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Teniu a les mans l'anuari de l'any 
2021. L'anterior número del 
butlletí municipal de Vallbona 
arribava a les vostres cases en un 
any fortament marcat per la 
pandèmia de la Covid-19, a l'inici 
del 2021. Han passat moltes 
coses des d'aleshores.

Per això i recuperar una mica 
aquest buit, aquest número més 
que un butlletí vol ser un anuari de 
què ha passat aquests darrers 
dotze mesos, deixant ja una mica 
enrere aquesta etapa més 
complicada per a tots, i per 
posar-nos al dia de la principal 
acció feta per aquest ajuntament i 
com un exercici de transparència.

Així, entre aquestes pàgines 
repassarem les notícies més 
rellevants del 2021 en diferents 
àmbits; cultura, ocupació, serveis 
socials, joventut, turisme, 
ensenyament, obres i millores..., 
entre altres.

Finalment, hem volgut incloure 
també alguns detalls de la nova 
implantació de la recollida 
d'escombraries porta a porta. 
Sabem que és un tema que 
preocupa o neguiteja, però per 
experiències de municipis veïns és 
un dels models que, ara com ara, 
dóna els millors resultats de 
recollida de residus.

Salutació 
del Govern
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CUP VALLBONA 
– AMUNT
Roc Farreras
1r tinent alcalde
Àrea de Governació, 
Sanitat i Medi 
Ambient: habitatge, 
governació, medi 
ambient i salut públic

CUP VALLBONA 
– AMUNT
Meritxell Baqué
Alcaldessa
Àrea Social i Educació: 
ensenyament, afers 
socials, participació, 
ciutadania, 
associacions, gent 
gran, jovent i esports 

VEÏNS AMB VEU
Francisco Corral
3r tinent alcalde
Àrea d'Urbanisme i 
Noves Tecnologies: 
urbanisme, obra 
pública i noves 
tecnologies

NO ADSCRIT
Jordi Rabell
2n tinent alcalde
Àrea Econòmica i 
Cultura: economia i 
hisenda, promoció 
econòmica, turisme i 
comerç i cultura i 
festes

PSC VALLBONA
Maribel Ferrer

JUNTS PER 
VALLBONA
Pere Masagué

ERC
Joan Garcia

PSC VALLBONA
Maria Dolores 
Campos

JUNTS PER 
VALLBONA
Pau Ter



’Ajuntament va arranjar, entre el maig i el juny de 2021, 
diversos camins rurals. En concret, les millores es van dur 
a terme als camins de ca la Fou, camí Ral i la Terrera. 

L’actuació va tenir un cost de 17.800 €, subvencionats per la 
Generalitat de Catalunya.

Al camí de la Fou es va realitzar una obra de millora del lateral del 
vial de vianants i es va compactar amb tot-ú. Al camí Ral es va 
arranjar el ferm, es van netejar i condicionar les cunetes, es van 
fer guals per afavorir el pas de l’aigua i es compactar amb tot-u. I 
al camí de la Terrera també es van condicionar les cunetes, es va 
compactar el ferm amb tot-u i es va fer una neteja de canyes. 

ARRANJAMENT DE DIVERSOS TRAMS 
DE CAMINS RURALS
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obres i millores

El nostre municipi s’abasteix, des del mes 
d’abril de 2021, de la xarxa d’aigua del 
Ter-Llobregat, ja que s’havia superat el 
consum màxim permès per conveni de 
l’aqüífer Carme-Capellades. Amb aquesta 
iniciativa es pot solucionar aquesta 
situació que permet no sobreexplotar 
l’aqüífer i alleugerir la sequera que fa anys 
que afecta aquest aqüífer, a més 
d'assegurar-nos aigua com a municipi en 
casos de sequera, com la decretada per 
l’ACA el passat mes de novembre del 21, 
i sobretot també poder tirar endavant el 
pla parcial urbanístic per reubicar l’Institut 
d’Educació Secundària (INS) i l’ampliació 
d’espais comuns del CEIP Josep 
Masclans, ja que aquest era un dels 
punts que impedia que es pogués 
executar el projecte.

El conveni per fer la connexió  es va 
aprovar en el Ple de 27 de juliol de 
2020. En aquesta sessió plenària també 
es va aprovar l’Ordenança de l’Aigua, 
que ha permès actualitzar uns preus 
que estaven desfasats i ajustar-los al 
nou subministrament. Paral·lelament, 
s’han establert bonificacions per a 
famílies nombroses, persones en 
situació de vulnerabilitat i preus 
especials per a fuites d’aigua, fet que fa 
que a nivell social la gent més 
desafavorida tingui beneficis que mai 
s’havien tingut com a municipi. A més 
l’Ajuntament i Agbar han creat un fons 
de solidaritat pels rebuts impagats 
d’usuaris vulnerables cada any, amb 
una dotació inicial de 1000€/any.

VALLBONA S’ABASTEIX EN 
PART D’AIGUA 
DEL TER-LLOBREGAT

L
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obres i millores

'Ajuntament va aprovar en diferents modifica-
cions del pressupost l’aportació de romanent 
per a invertir en el municipi i per ampliar 

algunes partides corrents del pressupost per poder 
fer diverses actuacions. 

Tot i així encara queda romanent a la caixa i augmen-
tarà en els propers anys perquè es rebran els diners les 
subvencions de part de les actuacions fetes aquest any, 
ja que l’ajuntament simplement ha fet avançament de 
part dels diners i perquè tampoc no s’han executat ni 
gastat totes les partides ordinàries. 

Amb aquests diners s’han fet una vintena de grans 
actuacions o projectes, com mai s’havia fet abans a 
Vallbona en un sol any , tant a nivell d’obres o 
inversió com a nivell de projectes per a donar millor 
servei al municipi.

Obra d’arranjament del camí del cementiri.

Obra de millores al Passeig del Mirador, tant a nivell de seguretat per reforçar talussos , com dignificar 
la vegetació, mobiliari, font i espai del passeig del mirador.

Implementació d’una part del pla de mobilitat, pacificant el carrer de les escoles, ampliant voreres per 
a la seguretat a les entrades i sortides de l’escola, refent els passos elevats,...

Eficiència energètica en edificis municipals: plaques fotovoltaiques a l’escola i llar d’infants que 
permetrà reduir el consum elèctric, millores de tancaments per donar estanqueïtat a l’aula de 
laboratori, canvi finestres de les oficines de l’ajuntament.

Nou equip de so, reproductor DVD i nou projector de la sala municipal Jaume Calveras.

Canvi del sistema de depuració de l’aigua de la piscina municipal, canviant el sistema antic de cloració 
i àcids per un sistema de salinització de l’aigua, millorant el sistema i dotant de més seguretat al 
personal municipal que en un espai reduït manipulava els materials.

L
L’AJUNTAMENT DESTINA ROMANENT 
A NOVES INVERSIONS I A AMPLIAR PARTIDES
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obres i millores

Compra de mobiliari de parcs infantils

Compra de material per festes: nevera quadri compartimentada i equip de so portàtil.

Compra de diferents vehicles municipals per a substituir vehicles desgastats ( furgoneta i Picap) i 
adquisició de nous vehicles (tractor) per a poder fer arranjaments de camins, fet que abans s'havien 
de subcontractar.

Col·locació d’una segona càmera lectora de matrícules a l’entrada nord de Vallbona per seguir tancat 
el perímetre i donar seguretat.

Adequació de les condicions de seguretat del quadre elèctric de l'enllumenat públic, del Salt del Met.

Marquesina per a la parada d’autobusos de la zona de INS Vallbona.

Redacció del projecte del nou espai de Cal Pitxeró, adaptant l’espai per a usos múltiples a patir d'un 
treball d’enquesta ciutadana fet el 2020, on es permetrà donar ús a un edifici municipal en desús 
totalment a l’actualitat.

La campanya prèvia d'implementació de la recollida d'escombraries porta a porta i la campanya 
d’implementació en si.

La senyalització dels camins de les barraques de pedra seca i la millora de les rutes existents.

La reparació o substitució dels aires condicionats del bar de la piscina.

la ludificació de les visites de “Vallbona, parada i fonda”; l'aportació econòmica municipal al servei 
Anoia Activa, i l’adquisició d’un nou desfibril·lador extern automàtic.

Millores a l’espai d’entitats, instal·lamt una bomba de calor per climatitzar la sala i dotant d’una 
pissarra, ja que en època de pandèmia s’ha utilitzat per a fer activitats extraescolars diverses.

Instal·lació de papereres per a recollir excrements de gossos, amb dispensadors de bosses a 3 punts 
del municipi.

Projecte de formació Coeduca als centres municipals de la llar d’infants com a escola. Es tracta d’un 
projecte de 2 anys, on s’impartiran tallers a educadores i mestres, com també a monitores de 
menjador, alumnat i famílies, en relació a activitats varies per a educar als infants en la igualtat i en 
perspectiva de gènere.

7
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cultura i festes

l nostre municipi va viure, el dilluns 23 i el dimarts 24 d’agost, 
la Festa Major. Van ser unes jornades festives molt participa-
des, tot i les restriccions d’aforament a causa de la 

pandèmia. L’Ajuntament va destacar aquesta participació i el segui-
ment de les mesures per part dels veïns i les veïnes, així com el bon 
ambient que hi va haver.

L’activitat amb més assistència de públic va ser el concert en família de 
Dàmaris Gelabert, que va aplegar unes 280 persones al camp de 
futbol, el dilluns a la tarda. Al vespre, una cinquantena de persones 
van assistir a la doble sessió de cinema a la fresca, que es va fer a la 
zona poliesportiva. Dilluns també va ser un èxit la campanya d’extrac-
ció de sang. Es van aconseguir 39 donacions.

Les propostes festives es van acabar amb el concert d’Àuria Franch i 
Josep Haro, en què hi van assistir una cinquantena de persones. 

VALLBONA VIU UNA FESTA MAJOR MOLT 
PARTICIPADA, TOT I LES RESTRICCIONS

E

Des del mes de març, Vallbona disposa d’un nou punt de recollida i/o retorn de 
llibres del Bibliobús. És a les oficines municipals, de dilluns a divendres, de les 
9 del matí a les 2 del migdia. Amb aquest nou servei, els usuaris i les usuàries 
no cal que esperin el dia de visita del Bibliobús, cada quinze dies, per retornar 
els llibres prestats o per recollir un llibre que hagin sol·licitat en préstec. 
El mètode de sol·licitud del material és el mateix: a través del telèfon 
616988352 o a l’adreça electrònica b.montserrat@diba.cat.

L’ARXIU MUNICIPAL 
RESTAURA PART DE 
LES IMATGES DEL FONS 
JOSEP MASCLANS

NOU PUNT DE RECOLLIDA DE PRÉSTEC 
DE LLIBRES DEL BIBLIOBÚS

L’Arxiu Municipal ha restaurat una part 
de les imatges del fons del mestre Josep 
Masclans. En concret, s’han tractat 62 
fotografies i la tasca la va portar a terme 
l’equip del taller de restauració de Berta 
Blasi. A l’octubre, la mateixa restauradora 
va fer entrega i va presentar els treballs 
realitzats al regidor de Cultura de 
l’Ajuntament, Jordi Rabell.
Les imatges patien un gradual deteriora-
ment i es van fer diversos treballs de 
manteniment i protecció adequats per a 
la seva conservació. El tractament el va 
finançar la Diputació de Barcelona, dins 
el Programa de Restauració anual que 
ofereix als arxius adherits a la Xarxa 
d’Arxius Municipals, de la qual Vallbona 
forma part des de 2008, amb l’assistèn-
cia d’un arxiver itinerant. D’aquesta 
manera, l’Ajuntament treballa per la 
conservació i la divulgació de la 
documentació municipal. 
El fons del mestre Josep Masclans va ser 
donat per Francesc Vilarrubí i Guitart a 
l’Arxiu Municipal el 2013. Aquest antic 
alumne va rebre’l, directament, d’un dels 
seus fills i va organitzar-lo i custodiar-lo 
durant anys. El fons consta de 183 
unitats documentals que el 2014 van ser 
reorganitzades i després digitalitzades.
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cultura i festes

LES FESTES DEL ROSER, ADAPTADES 
A LA PANDÈMIA

l nostre municipi va viure, del 21 al 25 de maig, una nova edició de 
les Festes del Roser, però adaptades a la situació de pandèmia. Per 
aquest motiu, l’any 2020  ja no es van poder organitzar i en aquesta 

ocasió, per prevenció i per evitar aglomeracions, des de l’Ajuntament i la 
Confraria del Roser es va decidir no tirar endavant dos dels actes més 
tradicionals, el Treure el Ball i la Processó del dilluns del Roser.

Tot i les restriccions, els vallbonencs i les vallbonenques van poder gaudir de 
diverses propostes festives i culturals, adreçades a diferents edats. Cal destacar el 
concert amb el conegut cantautor Cesk Freixas, l’espectacle amb l’humorista 
Peyu, un muntatge infantil o una sessió de cinema, entre d’altres activitats. 

Les activitats es van dur a terme en el format que van permetre les mesures 
contra la COVID, amb aforament limitat, distància i mascareta. Es van fer 
gràcies a l’ús d’una aplicació nova per tal de poder fer els actes amb reserva 
prèvia, i que està als servei de l’ajuntament en qualsevol moment.

E

L’Ajuntament va homenatjar, el 
23 d’agost, el nostre veí Joan 
Bartrolí Samper pel seu 
centenari. L’alcaldessa, Meritxell 
Baqué, i el primer tinent 
d’alcalde, Roc Farreras, li van 
lliurar un ram de flors i un 
record, que va rebre, a casa 
d’una de les seves netes, en 
companyia de la seva besnéta 
Elna i de la resta de la família.

A més d’aquest reconeixement, 
el 24 d’agost i dins dels actes de 
la Festa Major, la coral Ara i Aquí 
del nostre municipi li va dedicar 
un concert, un cop acabat l’ofici 
religiós a Sant Bartomeu. 

ANUARI MUNICIPAL 03 - VALLBONA D’ANOIA 

CELEBRACIÓ DEL 
CENTENARI DEL VEÍ 
JOAN BARTROLÍ 
SAMPER 



’escola Josep Masclans va comprar vint 
ordinadors Chromebook gràcies a la iniciativa 
engegada a tres bandes per part de l’escola, 

l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del centre i 
l’Ajuntament. Es van recollir 4.730,64 € que, sumats 
amb una subvenció de l’Ajuntament, van permetre 
renovar uns ordinadors que ja estaven obsolets, i que 
així els i les alumnes treballin en millors condicions. 
La campanya va constar del sorteig d’una panera per 
Sant Jordi, coincidint amb la Grossa, en la qual van 
participar diversos comerços locals. La iniciativa també 
va comptar amb la col·laboració de les famílies dels i 
les estudiants, empreses del municipi i dels i les 
alumnes. 

L’ESCOLA COMPRA UNA VINTENA D’ORDINADORS GRÀCIES 
A UN SORTEIG I A APORTACIONS LOCALS

L

L’ajuntament de Vallbona d’Anoia va demanar a 
l’empresa Coeducacció l’elaboració d’un projecte per a 
realitzar en dos anys per a treballar el tema de la 
Coeducació a  la llar d’infants i a l’escola. Després que el 
2020 es va fer un petit curs introductori per a les 
educadores dels dos centres i per a les famílies del 
poble sobre aquesta temàtica i la bona rebuda per part 
del claustre de mestres, l’ajuntament va proposar fer 
unes jornades de formació més extenses per a treballar 
amb més profunditat  diferents àmbits de l’educació 
dels infants, en base a la igualtat i en prespectiva de 
gènere. Així doncs aquest proper 2022 es faran 
diferents formacions i tallers per a educadores de la llar 
que els permetrà convalidar formació, i per a les de 
l’escola , així com a les monitores de menjador, tallers 
per als infants de l’escola i una jornada  oberta per a les 
famílies.

PROJECTE COEDUCA’T

L'ajuntament va organitzar per tots els alumnes de l'ESO 
de l'institut de Vallbona el passi del Curtmetratge "Cóm-
plices" que ha estat guanyador de diversos premis de 
cinema. Ha participat a més de 80 festivals de cinema de 
16 països i ha obtingut 27 premsi. Es tracta d'un curtme-
tratge que parla sobre l'assetjament escolar, el bullying.

Relacionat amb aquest àmbit, l'Ajuntament, amb el 
suport del Consell Comarcal de l’Anoia i dins del programa 
Stop Bullying, va organitzar una formació sobre l’assetja-
ment entre iguals per als claustres de l’escola Josep 
Masclans i de l’INS Vallbona d’Anoia. Així, els dos centres 
educatius van rebre el distintiu d’espai lliure de bullying.

FORMACIÓ A EDUCADORES
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ensenyament



Durant el mes d’agost i la pàrt final de l’any, 
es van dur a terme diverses obres de millora 
a la llar d’infants El Fangueig i a l’escola 
Josep Masclans. La llar d’infants es va dotar 
d’una 
cuina-office, també es va canviar la porta 
d’entrada per a una millor seguretat. 
A l’escola es van arranjar els lavabos de la 
planta de dalt de l’edifici vell, els lavabos dels 
grups d’infantil, es van canviar les finestres 
del laboratori , es va canviar la cúpiula de 
vidre de l’escala de pujada de l’edifici vell 
que estava malmesa. A més, als dos centres 
es van realitzar altres actuacions de manteni-
ment, com pintar les aules, les façanes, la 
biblioteca, gimnàs, laboratori…
Aquestes obres van ser possibles gràcies a la 
mobilització de romanent aprovada en el 
pressupost de 2021, a excepció dels lavabos 
de l'escola, que va pagar el departament 
d'Educació de la Generalitat. A més d’aques-
tes millores, l’Ajuntament, a través d’una 
subvenció de la Diputació de Barcelona, va 
adquirir per a la llar d’infants nou material 
informàtic i va canviar part de l’enllumenat 
de fluorescents a llums leds. Amb aquesta 
ajuda econòmica, també es van comprar tres 
ordinadors portàtils per al col·legi.

MILLORES A LA LLAR D’INFANTS I 
A L’ESCOLA PER INICIAR EL CURS 
2021-2022
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ensenyament

TOT A PUNT PERQUÈ EDUCACIÓ 
COMENCI EL PROJECTE DE L'AMPLIACIÓ 
DE L’ESCOLA I EL NOU INSTITUT

'Ajuntament ha aconseguit engegar tots els tràmits 
necessaris per tirar endavant el projecte de l'amplia-
ció de l'escola Josep Masclans i de la construcció 

definitiva del nou institut, després que hagi estat encallat uns 
15 anys. El ple va acceptar la cessió anticipada al seu favor 
dels terrenys en què s'ha de fer l'ampliació i on s'ha de 
construir el nou institut. El regidor Roc Farreras, en represen-
tació de l'Ajuntament, i un representant dels promotors van 
signar la cessió davant de notari.

L'Ajuntament també va engegar els tràmits per al pas 
següent i es va fer una reunió amb la directora territorial 
d'Educació a la Catalunya Central, Gemma Boix, per tal 
d'informar que ja es disposa d'aquests terrenys i que estan 
preparats per cedir-los a la Generalitat de Catalunya perquè 
puguin tirar endavant el projecte. 

L
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gent gran, joventut i infants

és d’una setantena de nens i nenes van participar a l’oferta de 
casals d’estiu que va organitzar l’Ajuntament, l’any que més 
infants han gaudit dels casals d’estiu, degut a diversitat d’oferta.

Com en altres edicions, se’n va fer un per als infants de 3 a 12 anys, 
amb el títol “L’estiu batega verd”,va tenir com a eix temàtic la sostenibi-
litat. Els infants van conèixer, a través de diverses activitats, les 
problemàtiques que pateix el planeta i van buscar alternatives a través 
del reciclatge.
Com a novetat, es va oferir un nou casal l’“Activa’t 2021”, per als 
infants i joves de 8 a 14 anys que va ser de caire més dinàmic i 
esportiu i els i les participants van poder practicar gran varietat 
d’esports  i fer diverses sortides. Aquesta segona proposta va comptar 
amb una subvenció de la Diputació de Barcelona, i va tenir un retorn 
molt positiu per part de les famílies i els infants.

UN GRAN NOMBRE D’INFANTS GAUDEIXEN DELS 
CASALS D’ESTIU

ML’Ajuntament està treballant en la 
creació del Consell d’Infants, un òrgan 
consultiu que permetrà que els veïns 
més joves expressin les seves opinions i 
interessos en tots els assumptes de la 
vida del municipi que tinguin relació 
amb ells. Aquest mecanisme de 
participació permetrà als infants fer 
sentir la seva veu al consistori del seu 
municipi.

Per a l’Ajuntament la participació dels 
ciutadans més joves és de gran 
importància i incidència per a les 
polítiques del municipi, a banda de 
considerar que serà una experiència 
enormement profitosa per al procés 
d’aprenentatge i creixement com a 
ciutadà compromès i responsable.

A Vallbona el projecte comptarà, 
inicialment, amb veïns nascuts els 
anys els anys 2010 i 2011, 
que debatran, opinaran i 
intervindran en àmbits i 
temes d’interès ciutadà 
comunitari. Durant el 
curs 2021-2022 els 
infants i la comunitat 
educativa treballaran 
en la cocreació 
d’aquest Consell 
d’Infants.

VALLBONA RECUPERA LA SETMANA DE LA GENT GRAN

VALLBONA CREARÀ EL 
CONSELL D’INFANTS, ÒRGAN 
CONSULTIU FORMAT PELS 
VEÏNS MÉS JOVES

El nostre municipi va recuperar la Setmana de la Gent Gran, que l’any 
passat es va haver de suspendre a causa de la pandèmia, i que 

va arribar a la 35a edició. El Casal de la Gent Gran, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, van organitzar, del dilluns 

27 de setembre al diumenge 3 d’octubre, una sèrie 
d’activitats adreçades als vallbonencs i les vallbonen-
ques de la tercera edat.
Tot i que no es van poder programar totes les propostes 
que s’hauria volgut des de l’organització, cada dia es va 

fer una activitat, adaptada a la normativa sanitària vigent. 
Hi ha va haver una xerrada, una paella, la projecció d’una 

pel·lícula i d’una sarsuela, un bingo, un concert, una sortida a 
Barcelona i una representació teatral. 
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’Ajuntament ha tornat a promocionar, a partir del 
setembre, les noves propostes turístiques per conèixer el 
passat del municipi i tastar la gastronomia del territori. 

La promoció va quedar aturada l’any passat a causa de la 
pandèmia. 

Entre el setembre i l’octubre, a través d’Anoia Turisme, s’ha 
enviat la informació dels nous paquets turístics als ajuntaments 
de la comarca i a diferents punts d'informació turística de 
Catalunya, com el Palau Robert. També se n’ha fet difusió a 
través de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat, aprofitant que 
la línia de tren pot portar els visitants directament a Vallbona.

Es tracta de tres paquets turístics amb què es pot conèixer el 
passat hostaler i històric de la vila, tastar el vi de mel i descobrir 
la gastronomia del territori de la mà de restauradors locals. 
Propostes que se sumen a la visita guiada mensual que cada 
quart diumenge de mes ofereix Anoia Patrimoni.

L’Ajuntament, Anoia Turisme i la Diputació 
de Barcelona han impulsat la gimcana 
digital ‘Bandolers a la recerca del tresor’, 
dissenyada per Gymkana digital turística. 
L’activitat porta per subtítol ‘Una aventura 
per conquerir en família!’ i proposa 12 
enigmes per resoldre en 70 minuts en un 
recorregut d’1,1 quilòmetres que perme-
ten descobrir molts indrets del municipi.

La gimcana arrenca davant de l’edifici de 
l’Ajuntament i per participar-hi cal entrar a 
una pàgina web que proporcionarà 
instruccions, pistes i un mapa, i està 
disponible en català i en espanyol. Només 
us caldrà un dispositiu mòbil per anar 
escanejant el codi QR que apareix als 
cartells de l’activitat. El recorregut passa 
per Cal Bayona, el safareig, Casa Creus, 
Ca la Viuda, Ca l’Americano, Cal Pons, Cal 
Mora, Cal Sabaté, l’església i el camí ral.

Els participants es traslladaran al segle XVI 
i tindran com a objectiu unir-se a un grup 
de bandolers catalans llegendaris.
D’altra banda, i dins d’activitats de foment 
del bandolerisme, també es va col·laborar 
amb la revista Sàpiens per a la publicació 
d’un article sobre el bandoler Montserrat 
Poch, nascut a Vallbona d’Anoia.

turisme

L

L’Ajuntament, juntament amb els 
comerços i empreses del municipi, 
han editat un nou plànol del poble, 
que actualitza les informacions i 
imatges de l'anterior. Té un format 
tríptic i en una cara inclou un mapa 
geogràfic amb la senyalització dels 
carrers i equipaments i en l’altra, 
una guia turística amb la relació 
dels llocs d'interès, les festes més 
destacades, els telèfons d'interès i 
el nomenclàtor dels carrers.

NOU PLÀNOL DEL MUNICIPI 

VALLBONA 
PROMOCIONA PAQUETS 
TURÍSTICS PER 
CONÈIXER EL PASSAT 
I TASTAR LA 
GASTRONOMIA DEL 
TERRITORI

UNS GIMCANA DIGITAL 
SOBRE EL PASSAT BANDOLER
 PROMOCIONA VALLBONA
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serveis socials

’alcaldessa, Meritxell Baqué, i el gerent d’Agbar, David 
Gall, van formalitzar, el mes de maig, un conveni per a 
la creació d’un fons de solidaritat per cobrir els rebuts 

impagats de persones vulnerables. L’ajuda s’aplica sobre la 
totalitat o una part del rebut de l’aigua i és compatible amb 
altres bonificacions. 

Hi poden accedir les persones que es troben en situació de 
vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió, a valorar per part 
dels treballadors socials. 
Les peticions es poden fer adreçant-se a l’Ajuntament o bé a 
través de la pàgina web de l’E http://aca.gencat.cat., aquest 
2021 amb els fons que es tenia s’han pagat pràcticament totes 
les factures de les persones usuàries del serveis socials 
empadronades a vallbona que tenien impagats adata desembre 
del 21.

L

L’AJUNTAMENT I AGBAR SIGNEN 
UN CONVENI PER A LA DOTACIÓ D'UN 
FONS DE SOLIDARITAT 

L’Ajuntament va atorgar subvencions a 
dues famílies del poble amb persones de 
mobilitat reduïda per a l’arranjament dels 
seus habitatges. Aquesta ajuda es va 
poder concedir a través d’una subvenció 
de la Diputació de Barcelona de 5.628 €, 
que ja s’havia demanat altres anys, però 
fins al moment no se n’havia pogut 
beneficiar cap família del municipi.

El Programa d'Arranjament d'Habitatges 
de l’ens provincial té com a finalitat la 
promoció de l'autonomia personal i la 
millora de la qualitat de vida al domicili 
de les persones grans i de les persones 
amb discapacitat, per garantir les 
condicions d’accessibilitat, seguretat, 
higiene, habitabilitat i eficiència energèti-
ca mínimes dels habitatges objecte de 
les intervencions. Concretament, el 
programa finança la realització de petites 
reformes d'adaptació funcional als 
habitatges i la instal·lació d'ajudes 
tècniques. 

ES SUBVENCIONA 
L’ARRANJAMENT DELS 
HABITATGES DE DUES 
FAMÍLIES 
AMB PERSONES 
DE MOBILITAT REDUÏDA



l nostre municipi va commemorar el Dia 
Internacional contra la Violència de Gènere, 
el 25N, amb diverses activitats. 

A més enguany, arran de l’agressió que va patir 
una menor a Igualada la matinada de l’1 de 
novembre, es van portar a terme diverses accions de 
rebuig envers aquest fet.

Una de les propostes que es va organitzar amb motiu 
del 25N va ser una exposició d’imatges amb el títol 
“Això també és violència”, que es va poder veure del 
25 al 27 de novembre als comerços del poble. Una 
altra iniciativa va ser la creació del butlletí “Títols amb 
perspectiva de gènere”, una guia per orientar les 
famílies a l'hora de triar contes i documents 
audiovisuals, fomentant la coeducació, el feminisme i 
la diversitat, i que es distribuirà per les cases del 
poble. I el dijous 25 de novembre es va fer l’acte 
institucional, amb la lectura del manifest i l’encesa 
d’espelmes, a la plaça de l’Ajuntament. 

Vallbona també va mostrar el seu rebuig i condemna 
contra l’agressió que va patir una menor. L’Ajuntament 
es va sumar a les concentracions que es van fer, el 

dimecres 3 de novembre, a un gran nombre de 
municipis i l’institut també es va adherir a les 
iniciatives reivindicatives contra la violència de gènere 
que es van organitzar, la segona setmana de 
novembre, des de diferents instituts públics de 
secundària de la comarca.

serveis socials
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E

L’AJUNTAMENT COMPLEMENTA EL COST DE LES BEQUES 
DE MENJADOR ESCOLAR DEL CONSELL COMARCAL

L'Ajuntament ha 
destinat 3.300 € 
per complementar 

les beques de 
menjador que reben 

els i les alumnes des 
del Consell Comarcal de 

l'Anoia i arribar a cobrir el cent 
per cent del cost. S’han beneficiat d’aquesta ajuda 11 
famílies, prèvia valoració de l’assistenta social. 
Les beques comarcals cobreixen el 70 per cent del 

cost del menjador dels i les alumnes al llarg del curs, 
cosa que suposa que les famílies que les reben 
n'hagin d'assumir una part. Amb el suport de l'assis-
tenta social, i amb especial atenció a les famílies amb 
pocs recursos, l'Ajuntament assumeix aquest cost 
restant perquè tots aquells que hagin rebut una beca 
menjador de l’ens comarcal tinguin cobert el total del 
servei durant tot els mesos lectius. 
Ja és el segon any consecutiu que es fa i el govern 
pretén que sigui una mesura social que sigui per 
sempre.

VALLBONA COMMEMORA EL 25N 
I REBUTJA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE



’Ajuntament ha contractat una educadora en pràctiques 
per a la llar d’infants municipal dins del Programa de 
Garantia Juvenil, una iniciativa de la Unió Europea per 

reduir l’atur entre el jovent, impulsada a través del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya. El contracte, a jornada complerta, té una 
durada de sis mesos, des del 30 de setembre fins a final de març.

L’educadora, que és del mateix municipi, fa de reforç a les tasques 
de l’equip educatiu per donar una bona atenció als nens i nenes de 
la llar d’infants El Fangueig. El Programa de Garantia Juvenil està 
adreçat al jovent d’entre 16 i 30 anys, empadronat a qualsevol 
municipi de Catalunya, i té com a objectiu oferir una oportunitat als 
i les joves per inserir-se al mercat laboral. 

L’AJUNTAMENT CONTRACTA UNA EDUCADORA 
PER A LA LLAR D’INFANTS DINS 
DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

L

ocupació
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VALLBONA PARTICIPA AL 
PROJECTE REEMPRESA 
DE SUPORT AL RELLEU 
GENERACIONAL ALS 
ESTABLIMENTS

L’Ajuntament ha estat seleccionat per 
participar a la segona edició del projecte 
Reempresa petits municipis, una 
iniciativa de la Diputació de Barcelona 
que dona suport als establiments 
comercials i de serveis dels petits 
municipis de la província de Barcelona 
en el cas d’un eventual un relleu 
generacional. El projecte posa a disposi-
ció dels comerços de Vallbona d’Anoia el 
personal altament experimentat del 
programa per acompanyar i facilitar el 
traspàs d’empreses i comerços, posant 
en contacte i donant suport tècnic tant a 
les persones que vulguin traspassar els 
seus negocis com a les persones 
emprenedores que vulguin iniciar un 
projecte nou, tot aprofitant l'experiència i 
la clientela d'un negoci existent.



L’Ajuntament implantarà aquest 2022 la recolli-
da d’escombraries porta a porta al municipi. 

El consistori va començar una campanya 
per explicar què és aquest sistema i per 
què és necessari que es faci aquest 
canvi de manera immediata. 

El porta a porta és un sistema de recollida 
de residus de referència en l’àmbit interna-

cional i que ja s’aplica en uns 300 municipis 
catalans. Consisteix en lliurar separadament els 

residus davant la porta de casa en uns dies i hores 
determinats per a cada residu, sempre seguint un calendari 
establert. Abans de la implantació, hi haurà diverses actua-
cions per anar conformant el sistema al municipi i uns dies 
abans de la implantació l’Ajuntament facilitarà a la ciutadania i 
als establiments el material necessari per lliurar els residus 
mitjançant el sistema porta a porta.

El ple de l’Ajuntament va aprovar, el plec de clàusules tècni-
ques i administratives per a la contractació del servei porta a 
porta per a la recollida de residus de la fracció orgànica, resta 
i selectiva, i la convocatòria de la licitació. El punt va rebre els 
vots a favor de la CUP, d’ERC i de Junts (que es va abstenir a 
la proposta però va aprovar el plec de clàusules), i en contra 
del PSC. L’Ajuntament ha decidit canviar el sistema de 
recollida dels residus al porta a porta ja que està demostrat 
que és el que aconsegueix un percentatge més elevat de 
reciclatge i que permet assolir les quotes exigides per Europa i 
l’Agència de Residus de Catalunya.

Per tal de donar a conèixer en què consisteix el nou sistema i 
fer més fàcil l'adaptació, l’Ajuntament va  realitzar  sessions 
informatives l’estiu del 21, i uns tallers dirigides al veïnat per 
explicar i resoldre dubtes a finals del 21 i principis del 22.. A 
més a més, se seguirà donant informació per les cases, es 
faran sessions explicatives i visites de l'educador ambiental, 
just un mes abans de la implemantació del servei, que es 
considera la campnya d’implementació propiament dita.

ocupació medi ambient
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Durant el 2021, a través del servei 
Anoia Activa, que s’ofereix des del 
Consell Comarcal amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament es va atendre 
catorze persones, un home i 
tretze dones, i es van fer cinc 
sessions grupals, en què hi va 
haver quinze participants.
 
En total es va atendre el 16 % 
dels aturats i aturades del munici-
pi, que, segons dades del programa 
Hermes de la Diputació de Barcelona, 
l’octubre de 2021, eren 85, una gran 
part del sector serveis. Les persones 
que es van incorporar al mercat 
laboral, cinc, van suposar un 36 %. 
Una dada important a destacar és que 
el perfil de la majoria dels usuaris 
atesos van ser dones majors de 38 
anys i amb un nivell de formació mig. 
Pel que fa a la vessant d’empreses, es 
van gestionar set ofertes de feina.

El projecte ofereix serveis orientats a 
les empreses i a les persones. Per a les 
empreses engloba un conjunt d’activi-
tats, serveis i tràmits per facilitar 
l’assessorament tècnic i especialitzat 
en matèria d’ocupació. Per als usuaris i 
les usuàries es posa a disposició una 
atenció d’inserció sociolaboral en què 
s’acompanya les persones inscrites al 
Servei d’Ocupació de Catalunya en la 
recerca activa de feina. Al nostre 
municipi el servei s’ofereix el segon i el 
quart divendres de cada mes. Per 
demanar hora es pot fer per telèfon al 
93 805 15 85 - extensió 336 o per 
e-mail a l'adreça aeo@anoia.cat.

CINC VALLBONENCS I 
VALLBONENQUES TROBEN 
FEINA A TRAVÉS D’ANOIA 
ACTIVA EL 2021

VALLBONA IMPLANTARÀ EL SISTEMA 
DE RECOLLIDA PORTA A PORTA 
AQUEST 2022



VALLBONA PROMOCIONA EL COMERÇ LOCAL 
PER LES FESTES DE NADAL

’Ajuntament va posar en marxa una campanya per promocio-
nar el comerç local durant les festes nadalenques. La iniciativa 
té com a lema “Per Nadal a Vallbona comerç local” i té com a 

objectiu que els vallbonencs i les vallbonenques comprin a les botigues 
del poble, i així donar un nou impuls a aquest sector.

La campanya incloia diverses accions, com la col·locació de bandoles i 
pancartes a diferents punts del municipi, l’edició d’un fulletó que es 
repartirà per les cases i de cartells que es posaran als establiments i la 
difusió a les xarxes socials de l’Ajuntament. A través d’il·lustracions es 
van fer arribar diferents missatges, com “Per tu i per mi, compra aquí”, 
“Ho faràs genial si compres local”, “Fes possible el consum sostenible” 
i “Quan el comerç viu, el poble somriu”.

L

VALLBONA RECAPTA 858 € 
PER LA CAMPANYA MULLA’T 
PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

Vallbona va recaptar, el diumenge 11 
de juliol, 858 € pel Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple. D’aquest total, 620 € es van 
obtenir de la venda de material de 
marxandatge de la campanya de la 
Fundació per l’Esclerosi Múltiple (FEM) 
i 238 € de la venda d’entrades a la 
piscina.

Els i les banyistes van prendre part en 
un salt multitudinari  a l’aigua per lluitar 
contra aquesta malaltia. D’aquesta 
manera, el nostre municipi es va sumar 
a aquesta iniciativa solidària en què 
participen un gran nombre de piscines 
d’arreu de Catalunya. 

altres
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CONDOL PER LA MORT DE 
L'EXREGIDOR AGUSTÍ JORBA

El 21 d’octubre va morir, als 74 anys, 
Agustí Jorba, que va ser regidor de 
l'Ajuntament del 2015 al 2019. El 
Consistori lamenta la pèrdua i expressa 
el més sentit condol a la família, amics i 
companys.



altres
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S’EDITA EL CALENDARI 2022 AMB DIBUIXOS 
DELS NENS I NENES DE L'ESCOLA

es llars de Vallbona van rebre com cada any el calendari que 
edita anualment l'Ajuntament de forma gratuïta.

En aquesta ocasió, el calendari 2022 és fruit de la col·laboració amb 
l'escola Josep Masclans a qui l'Ajuntament va fer la proposta que 
fossin els qui il·lustressin cada mes del calendari.
Així, a partir d'unes temàtiques relacionades amb el municipi; les 
entitats, les festes, el patrimoni, .... cada classe, de P3 a 6è, van fer i 
triar el dibuix que aniria a cada pàgina del calendari.

L

L’AJUNTAMENT APLICA 
DIVERSES MESURES PER 
PAL·LIAR LA CRISI DE LA 
COVID-19

L’Ajuntament ha aplicat, durant el 2021, 
diverses mesures per pal·liar la crisi 
econòmica ocasionada per la Covid-19 i 
que ha afectat diversos sectors, com la 
restauració o les empreses i autònoms. 

En aquest sentit, des del Consistori 
s’han portat a terme diferents actua-
cions per ajudar aquests negocis.
Pel que fa a la restauració, no es va 
cobrar la taxa municipal per ocupació 
de l’espai públic amb taules i cadires als 
bars i restaurants del poble. El ple de 
maig va aprovar, per unanimitat, donar 
suport a la restauració, un dels sectors 
més afectats econòmicament per la crisi 
sanitària, ja que va haver de tancar durant 
dos mesos i després s’han establert 
diferents restriccions d'aforament.

Pel que fa a l’àmbit empresarial, 
l’Ajuntament va aprovar obrir una línia 
d’ajuts per a petites empreses i 
autònoms del municipi. S’han destinat 
6.000 € amb un import màxim d’ajuda 
de 2.000 € per negoci, activitat o 
autònom. 
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El porta a porta és un sistema de recollida de residus de referència en l'àmbit internacional. 
Consisteix en lliurar separadament els residus davant la porta de casa en uns dies i hores 
determinats per a cada residu, sempre segons el calendari establert.
 
Durant el primer trimestre de l'any 2022, es comença a implantar el sistema de recollida 
Porta a Porta a Vallbona. Amb anterioritat, al llarg dels darrers mesos s'han desenvolupat 
diverses actuacions per anar conformant el sistema al nostre municipi i, uns dies abans de 
la implantació, l'Ajuntament facilitarà a la ciutadania i als establiments el material necessari 
per lliurar els residus mitjançant el sistema Porta a Porta.

Envasos

Xapes

Safates 
de 
porexpan

Envasos 
de iogurt

Paper 
d’alumini

Brics 
i ampolles

Taps de 
plàstic i 
metàl·lics

Paper de 
plàstic 
transparent  i 

Llaunes

Esprais no 
contaminants

Bosses 
de plàstic

Orgànica

Taps de suro

Escuradents

Menjar en 
mal estat

Espines 
de peix

Restes 
de fruita i 
verdura

Closques d’ou, 
de marisc i de 
fruits secs

Pals de gelat

Marro 
del cafè 

Restes 
d’infusions

Restes 
vegetals 
(mida petita)

Tovallons i 
paper de cuina

Llumins 
i encenalls 
de fusta

Paper i 
cartró 

Caixes de 
cartró 
plegades

Diaris

Revistes, llibres 
i llibretes

Cartes i paper 
usat i escrit

Oueres 
de cartró

Vidre

Ampolles i 
pots de vidre 
(sense taps)

A casa: dins d’una bossa, preferiblement 
compostable.
Al carrer: en bossa lligada dins el cubell 
marró de l’orgànica.
Recomanació: si produïu molta quantitat 
d’orgànica podeu agafar les bosses plenes 
del cubell reixat, lligar-les, dipositar-les i 
acumular-les, dins el cubell Porta a Porta 
finsque arribi el dia de recollida.

A casa: dins una bossa de plàstic.
Al carrer: en bossa lligada dins el cubell 
multiproducte.
Recomanació: el millor residu és el que no 
es produeix. Procureu comprar productes 
sense embalatge. Esbandiu els envasos per 
evitar olors.

A casa: pots reutilitzar una caixa de cartró o 
bé, dins una bossa de paper.
Al carrer: els cartrons de mides grans, 
plegats i lligats amb un cordill o dins una 
caixa per posar al costat del cubell multipro-
ducte. Els papers a granel dins el cubell, o 
bé dins una caixa o una bossa de paper 
tancada per procurar que no volin. I 
dipositar dins el cubell multiproducte.

A casa: una idea pot ser utilitzar una bossa 
reutilitzable o bé, una caixa de cartró per 
dipositar les ampolles i els envasos.
Al carrer: a granel dins el cubell multipro-
ducte.
Recomanació: procura que els envasos 
siguin buits i retira les xapes i els taps. 
Recorda que el vidre pla, com miralls i 
finestres,van a la deixalleria.
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Calendari de recollida
Dilluns Dt Dimecres Dj Divendres Dissabte Dg

Orgànica

Envasos
N

o 
hi

 h
a 

re
co

lli
da

N
o 

hi
 h

a 
re

co
lli

da

N
o 

hi
 h

a 
re

co
lli

da

Horari de lliurament: de 20.00 h a 22.00 h

Resta i
tèxtil 
sanitari

VidreeTèxtil 
sanitari

Tèxtil
Sanitarii
Bolquers, excrements 

d’animals, sorra de gat...

Orgànica

Paper i cartró

Tèxtil 
sanitari

Tèxtil
Sanitarii
Bolquers, excrements 

d’animals, sorra de gat...

Orgànica

Envasos

Tèxtil 
sanitari

Tèxtil
Sanitarii
Bolquers, excrements 

d’animals, sorra de gat...

Àrea d’Emergència 

Ajuntament de Vallbona d’Anoia, planta 
baixa - Carrer Major, 110.
Dimarts: de 11.00 a 13.00 h
Dijous: de 11.00 a 13.00 h
1r i 3r dissabte de cada mes: de 10.30 a 13.00 h 

L’àrea d’emergència estarà tancada amb un 
sistema de control d’accés, habilitada amb tots 
els contenidors de totes les fraccions perquè 
hi pugueu dur els residus en casos puntuals i 
excepcionals quan no es pugui complir amb 
l’horari establert de la recollida Porta a Porta.

Hi haurà recollida de residus tot l’any, 
excepte el 25 de desembre, 1 i 6 de gener.

Telèfon: 696 17 69 08
Dimarts: de 9.00 a 13.00 h
Dijous: de 10.00 a 13.00 h
1r i 3r dissabte de cada mes: de 9.00 a 13.00 h

Email: pap.vallbona@vallbonadanoia.cat

Ubicació: 
Carrer Camí de Ca la Fou (cantonada amb 
Carrer de Santiago Rusiñol)

Podeu comunicar incidències, resoldre 
dubtes o demanar informació a través 
dels següents canals:

Servei d’atenció  
a l’usuari Porta 
a Porta

Tèxtil 
Sanitari

Compreses

Tampons

Sorra 
de 
gats

Bolquers

Excrements 
d’animals

Tèxtil
Sanitarii
Bolquers, excrements 
d’animals, sorra de gat...

Resta
Excrements 
d’animals

Pols 
d’escombrar

Ceràmica

Precinte 
adhesiu

Fregalls 
i draps 
vells

Puntes de 
cigarreta

Cendra 
totalment 
apagada

Tiretes

Xiclets

No és obligatori treure els residus cada 
dia que hi hagi recollida.

A casa: dins una bossa de plàstic.
Al carrer: Posem la bossa dins el cubell 
multiproducte.
Recomanació: Aquesta fracció és la que es 
produeix en menys quantitat. Un cubell petit 
serà suficientper organitzar-te dins de casa. 

En cas de no voler esperar al dia de recollida 
de resta, els bolquers, excrements d’animals, 
tèxtil sanitari (compreses, benes, ...), podeu 
fer-ho cada dia de recollida en una bossa a 
part degudament etiquetada.



BIBLIOBUS
Els divendres d'11.30h a 13.30h
Davant l'escola Josep Masclans

Punt de recollida i/o retorn de llibres
De dilluns a divendres, de les 9h a 14h a l'Ajuntament

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
Cada primer dimecres de mes previ avís a l’Ajuntament

SERVEI MUNICIPAL DE JOVENTUT
El servei de joventut s'ofereix a través de l'Espai Jove de Vallbo-
na, i és dinamitzat per la tècnica de joventut compartida del 
Consell Comarcal de l'Anoia. L'horari d'atenció personal és els 
dilluns de 16h a 19h al mateix Espai Jove, ubicat a  la tercera 
planta de l'Ajuntament, i/o demanant informació, escrivint al 
correu lcastillo@anoiajove.cat, al 679964665, al whatsapp o 
Instagram @espaijovevallbona. En aquest mateix horari l'espai 
jove obre les seves portes als i les joves del municipi que vulguin 
participar de l'espai en el seu temps d'oci. 

Les activitats que s'hi desenvolupen les decideixen els mateixos 
joves que hi participen a través de la Comissió Jove, on compar-
teixen els seus interessos i realitzen propostes d'activitats.

LABORATECA
Servei d'orientació laboral per a la recerca de feina o millora 
d'ocupació (Servei Local d’Ocupació). La tècnica assessora de 
manera individualitzada a les persones participants per tal de 
donar suport en el procés de recerca de feina. També pot donar 
d’alta a la plataforma d’ofertes de feina de la XarxaXaloc. A més 
a més, es duen a terme accions per millorar en l’elaboració de 
currículum, cartes de presentació, recerca de feina per internet, 
entrevista de treball, etc.
L'atenció es fa els divendres al matí a l'ajuntament. La cita prèvia 
es pot demanar a través a l'ajuntament o enviant un missatge de 
whatsapp al 679.964.682.

SERVEIS D’ATENCIÓ SOCIAL 
Servei per atendre les necessitats socials bàsiques de les perso-
nes, famílies i grups, sempre en un marc de respecte per la 
dignitat de les persones. Aquestes actuacions també contri-
bueixen a la prevenció de les problemàtiques socials i a la 
reinserció i integració de les persones en situació de risc social o 
exclusió. Les funcions principals dels equips tècnics que 
ofereixen aquest servei són les següents:

Oferir informació, orientació, assessorament, treball social 
comunitari, detecció, prevenció i tractament social i educatiu.

Fer propostes d’atenció a les persones i d’interès per a la 
comunitat, dissenyar programes d’actuacions socials i 
cooperar amb els altres serveis de la xarxa de benestar.

Conèixer els recursos i les prestacions socials existents i 
informar i ajudar en la gestió dels tràmits.

Educadora social: 
Antònia Paco - Atenció al públic els dijous de 9 a 14 h
Treballadora social: 
Sílvia Quintana - Atenció al públic dels dijous de 9 a 14 h

Cal demanar cita prèvia a la recepció de l'Ajuntament

Segueix el nostre perfil i assabentat 
de tot el que passa al municipi.

Segueix-nos al canal de
Telegram@vallbonadanoia

Subscriu-te al nostre butlletí digital 
a través de la web de l’Ajuntament 
i rep per email les notícies més destacades.

Ens trobaràs a @ajvallbonadanoia.

Altres serveis

Voluminosos

Poda

La recollida de voluminosos es farà Porta 
a Porta el 1r dimecres de cada mes, amb 
sol·licitud prèvia del servei a través del número 
de telèfon de l’Ajuntament 93 771 80 02.

El servei de recollida de restes vegetals de mida 
petita (llenyosa i no llenyosa, a granel o en 
sacs biodegradables) es farà Porta a Porta, amb 
sol·licitud prèvia del servei a través del número 
de telèfon de l’Ajuntament 93 771 80 02. 

No es poden dipositar arrels ni soques.

Deixalleria mòbil
El servei de deixalleria mòbil serà quinzenal, 
el qual es poden lliurar els residus que no es 
recullen amb el servei Porta a Porta. Si podran 
portar els residus considerats especials i que 

de cuina, oli mineral, restes de dissolvents, 
pintures, piles, medicaments, ferralla i 
metalls, aerosols, o d’altres que requereixin un 
tractament especial.

Adreça: Carrer de les Escoles, s/n 
(parada Bibliobús)

Horari: El primer i tercer dissabte de cada mes, 
de 10:00 a 13:30 h.

Serveis


