semblar un tràmit 
no sempre és tan senzill?

- Alerta! Quan es casen persones de nacionalitats di-
ferents a vegades notem que hi ha alguna cosa que no 
ens acaba de quadrar prou, a banda de fer l’entrevista hi 
ha un seguit de preguntes que els fem. Per exemple el 
temps que fa que es coneixen, els noms dels pares del 
nuvi o la núvia, on es van conèixer, en defi ni  va es tracta 
de saber si hi ha algun altre interès diferent al casament. 
És a dir, que no sigui un casament per papers o per   

conveniència. Quan tenim algun dubte fem un expe-
dient i el portem a fi scalia. Si l’aproven  rem endavant 
amb el casament, en cas contrari no els podem casar.

- Només en casaments pel civil o també per l’església?
- En casaments per l’església quan ens ve la majordo-

ma a demanar per fer un llibre de família els fem el ma-
teix requeriment, ja que es pot donar el cas que algú de 
la parella digui que està batejat, confi rmat, amb la co-
munió feta i divorciat i en canvi aquesta persona es  gui 
casada i no pas divorciada. Per tant, sigui del país o no 
ha de portar la mateixa documentació que es requereix 
per poder-se casar.

- I també formen part de l’engranatge de qualsevol 
de les eleccions que es convoquin...

- Els jutges de pau hem d’estar presents en el recomp-
te, una vegada fet i amb la signatura dels representants 
dels par  ts i tota la mesa, hem d’agafar els vots i les ac-
tes i portar-los a la Junta Electoral.



Un any més s’ha organitzat el campionat de petanca 
del Baix Montseny, en diferents caps de setmana s’han 
jugat par  des a diversos pobles, el dissabte 6 de juliol 
es van fer les fi nals i la cloenda d’aquesta nova tempo-
rada.

Campionat de petanca del Baix Montseny

Els dies 6 i 7 de juliol, es va disputar a Carballo (Galícia), 
la cinquena cursa del campionat d’Espanya d’Autocròs 
amb quaranta carcross inscrits, entre els qual el pilot de 
Vallgorguina, Jordi Puigvert que en els entrenaments ofi -
cials va fer el setè millor temps de tots els par  cipants.

A les classifi catòries va millorar aquesta posició amb 
dues segones posicions i un tercer lloc acabant la tanda 
en el sisè lloc de la sor  da de la fi nal A. En el moment de 
la sor  da de la fi nal, el pilot d’Speedcar va guanyar una 
posició i durant dues voltes va tenir una lluita amb Joan 
Salichs, però va poder agafar uns metres i entrar cinquè 
per la bandera de quadres. Després de cinc curses del 
campionat estatal, Puigvert és quart a la classifi cació. 

Jordi Puigvert és quart del Campionat d'Espanya d'Autocròs 
després de la prova a Carballo

Una de les entrenadores del Club Pa   Vallgorguina, 
Anna Benet, pa  nadora arenyenca amb el Club Pa   
l’Aldea, és va proclamar campiona del món de Pa  natge 
Ar  s  c en la modalitat de grups pe  ts en els World Ro-
ller Games Barcelona 2019.

Anna Benet, entrenadora del Club 
Pa   Vallgorguina , campiona del món



L’Associació  Cultural Vallgorguina, va organitzar el pri-
mer diumenge  del  mes de juliol, dins el cicle de “Cami-
nades Populars”  la pujada al Pla de les Bruixes, a la ur-

Caminada de l’Associació Cultural Vallgorguina al menhir de Collsacreu

banització de Collsacreu per veure el menhir. Vint-i-una 
persones de diferents edats i procedències van comple-
tar el recorregut de 8,58 km.

Caminada sota la llum de la lluna

El divendres dia 19 de juliol es va celebrar la tradicio-
nal caminada nocturna anomenada “Caminada sota la 
llum de la Lluna”. Con ja es habitual es varen marcar 
dos recorreguts un de 9,550 i l’altre de 5,100 Km. que 
transcorrien per la vessant de la Vall d’Olzinelles.

Els aproximadament 200 par  cipants entre grans i 
pe  ts, varen prendre la sor  da a la plaça Sant Andreu, 
tots dos recorreguts pujaven fi ns can Xic Nanes pas-
saven per Puig Castell en direcció al Replà on prenien 
el camí que porta a Can Plana de Sant Celoni, aquí hi 
havia el primer  avituallament que separava els dos re-
corregut, el curt seguia en direcció a l’urbanització de 

Can Puigdemir i baixava per la Solana fi ns arribar de 
nou a la Plaça Sant Andreu. 

El llarg con  nuava en direcció a can Valls d’Olzinelles, 
on es feia un tram per la carretera fi ns arribar a la des-
viació del camí que porta al Montnegre, on trobaven 
el segon avituallament, pujaven fi ns can Xarpa i can 
Mora, per baixar tot seguit pel Pla de Vidal fi ns el Xe-
remell, on pel lateral de la carretera C-61 i el carrer Pi 
Florit arribaven també a la plaça Sant Andreu. 

A tots els esperava un bon tall de síndria per recu-
perar forces. 



Un grup de gent de Vallgorguina, Arenys de Mar i Sant 
Celoni, van recollir a Coll d’Ares la fl ama del Canigó que va 
encendre més de 3.000 fogueres del país. A Vallgorguina es 
va portar a la plaça de la Vila on l’associació El Caliu organit-
za la rebuda de la fl ama i es va llegir el missatge d’enguany 
que era de Carme Forcadell. L’Ajuntament va convidar a a 
coca i cava tots els assistents i a la nit es va celebrar la revet-
lla de Sant Joan. A Canadà Parc l’Associació de Veïns també 
varen organitzar la tradicional revetlla.

Flama del Canigó

La recent creació de la Comissió de Cultura de Vall-
gorguina, s’ha estrenat amb l’organització de la quarta 
edició de la inicia  va del Gran Teatre del Liceu a través 
de la qual vàrem poder gaudir de la projecció de l’òpera 
Tosca, de Giacomo Puccini, la projecció per segon any 
consecu  u es va fer a la sala d’exposicions.

Liceu a la Fresca

Com ja es tradicional, l’associació Fent Pinya, organitza 
la festa d’es  u i aquest any amb novetats, com el micro 
obert o un concurs de bigo  s. Durant la tarda vespre del 
dissabte 6 de juliol, es van poder gaudir d’un tast d’alguns 
productes fets per socis de l’associació, també és va orga-
nitzat la festa Holy.

Festa d’es  u de l’associació Fent Pinya

Un any més l’Ajuntament, a través de l’empresa 
l’Esquirol, ha seguit promovent el lleure entre els joves 
del poble totes les tardes de dilluns a dijous del mes de 
juliol. S’ha aconseguit dinamitzar l’Espai Jove amb un alt 
nombre d’assistents, si bé és cert que el grup dels més 
pe  ts (de 6 a 10 anys) ha sigut més nombrós que el del 
més grans (d’11 a 14 anys). Jocs d’aigua, tallers crea  us, 
gimcanes i compe  cions de videoconsoles han estat al-
gunes de les ac  vitats dutes a terme en els diferents es-
pais municipals dels que disposem. Aquesta ac  vitat té 
un cost total de 8.700 euros, dels quals 5.000 euros es 
paguen a través d’una subvenció concedida.

Jocs, tallers, esports i lleures les 
tardes del mes de juliol

Dimecres 7 d'agost es va reunir l'òrgan competent 
per a l'atorgament del premi del programa de la Fes-
ta Major de 2019 i va decidir nomenar guanyador 
del concurs al Senyor Romà Salvador.

Romà Salvador guanyador del 
concurs del Programa de la 
Festa Major 2019



A Vallgorguina reciclem un 35%. És 
a dir, la “fracció resta” encara repre-
senta el 65% de tot el que generem.  

Més aviat que tard, els Ajuntaments hauran d’afrontar costo-
ses multes imposades des de la Unió Europea i els acords arri-
bats: un 50% de reciclatge l’any 2020.

Fa anys que estem estancats i no aconseguim millorar com a poble amb el sistema actual de recollida.

Recliclem o què ?

Necessitem d’un nou impuls en la conscienciació de la importància de reciclar. Addicionalment estudiarem 
nous sistemes de recollida.



Èxit de la prova pilot a la fi ra de tapes amb el sistema 
de retorn de plats i gots reu  litzables. Entre tots i totes 
hem deixat de generar molts residus plàs  cs. A la Festa 
Major es millorarà.

Els gots i plats reu  litzables, fets amb polipropilè, 
s'han consolidat com una eina important en la mini-
mització de residus en esdeveniments públics: festes, 
concerts, etcètera i esdevenen un producte subs  tu  u 
efi caç del gots i plats de plàs  c d'un sol ús. 

Per la fi ra de tapes es  val vàrem fer una prova pi-
lot. L’Ajuntament de Vallgorguina ha fet una inversió en 
la compra d’aquest material que s’estrenarà a la Festa 
Major. Aquest material el podran fer servir totes les en-
 tats i associacions, sempre que ho sol·lici  n. La Fun-

dació Acció Baix Montseny es farà càrrec de la neteja 
del material i les en  tats del cost del servei.

Èxit de la prova pilot a la fi ra de tapes amb el sistema de retorn 
de plats i gots reu  litzables 

“D’ell vaig aprendre aquesta fi losofi a de vida tan sàvia que 
és disfrutar del moment, de la companyia i dels plaers de 
la vida. En Meque celebrava l’amistat i gaudia senzillament 
d’estar amb la gent”, recorda l’actor.

Per la manera com Francesc Orella en parla, queda clar 
que en Meque es va assegurar que el pe  t guió que sepa-
ra el seu naixement de la seva mort fos ple de vida, i ple 
d’amics. “Per a mi és ben cert que els amics són la família 
que tries”, reivindica Orella. “Quan ets jove potser no li do-
nes tota la importància que es mereix, però quan t’acostes 
a edats com la meva t’adones que les amistats passen a ser 
una part molt important de tu mateix, una bona base per 
construir altres coses”, refl exiona. I conclou: “Els amics són 
la sal de la vida”.

Font: Diari Ara (13/07/2019)

Per l’actor Francesc Orella, l’amistat és “la sal de la vida”. 
I d’entre els milers de milions de persones que hi ha al 
món, pe  ts com grans de sal, n’hi ha una que sempre 
l’acompanyarà, encara que ja no hi sigui. És el seu amic i 
també actor Josep Maria Domènech (1931-2017), més co-
negut com a Meque. “El vaig conèixer a l’inici de la meva 
carrera professional, cap als anys 80. Jo aleshores tenia 21 
anys i ell superava els 40, però l’edat mai em va semblar un 
obstacle. Era un actor amb molta personalitat i una per-
sona molt afable. Tenia una mentalitat molt jove i revolu-
cionària, i era una d’aquelles persones que de seguida es 
fan es  mar”, recorda.

Amb el temps van seguir coincidint en diversos projec-
tes, i la relació professional aviat es va transformar en una 
amistat. “Van ser molts dinars, moltes revetlles, moltes ex-
cursions… a Cadaqués, al delta de l’Ebre, al Ripollès…”. Un 
dels moments que Francesc Orella recorda més, de l’època 
en què treballava a Secrets de família (la telenovel·la suc-
cessora de Poblenou ), va ser una vegada que van coincidir 
en el jurat d’un certamen gastronòmic de canelons, per les 
festes de la Mercè. “La gent es presentava amb canelons 
de tota mena: dolços, salats, de carn, de peix… En Meque 
i jo vam haver de tastar-ne de tot  pus. A ell hi havia una 
cosa que li agradava molt, que era inventar-se versos i ro-
dolins, i hi va haver un moment que em va mirar i em va dir, 
fart: “Ja n’es  c fi ns als collons / de tastar tants canelons”. 
“El seu sen  t de l’humor sempre em va cap  var”.

D’en Meque, diu, en va aprendre lliçons de professió, 
però sobretot de vida: “Em va contagiar la seva ac  tud vi-
tal. Era una persona que s’agafava a la vida, tant a les coses 
bones com a les dolentes. Per a ell no hi havia fracassos, i 
de tot n’aprenia alguna cosa”, explica. I afegeix: 

Recordant Josep Maria Domènech (Meque)
Francesc Orella: “Els amics són la sal de la vida”



Durant els mesos d'octubre a desembre a l’Espai Jove 
"El Cau", situat als baixos de l'ajuntament, es con  nuarà 
portant a terme ac  vitats dirigides als joves d'entre 11 
a 16 anys. 

Cada dissabte de 17h a 19h, un monitor o monitora de 
l’Esquirol Natura i Lleure vindrà a l'espai jove o d'altres 
espais municipals, amb una programació mensual, 
adaptada a possibles canvis en funció del propi grup de 
joves. Les propostes d'ac  vitats previstes són: Grafi  , 
break dance, cuina, fotografi a, esports tradicionals i al-
terna  us, joc de rol, teatre, circ, màgia, jocs de taula, …

L'objec  u d'aquestes ac  vitats és que els joves s’ho 
passin bé, fomen  n i es  mulin els valors socials de par-
 cipació, cooperació, solidaritat i respecte envers els 

companys, i a la vegada, desenvolupar les competències 
emocionals pròpies de l'edat (automo  vació, resolució 
de confl ictes, habilitats socials...).

Aquestes ac  vitats seran gratuïtes i no caldrà inscrip-
ció prèvia. Per par  cipar-hi caldrà que hi siguin a l’hora 
de començar i podran marxar de les ac  vitats quan vul-
guin.

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

Les ac  vitats de l’Espai Jove començen el 5 d’octubre!

Lets Clean Up Europe!




