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Resum

El següent treball de final de grau, pretén presentar un anàlisi mediambiental del municipi de
Vallgorguina, localitzat en un entorn natural a la comarca del Vallès Oriental i pertanyent a la
província de Barcelona. Aquest treball es basa principalment en els paràmetres que s’estudien en el
document de caire sostenible anomenat Agenda 21. Pensant en un desenvolupament més sostenible
i buscant l’equilibri entre benestar socioeconòmic i ser respectuós amb el medi ambient, va sorgir
l’Agenda 21 que va establir-se com a model a seguir per les institucions locals.
Començant per una breu introducció amb la finalitat de situar en un context històric com es va definir
l’Agenda 21, en quin marc europeu i quins eren els diferents objectius que volien representar-se. El
següent pas ha estat realitzar una recerca exhaustiva, amb dades extretes de fonts oficials, i després
analitzar les característiques municipals relacionades amb la sostenibilitat, obtenint així com a
resultat el diagnòstic ambiental municipal. Posteriorment s’ha fet un plantejament estratègic
valorant punts forts i punts a millorar del diagnòstic esmentat. I finalment s’ha comentat quins serien
els possibles indicadors que podrien ajudar a que en un futur el municipi pugui potenciar els seus
aspectes més relacionats amb la sostenibilitat ambiental.
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Resumen
El siguiente trabajo de final de grado, pretende presentar un análisis medioambiental del municipio
de Vallgorguina, localizado en un entorno natural en la comarca del Vallès Oriental y que pertenece a
la provincia de Barcelona. Este trabajo se basa principalmente en los parámetros que se estudian en
el documento de tipología sostenible denominado Agenda 21. Pensando en un desarrollo más
sostenible y buscando el equilibrio entre bienestar socioeconómico y ser respetuoso con el medio
ambiente, surgió la Agenda 21 que se estableció como modelo a seguir por las instituciones locales.
Empezando por una breve introducción con la finalidad de situar en un contexto histórico como se
definió la Agenda 21, en qué escenario europeo y cuáles eran los diferentes objetivos que querían
representarse en ella. El siguiente paso ha sido realizar una investigación exhaustiva, con datos
extraídos de fuentes oficiales, y después analizar las características municipales relacionadas con la
sostenibilidad, obteniendo así como resultado el diagnóstico ambiental municipal. Posteriormente se
ha hecho un planteamiento estratégico valorando puntos fuertes y puntos a mejorar de dicho
diagnóstico. Y finalmente se ha comentado cuáles serían los posibles indicadores que podrían ayudar
a que en un futuro el municipio pueda potenciar sus aspectos más relacionados con la sostenibilidad.
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Abstract

The following memory, pretends to present an environmental analysis of the town of Vallgorguina,
located at a natural environment at the region of the Vallès Oriental and belonging to the province of
Barcelona. This report is based on the parameters that can be studied at the document of sustainable
look named Program 21. Thinking about a more sustainable development and looking for the balance
among socio-economic welfare and being respectful with the environment, was emerged the
Program 21 that was established as a model to follow for local institutions.
Starting with a brief introduction with the purpose to place the reader in the historical context and
how was defined the Program 21, in which European setting and which were the different aims that
wanted to represent. The following step has been to realise an exhaustive enquiry, with extracted
data from official sources, and then has been analysed the municipal characteristics related with
sustainability, obtaining as a result the municipal environmental diagnosis. Later it has been made a
strategical approach evaluating the strong and the weak points of the diagnostic mentioned. And at
last it has been made a comment of what would be the indicators that could help in a near future the
township to improve the aspects related with the ambient sustainability.
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Objectiu del treball

El principal objectiu d’aquest treball, es basa en establir d’una manera detallada, el diagnòstic
municipal ambiental d’una localitat catalana, en aquest cas de Vallgorguina. Aquest diagnòstic, és el
previ pas a la realització de l’Agenda 21, document en un marc europeu, el qual simbolitza un
compromís enfocat al desenvolupament d’una millora en la sostenibilitat, tant en l’àmbit econòmic,
com en l’ambiental i el social.
Una vegada realitzat l’anàlisi de la situació actual del municipi es pretén avaluar, punt a punt, quins
són els punts forts del municipi i quins aspectes es poden millorar per acostar-se més a aquest
equilibri sostenible.
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Introducció

En l’actualitat ha pres molta força la gran consciencia de la humanitat per tenir cura del planeta, que
és el que ens proporciona tots els medis necessaris perquè hi hagi vida. A causa d’aquesta necessitat
in crescendo, cada vegada van sorgint noves propostes i plans d’actuació per arribar a assolir una
societat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
Principalment, l’objectiu del treball és donar a conèixer la situació mediambiental actual a
Vallgorguina, així com l’anàlisi de dades per saber en quins punts s’hi poden trobar millores.
S’ha emprat una metodologia de recerca de recursos web oficials, i posteriorment s’ha realitzat una
representació i interpretació de les dades obtingudes, per poder treure finalment les conclusions
pertinents.
L’abast d’aquest treball és bàsicament municipal, ja que les dades amb les quals s’ha treballat
pertanyen al municipi de Vallgorguina. Tot i que en puntuals ocasions es fa referència a les dades
homologues a nivell comarcal, per tal d’anar més enllà en l’anàlisi.
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5.1. Context històric

Avui en dia, l’interès pel tenir cura del medi ambient està a l’ordre del dia, però dècades enrere no
fou així. Fruit de certes investigacions científiques, conseqüència de canvis que van afectar al planeta,
finalment va començar a prendre més força la necessitat de vetllar pel medi ambient. Fou llavors
durant els anys 60, quan les eminències científiques a nivell mundial, varen alertar a les autoritats
polítiques sobre els canvis que s’haurien de fer per tal de pal·liar els efectes nocius que perjudicaven
ambientalment i socialment al planeta. Des d’aleshores, la paraula sostenibilitat va començar a
cobrar sentit.
Va ser en aquell moment quan va sorgir l’anomenada Agenda 21, que és un pla d’acció plasmat en un
document, el qual recull propostes de gestió i millora dels principals factors socials i mediambientals,
que poden afectar a la sostenibilitat d’un indret.
Amb l’objectiu d’aplicar els principis més destacables que estableix l’Agenda 21, són necessàries
certes condicions, com ara que hi hagi un compromís polític, per part de les autoritats
governamentals, un alt índex de participació ciutadana i un procés d’elaboració d’accions, així com
l’execució i l’avaluació dels resultats finals obtinguts.
A continuació s’aprofundeix més en com , quan i on va néixer l’Agenda 21, i com es desenvolupà tot
el procés de creació fins arribar al document que és avui dia.

5.1.1. Conferència sobre el medi humà d’Estocolm (1972)
Durant el 1972, va ser quan va tenir lloc la primera gran conferència on es varen tractar temes
relacionats amb la millora de la sostenibilitat mundial. Convocada per la ONU (Organització de les
Nacions Unides), va tenir lloc a Suècia (Estocolm) on varen assistir 113 països. D’allà va sorgir una
declaració amb 26 principis basats en el desenvolupament i la millora del medi ambient, i un pla
d’acció amb 109 recomanacions per dur a terme.
Aquesta declaració va ser l’inici de la conscienciació, sobretot a nivell europeu, de la urgència d’un
gran canvi. Es van tractar, més concretament, canvis específics com la prevenció d’abocaments de
petroli al oceà, el control de la caça d’espècies en perill d’extinció com les balenes, la creació de
futurs informes dels usos de l’energia, etc.
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L’esmentada conferència, va concloure en un informe anomenat Informe Brundtland, sota el títol
‘El Nostre Futur Comú’, i amb la instauració del Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides
(PNUMA). No va ser fins uns anys després, al 1983, que es creà la Comissió mundial sobre
desenvolupament i medi ambient.

5.1.2. La Cimera de Rio de Janeiro (1992)
La també anomenada Cimera de la Terra, va tenir lloc a Rio de Janeiro (Brasil) l’any 1992, com a
primer pas per abordar el problemes tractats a l’Informe Brundtland. Un total de 172 representants
governamentals de diferents parts del món, van arribar a establir la declaració sobre medi ambient
i desenvolupament, que recull els drets i deures de cada país per tal d’assolir els objectius proposats.
Es varen tractar temes com ara, l’ús de fonts d’energia alternatives als combustibles fòssils, el
desenvolupament del transport públic, la mancança d’un recurs essencial com és l’aigua, o la revisió
de components tòxics en certs sistemes de producció. Com a resultat va néixer el Conveni per la
diversitat biològica, la declaració dels principis relatius als boscos i el Conveni sobre el canvi climàtic,
que anys més tard donaria lloc al Protocol de Kyoto on es varen tractar els temes relacionats amb el
canvi climàtic més a fons.
Però cal destacar la creació de l’Agenda 21, que constava d’un llistat on s’exposaven detalladament
els temes tractats a la cimera, obtenint així un pla d’accions a dur a terme per millorar la sostenibilitat
mundial.

5.1.3. La Cimera de Johannesburg (2002)
Fins al 26 d’agost del any 2002, no es va tornar a organitzar una altre cimera mundial, situada a Sud
Àfrica (Johannesburg). Aquesta va servir per centrar els seus objectius més en el desenvolupament
sostenible de la societat. Va servir per recapitular temes tractats en l’anterior cimera. El seu principal
objectiu era adoptar un pla amb 153 mesures subdividides en 615 punts de temàtiques diferents. Es
va parlar també de millorar la qualitat de vida que es podria donar en països subdesenvolupats o
d’extrema pobresa, així com la continua degradació que patia el medi ambient llavors.
Principalment es varen tractar temes de gran importància com ara la gestió d’alguns recursos per
exemple l’aigua o l’energia, la biodiversitat de les espècies animals, o la producció agrícola per
l’abundant ús que es fa de fertilitzants que perjudiquen l’estat d’aigües subterrànies.
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La cimera va culminar amb la premissa on es demanava especialment a les institucions
governamentals de països desenvolupats, que ajudessin millorar les relacions internacionals i a la
cooperació entre aquestes.

5.1.4. Cimera Rio+20 de les Nacions Unides (2012)
L’any 2012 del 20 al 22 de juny, amb motiu de la celebració dels 40 anys de la organització de la
primera Conferència sobre el Medi humà a Estocolm, es va dur a terme la cimera anomenada Rio+20.
Se la va denominar així, a causa dels vint anys que es varen complir des de l’última cimera realitzada
també a Rio de Janeiro l’any 1992. Va comptar amb la participació de representants de 191 països.
Es va voler incentivar a revisar exhaustivament les bases de la sostenibilitat, i a promoure l’esperit
d’unitat e integració manifestat en l’anterior cimera, així com plantejar nous reptes sorgits. Finalment
va concloure en la definició d’alguns paràmetres com la desertificació, l’esgotament de recursos en la
pesca, la desforestació i un dels principals enemics del planeta: l’escalfament global.
( Cimera d'Estocolm - Dipublico 2002)

Conferència sobre
el Medi Humà

Cimera de la Terra

1972

1992

Cimera
Johanesburg

2002

Cimera Rio+20 de
les Nacions Unides

2012

Imatge 1: Eix cronològic de l’evolució a la sostenibilitat mundial.
Font: Elaboració pròpia.

5.2. L’Agenda 21
L’Agenda 21, és un compromís escrit i signat per les autoritats polítiques, ja sigui per l’ ajuntament (si
es a nivell local), com pel govern (si es a nivell nacional), en el qual queden reflectides certes mesures
que s’han de prendre per tal de assolir la millora de la situació regional tant econòmicament com a
nivell sostenible o de caràcter social. Inclou un pla d’acció amb les pautes necessàries per complir el
objectius fixats.
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L’origen del denominat també com a Projecte 21, sorgeix durant la Cimera Mundial pel Medi
Ambient organitzada a Rio de Janeiro l’any 1992, com a resultat burocràtic de les mesures
necessàries a prendre per tal de pal·liar els efectes nocius pel planeta així com per la societat.
Posteriorment a la cimera, cada país ha adaptat a la seva situació personal l’Agenda 21, i ha definit els
seus propis plans d’acció més específics.
La qual cosa implica, per obtenir un resultat més específic, fer una crida a nivell local, dirigida a
l’Ajuntament de cada localitat, en la qual es pugin plasmar més concretament els actes requerits per
començar amb aquest canvi al nostre entorn i aconseguir un millor desenvolupament sostenible.
Per tal de aconseguir una millora de la qualitat de vida que ens espera en un futur, es imprescindible
un nivell de sostenibilitat que es pot diferenciar en tres subgrups:



Sostenibilitat ambiental:

Per definició, quan es parla de quelcom sostenible, es refereix a que el vincle que s’estableix entre
l’entorn i aquest, no és ni serà mai un atac o agressió contra el propi entorn. Amb lo qual, es podria
dir que és una manera d’evolucionar cap a una millora ambiental, sense cap tipus de destrucció ni
deteriorament del medi. Com ara per exemple, podria ser millorar el malbaratament del ús de
l’aigua, o la falta de recursos energètics en països poc desenvolupats. La conservació de la
biodiversitat tant animal com vegetal també podria ser un clar exemple que ajudaria a mantenir
aquesta sostenibilitat.



Sostenibilitat econòmica:

És la sostenibilitat que es basa en un tipus de desenvolupament el qual en tot moment té en compte
la càrrega econòmica màxima que pot aguantar l’entorn, pensant en les conseqüències del dia de
demà. Tracta de donar un marge al planeta, per poder regenerar-se i reconstruir-se, dels possibles
maltractes que pogués patir en l’actualitat. D’igual manera que exigeix una igualtat econòmica en
tota la població mundial, per organitzar, repartir i rendibilitzar els recursos mediambientals entre tots
els països del planeta.
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 Sostenibilitat social:
En aquesta ocasió, quan parlem en l’àmbit social, ens referim a la forma de vida que pot tenir una
concreta civilització. Es tracta d’aconseguir no perjudicar ni destruir als grups socials que poden
veure’s afectats per segons quines activitats humanes. Seria el cas del sector agrícola i ramader, que
necessita de recursos per protegir-se davant la forta competència o els desavantatges (climàtics,
econòmics, etc.) que poden tenir a l’hora de desenvolupar la seva feina com a agricultors o ramaders.
El mateix concepte es pot aplicar si es tracte dels possibles efectes negatius que les generacions
d’avui en dia, podrien evitar a generacions futures. Per això és imprescindible la cooperació de tots
els organismes tant polítics, com socialment influents per aconseguir un futur millor.
(Agenda 21 local - Geoscopio 2020)
(Agenda 21 - Ecologia verde 2020)

Així mateix, l’Agenda 21 es pot dividir en quatre grans seccions, i cadascuna d’elles subdividir-se en
un total de 40 temes fonamentals:
 Secció I: Dimensions socials i econòmiques.
Tracta sobre la lluita contra la pobresa, la creixent necessitat de promoure el desenvolupament
sostenible dels recursos humans, i l’hegemonia entre la presa de decisions i l’efecte provocat al
medi ambient.
 Secció II: Conservació i gestió dels recursos pel desenvolupament.
Entre d’altres temes a tractar, es troben molts relacionats amb la protecció de diferents aspectes
com els mars i oceans, de la diversitat biològica existent, l’atmosfera, i medis relacionats amb el
subministra i la gestió d’aigua dolça. A més a més s’apel·la a la millora ecològica de la gestió de
les possibles innovacions biotecnològiques, de la gestió de productes químics originats per
diferents mètodes de producció, així com la gestió de tot tipus de residus especialment perillosos
com els radioactius o molt contaminants. I per últim, però no menys important, la lluita contra
l’escassetat d’aigua potable i el desenvolupament més sostenible de zones muntanyoses.
 Secció III: Millora del paper que tenen els grups principals.
Aquesta secció abraça temes més aviat relacionats amb el benestar social com ara la defensa de
la dona, el desenvolupament sostenible dels menors, defensa de les minories ètniques i les seves
comunitats, etc. També inclou punts relacionats amb l’entorn laboral com poden ser el paper que
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desenvolupen els treballadors a l’agricultura, quin paper juguen el comerç i la industria, o la
millora dels sindicats i els drets dels treballadors.
 Secció IV: Mitjans d’execució.
Pel que fa a aquest apartat de l’Agenda 21, s’hi poden veure plasmats temes com per exemple
l’ús de la ciència amb finalitats de desenvolupament sostenible, el foment de la presa de
consciencia de la societat i l’educació d’aquesta, promoure la capacitat de cooperació a nivell
internacional, o propostes de diferents mètodes jurídics.
(División de desarrollo sostenible 2020)

5.3. La Carta d’Aalborg (1994)
Dins d’aquest marc, fou durant el mes de maig del 1994, quan es varen plasmar tots els compromisos
que s’havien vist fins llavors, per avançar cap a una societat més sostenible amb el naixement de
l’agenda 21 com a tal. Gràcies a l’organització del Consell Internacional d’Iniciatives Ambientals Locals
(ICLEI), a la ciutat d’Aalborg, Dinamarca (d’on prové el nom del document en qüestió), es va signar
aquesta carta de cooperació entre països. A la Cimera Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles hi eren
presents 80 autoritats d’Europa i 253 persones en representació d’organitzacions internacionals,
personal científic i diferents assessors. Amb la signatura d’aquest escrit, tots es comprometien a dur a
terme pas a pas tots els punts descrits a la seva Agenda 21. D’aquesta manera el compromís va ser
més fort, per aconseguir desenvolupar els pertinents plans d’acció locals i millorar així la situació de
sostenibilitat en un àmbit europeu. Això va resultar una bona manera d’involucrar tant a autoritats
locals, com a ciutadania en el procés.
Transcorreguts 10 anys d’aquella primera Carta d’Aalborg signada, és va fer una actualització l’any
2004, en la que es van incloure més compromisos i pràctiques per aplicar, i en la que s’hi van afegir
més països. Avui en dia, un total de més de 34 països diferents d’Europa o l’equivalent a 2000
governs de tot el món, ja han signat el document i estan en vies de compliment dels plans d’acció
establerts.
(Carta d'Aalborg - Medi ambient Gentcat 1994)
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Diagnòstic ambiental municipal de Vallgorguina
6.1. Situació geogràfica
Vallgorguina és una localitat situada dins la província de Barcelona, més específicament a l’est de la
comarca del Vallés Oriental, quasi al límit amb la comarca del Maresme. Actualment el Vallés Oriental
està format per 43 municipis, dels quals Granollers és la capital de comarca amb 56.456 habitants. En
la diversitat dels seus municipis es pot trobar una gran varietat en quant a zones urbanes, zones
rurals i zones industrials. Gràcies a la seva proximitat amb la capital, i a les bones comunicacions amb
aquesta d’entre altres motius, ha experimentat una variació demogràfica, així com un canvi en el seu
motor productiu, augmentant la importància en el seu sector industrial.
El municipi té una superfície de 22,13 km2 , a una altitud de 222 m per sobre el nivell del mar, i 2,512
graus de longitud així com 41,648 graus de latitud. Es troba en una vall que està delimitada per la
serralada de Montnegre a llevant i el parc del Corredor a ponent. Formada específicament per
carenes i torrents de fortes pendents. La característica de tenir fortes valls consecutives al llarg del
terme municipal, dóna com a resultat que el relleu no sigui hegemònic, sinó més aviar abrupte, i
diferent en quant a altituds i pendents. La riera de Vallgorguina, situada a la vall principal del terme
l’entravessa de sud a nord fins a arribar a la riera de Trentapasses, que és un afluent del riu Tordera.
Cal destacar que els punts del terme de més altitud són: la Serra d’en Benet, a 492.4 m d’alçada; la
Serra de Parent Rost, de 454.7 m, i en tercer lloc Collsacreu i Collgenís que es troben
aproximadament a 416.5 m.
A part del nucli urbà de la població, també formen part del terme municipal set urbanitzacions i
algunes masies aïllades. Dites urbanitzacions són: Pocafarina, Can Pujades, Can Puigdemir, Collsacreu,
Baronia del Montseny i Canadà Park i el Molinot (zona d’activitat industrial). Cal destacar també les
masies del terme: Can Vilar, Can Pujades, Can Clarens, Can Carcassés, Can Nonell de la Serra, Can
Ricós, Can Tonedor, Can Pradell de Baix i Can Pradell de la Serra.
Entre les poblacions veïnes amb les quals delimita, trobem: Arenys de Munt, Sant Celoni, Santa Maria
de Palautordera, Dosrius, Vilalba Sasserra, Sant Iscle de Vallalta i Llinars del Vallés. (Vallgorguina s.f.)

16

Diagnòstic ambiental municipal de Vallgorguina

Imatge 2: Mapa de la situació geogràfica de Vallgorguina.
Font: POUM de Vallgorguina

6.2. Història del municipi
En la mateixa localització de Vallgorguina, l’anomenada Vall Gregoria, daten documents que deixen
clara la seva existència durant el segle X. D’aquí és d’on finalment fou tret el nom del municipi:
Vallgorguina. Tot i que, per diferents monuments trobats per la zona, es pot afirmar que anterior a
aquest, hi varen haver varies civilitzacions durant l’època del megalític. Tal i com ho demostra la
presència del dolmen de la Pedra gentil. De la mateixa manera, es van trobar proves de l’època
ibèrica com el jaciment de Puig castell.
Finalment al segle XVIII, va ser quan va començar a tenir cara i ulls el nucli urbà, agrupant-se
d’aquesta manera les primeres edificacions a la carretera vella, carrer Montseny i la plaça Maragall.
A causa del gran enriquiment forestal que rodeja la zona, la primera activitat econòmica que es
coneix, fou precisament l’explotació del bosc i l’agricultura aprofitant l’ambient rural. Les activitats
principals foren l’aprofitament de la llenya, el carbó i les sureres que es troben a la part forestal del
municipi. També es coneix que al llarg del segle XIX, es treballà el sector de la ramaderia i la vinya,
abans de veure’s repercutit negativament per la plaga de la fil·loxera.
Com a representació del gran pes que varen tenir aquest tipus de activitats econòmiques en la època,
cada any es celebra la Fira del bosc i la pagesia en la qual la temàtica principal es donar a conèixer els
oficis tradicionals que existien i segueixen existint avui en dia a la zona. Per exemple, es fan activitats
relacionades amb els oficis de la fusteria, teixidor de llana de Merino, forja de ferro, cistelleria,
ceràmica, etc.
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(Vallgorguina - Enciclopedia 2020)

6.2.1. Patrimoni cultural
Vallgorguina compta amb patrimoni cultural herència de les civilitzacions que antigament s’hi van
establir com per exemple del paleolític i de la època ibèrica. També compta amb arquitectura
rellevant per la cultura del poble, majoritàriament a les afores del nucli urbà del municipi, a causa del
seu fort caràcter rural. Alguns dels béns històrics més representatius del municipi són:

 Dolmen de la Pedra Gentil:
Hi ha evidències que durant l’època del Neolític, va haver-hi assentaments a la zona, i van quedar
restes de les civilitzacions que hi van viure. Com a conseqüència, es troba el Dolmen de la Pedra
Gentil, del qual es desconeix exactament el seu origen, però es creu que va ser originat entre l’any
3500 a.c. i el 2000 a.c..
Els dòlmens són monuments de pedra, originats durant el megalític, d’on treuen el seu nom d’origen
grec que es podria traduir com a taula de pedra. En l’actualitat es coneix que van sorgir amb
l’objectiu de ser tombes per als difunts de la època, similars a un panteó d’una tribu o família en
concret. Tal i com es van construir, apilant varies lloses i pedres recobertes per terra i vegetació, avui
en dia només queda la pròpiament dita estructura funerària. També en son testimonis les restes
d’assentaments ibèrics com ara el Dolmen de Pedra Arca (proper a Vilalba Saserra), així com els
poblats del turó del vent i del puig del Castell.
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Imatge 3: Fotografia del Dolmen de la Pedra Gentil.
Font: Elaboració pròpia.

Si que consta que l’any 1855 es va dur a terme una restauració del dolmen a càrrec de Josep Pradell,
sent així al territori català la primera restauració realitzada d’una figura megalítica. Malgrat tot,
posteriorment a la restauració, s’han creat certs dubtes sobre l’origen i construcció d’aquest, ja que
es van perdre moltes característiques del seu format original.
Diu la antiga tradició que era el lloc on es reunien les bruixes, es per això que a l’actualitat es poden
veure reunions populars durant la revetlla de Sant Joan cada any. Per poder accedir-hi amb vehicle,
cal entrar per la carretera de Sant Celoni a Vallgorguina a uns 2km de la vila. (Dolmen de la Pedra
Gentil 2020)

 L’església de Sant Andreu de Vallgorguina:
D’arquitectura d’estil barroc, consta d’una façana amb motllures, arrebossada i emblanquinada. Està
documentada des de l’any 1083, època en la que pertanyia al monestir de Sant Cugat. Consta que no
tenia rector, amb lo que probablement era una parròquia humil. Com a conseqüència, el seu estat
físic no era gaire bo, ja que patia de filtracions d’aigua, i va patir un incendi l’any 1610 del que es va
recuperar arquitectònicament. No fou fins al 1946 que es decidí construir l’església principal del
poble, fent així que la de Sant Andreu passés a ser la capella del cementiri.
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Imatge 4: Fotografia de l’església de Sant Andreu.
Font: (Ajuntament Vallgorguina 2020)

 L’església de Santa Eulàlia de Tapioles:
Situada dins del Parc Natural del Montnegre i el Corredor, es pot trobar aquesta església molt
propera al dolmen. En aquest cas, com a patrimoni cultural no només existeix l’església, sinó que el
conjunt arquitectònic està compost per un cementiri i una casa adjacents. En l’actualitat, la casa es
troba en runes amb una estructura bastant bàsica de totxanes i una teulada a dos vents. Durant el
segle X, l’església pertanyia també al monestir de Sant Cugat com l’anteriorment anomenada. Però a
diferencia seva, aquesta parròquia ha patit diverses reformes al llarg del temps, i ara n’és el producte
de totes elles. Una d’aquestes reformes va tenir lloc l’any 1850, quan Josep Pradell, va reformar-lo
donant-li un aire més barroc. Es poden trobar similituds amb la façana de la masia de Can Pradell de
la Serra, ja que fou el mateix propietari que va fer la reforma.
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Imatge 5: Fotografia de l’església de Santa Eulàlia de Tapioles.
Font: (Ajuntament Vallgorguina 2020)

 Masia de Can Vilar:
Es una masia amb l’estructura típica de les masies de la època, durant el segle XVI. Consta d’un edifici
annexa, habilitat per poder viure. S’hi poden apreciar influències àrabs a les teules de la seva coberta.
Les finestres són d’estil gòtic, i té dues gàrgoles a la part superior de la torre annexada. Fou
l’habitatge d’un cavaller des de l’any 1458.

Imatge 6: Fotografia de la Masia de Can Vilar.
Font: (Ajuntament Vallgorguina 2020)
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 Masia de Can Pradell de la Serra:
Aquesta masia, està formada per tres construccions, amb dues entrades d’accés a la zona. L’edifici
principal, era la casa dels propietaris en la seva època, un dels altres dos fou una capella amb
decoracions barroques i la tercera edificació estava dedicada a la masoveria. Consta d’una façana
esgrafiada, i algunes galeries que daten del segle XIX. Actualment està transformada com a
restaurant.

Imatge 7: Fotografia de la Masia de Can Pradell de la Serra.
Font: (Ajuntament Vallgorguina 2020)
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6.3. Població

Segons les darreres dades obtingudes al 2019, Vallgorguina compta amb una població de 2.891
habitants, la qual cosa representa una densitat de població de 130,6 habitants per kilòmetre quadrat.
Dels quals hi ha una representació d’ un 50,19% homes i un 49,81% dones. Vallgorguina
percentualment, no és dels municipis més representatius de la comarca, ja que només suposa un
0.7% de tota la població del Vallés Oriental.
La gran part de la població de Vallgorguina està localitzada tant al seu nucli urbà, punt neuràlgic del
terme, com a algunes de les urbanitzacions residencials properes com ara Can Puigdemir i Pocafarina.

Vallgorguina

Vallés Oriental

Catalunya

Superfície (km2)

22,13

735,00

32.108,00

Població (hab.)

2.891

406.289

7.619.494

130,6

557,3

239,0

Densitat (hab./km2)

Taula 1: Comparativa de densitat de població.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Com es pot apreciar en la taula anterior, la densitat d’habitant per kilòmetre quadrat a Vallgorguina
és bastant més baixa que la mitjana, tant a la comarca com al territori català. Això pot explicar-se a
causa del gran territori natural que engloba el terme municipal, la majoria pertanyent al Parc Natural
del Montseny i El Corredor. A causa de les pendents tant pronunciades que són el resultat de
l’assentament de la població en una vall, fa que tot el sòl disponible tampoc sigui apte per urbanitzar.
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6.3.1. Evolució del padró des de 1998

Evolució poblacional de Vallgorguina
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Gràfic 1: Evolució poblacional de Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Es pot observar l’exponencial creixement de la població de la localitat, al llarg dels darrers vint-i-dos
anys. Probablement aquest creixement ha sigut el resultat de l’augment de la població que ha passat
de tenir un habitatge de segona residència a habitatge principal, alhora que la població ha anat
desenvolupant-se amb els anys.

6.3.2. Comparativa poblacional per sexe a Vallgorguina
A continuació es mostra la comparativa de la població per sexe entre el municipi, la comarca i
Catalunya:
Per sexe

Vallgorguina

Vallés Oriental

Catalunya

Homes

1.451

204.227

3.770.123

Dones

1.440

205.361

3.905.094

2.891

409.638

7.675.217

Total

Taula 2: Comparativa poblacional per sexes al 2019.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Actualment, tant la població d’homes com de dones, és equivalent dins el municipi, a diferència de
les dades que podem trobar sobre anys anteriors, en les quals és notòria una diferència en quant a la
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població per generes. Representant així un 0.702% de la població de tota la comarca, més
concretament un 0.705% la població masculina i un 0.699% la femenina.

6.3.3. Comparativa poblacional per grups d’edat a Vallgorguina
A continuació es mostra detalladament la comparativa de la població per diferents grups d’edat entre
el municipi, la comarca i Catalunya:

Distribució de la població segons l'edat
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
De 0 a 14 anys

De 15 a 64 anys
Vallgorguina

De 65 a 84 anys

Vallés Oriental

De 85 anys i més

Catalunya

Gràfic 2: Distribució de la població segons l’edat.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Vallgorguina

Vallés Oriental

Catalunya

De 0 a 14 anys

595

67.683

1.172.116

De 15 a 64 anys

1.946

273.661

5.060.347

De 65 a 84 anys

303

58.030

1.199.987

De 85 anys i més

47

10.264

242.767

Total

2.891

409.638

7.675.217

Taula 3: Comparativa poblacional per grups d’edat al 2018.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)
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Segons la comparativa feta entre les dades del municipi, la comarca i Catalunya, veiem que no
difereixen gaire entre elles. Significativament la representació dels menors de 14, a Vallgorguina es
una mica més alta, a diferència de la franja d’edat entre els 65 i 85 anys, que resulta inferior al
municipi que a la comarca.

Població segons edat i sexe
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Homes

Dones

Gràfic 3: Representació de la població segons edat i sexe.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Partint del anterior gràfic, es pot apreciar que la majoria de la població pertany a la franja d’edat
d’entre els 40 i els 50 anys, que percentualment equivaldria a un 23% de tota la població del
municipi. Es pot observar que la gran majoria de la població està, aproximadament, en la franja
d’edat laboral (entre els 18 i els 65 anys), la qual cosa pot ser deguda a un creixement de la natalitat
durant un cert període de temps. En quant a la franja dels infants menors de 15 anys, suposaria un
21%, i els adults d’edat avançada un 12% de la població. Si ens fixem en la poca població de 85 anys o
més, podrem relacionar-la amb l’índex de mortalitat de la localitat.

6.3.4. Creixement de la població
Com es pot comprovar en el gràfic realitzat anteriorment, la població ha anat creixent,
exponencialment des de la meitat de la dècada dels 90 fins l’any 2009 aproximadament, que va
passar a créixer d’una manera més atenuada. Els principals motius de creixement de la població, són
dos en concret: gràcies al creixement natural, que representa la diferència entre els naixements i els
defuncions durant un període concret de temps, o bé gràcies a les migracions.
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Evolució creixement natural
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Gràfic 4: Evolució del creixement natural de Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

En el primer dels casos, es pot veure quina és la tendència del creixement natural de Vallgorguina en
els darrers 40 anys. En línies generals, es pot observar com la tendència és positiva, s’ha de dir que ha
anat creixent la població amb el pas de les dècades. Cal destacar, que el creixement natural resulta
ser negatiu, voldria dir que aquell any va haver-hi més morts que naixements, i per tant el creixement
de la població va patir un retrocés.
Històricament, va haver-hi una notable davallada de la població des de finals del segle XVIII, fins ben
entrats els anys 70 quan es va veure reduïda a la meitat pràcticament. Des de llavors fins a la meitat
dels anys 90, es va recuperar una mica aquest creixement poblacional. Però no fou fins 1995 que
consta un creixement més destacable fins a arribar a les dades de població d’avui dia. Des de l’any
2002, no s’han registrat valors de creixement natural negatius. I per contra, l’any 2012 va haver-hi
més naixements, amb lo qual el creixement es va disparar significativament.
El segon motiu per analitzar el creixement d’una població, són els moviments migratoris que pot
tenir. Dins les migracions, pot haver-hi emigracions, si els habitants decideixen marxar fora del
municipi, o per cas contrari immigracions, si el municipi rep població procedent d’altres llocs. A
continuació s’han representat les dades migratòries, d’ambdós casos, mitjançant el saldo migratori.
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Evolució migracions a Vallgorguina
160
140

Saldo migratori
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0

Migracions internes amb la resta de Catalunya

Migracions internes amb la resta d'Espanya

Migracions externes
Gràfic 5: Evolució de les migracions (en valor absolut).
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Durant l’any 2004, va haver-hi una gran nombre de migracions internes, es a dir, provinents
majoritàriament de l’àrea metropolitana de Barcelona, degut a que la població fugia de viure en
grans ciutats, buscant llocs més rurals i propers a la naturalesa. En quant a la migració provinent del
estranger, es contempla un pic diferenciat de la resta, a l’any 2007, dos anys abans de començar la
crisi.

6.3.5. Població segons lloc de naixement
Vallgorguina

Vallés Oriental

Catalunya

2.337

281.154

4.932.849

Resta d’Espanya

276

73.918

1.273.935

Estranger

278

54.566

1.468.433

2.891

409.638

7.675.217

Catalunya

Total

Taula 4: Dades segons lloc de naixement de la població de Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)
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Població segons lloc de naixement
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Gràfic 6: Representació de la població segons el lloc de naixement.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Veient les xifres de Vallgorguina es pot comprovar que és pràcticament, tant el percentatge de
població nascuda a la resta d’Espanya com a la nascuda a l’estranger, el mateix (un 10%
aproximadament). A diferència de les dades comarcals on hi ha més gent nascuda a la resta
d’Espanya que nascuda a l’estranger. Paral·lelament es troba un comportament semblant, si
s’analitzen les dades obtingudes de tot el territori català, amb la distinció que hi ha lleugerament més
percentatge de gent nascuda a l’estranger. Quasi és la mateixa quantitat de gent nascuda a
l’estranger, que la nascuda arreu del territori espanyol. Si bé cal destacar dins el municipi, la gran
diferència percentual de gent nascuda a Catalunya, com resulta lògic, respecte als altres dos
percentatges.
Si bé és cert que la migratòria provinent de la resta de l’estat espanyol, va buscar llocs en ple
desenvolupament, o amb més activitat industrial, l’altre tipus de migració s’ha establert en
localitzacions on les activitats laborals demandaven més mà d’obra com la construcció i serveis. I
també les ciutats del àrea metropolitana de les capitals, que tenen una xarxa de transport molt rica,
solen ser punts de més concentració de migració.
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6.4. Entorn físic

6.4.1. Geologia
Vallgorguina es troba immers en la Serralada Litoral, on després d’anys de moviments tectònics, i
diferents processos que van erosionar i acabar modelant el paisatge de la zona, es van acabar
formant valls i algunes crestes abruptes sobretot a la part del Montnegre, i més suavitzades a la part
del Corredor. Aquesta característica del paisatge més abrupte, al llarg de tot el massís del Montnegre,
ve donada per la fracturació durant centenars d’anys dels tipus de materials que la formen.
Bàsicament els materials són roques metafòriques, formades originalment per argiles o fangs, les
quals tenen una estructura basada en làmines que es trenquen irregularment i en paral·lel. Aquestes
fractures poden veure’s com si fossin escames d’esquist. I posteriorment en la formació de les valls,
es van trobar materials de formació més moderna, provinents de les planes al·luvials.
Majoritàriament predomina el leucogranit carbonífer-pernià (GI), i a les zones de les valls, els filions
de quars (Fq) i filions de pòrfirs de diorítics a quasidiorítics (Fap). En quant al substrat geològic, està
compost bàsicament per granit que per l’efecte de la erosió es disgrega i s’acaba formant l’anomenat
sauló.

Imatge 8: Mapa geològic de la zona de Vallgorguina.
Font: Mapa geològic comarcal (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalaunya s.f.)
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6.4.2. Topografia
En quant a les dades topogràfiques del municipi, tenim en primer lloc que les coordenades exactes
són latitud 459272.00, longitud 4610875.00, i d’altitud 222 metres.
En la majoria del territori del terme municipal, es poden trobar pendents bastant pronunciades, fins
d’un 20%. La zona on trobem més plenitud del municipi, és a la zona del nucli urbà, que s’estén al
llarg de la carretera també de superfície pràcticament plana. Així com la zona propera a la riera de
Vallgorguina, que també està formada principalment per un territori més aviat planer. Pel que fa les
urbanitzacions del terme, totes tenen pendents molt característiques de la zona.

6.4.3. Recursos hídrics
Vallgorguina compta amb aigües superficials, aigües subterrànies i fonts repartides per tot el terme
municipal.
Per una banda tenim la riera de Vallgorguina, que s’encarrega de canalitzar les aigües a la riera de
Trentapasses, la qual és un afluent del riu Tordera. Podem dividir la vall de la riera en dues parts, la
situada al nord-est que està més propera al Montnegre, i la situada al sud-oest del que toca amb el
Corredor. A part de la riera principal també es poden trobar dos rieres de menor caire: la riera de Can
Bonamussa i la de Tapioles. Aquestes rieres se solen assecar durant les èpoques estivals, i tan sols a
les parts més altes, pot haver-hi aigua durant l’any. Avui en dia, es treu molt profit de la xarxa
d’aigües subterrànies i fa que no hi hagi nivells d’aigua molt elevats corrent per les rieres.
En quant a les aigües subterrànies, el terme municipal forma part de la zona septentrional central,
pertanyent a l’aqüífer del Maresme. Tot i que no ha estat declarada com a zona de vulnerabilitat per
contaminació de nitrats que provinguin d’activitats agràries. A diferència de zones de les proximitats
com ara els aqüífers de Arenys de Munt, Sant Celoni, i Sant Iscle de Vallalta per exemple. Això fa que
es pugui treure més partit d’elles, com ara fer-ne ús com a aigua de boca.
També cal destacar les diferents fonts com ara la del Clot, de Can Pradell de la Serra, Can Vilar, i la de
Santa Anna, per exemple; que han proporcionat aigua des de fa segles a les masies del terme.
(Vallgorguina s.f.)
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6.4.4. Vegetació
Entre la vegetació que es pot trobar a l’indret, cal destacar la gran influència del mar Mediterrani en
la varietat de espècies localitzades. Aquest tipus de clima es caracteritza per boscos del tipus
esclerofil·les d’alzines i suros, amb alguns arbres de fulla caduca i caràcter més aviat submediterràni.
Es pot trobar una gran humitat ambiental, que dóna lloc a forts contrastos tèrmics entre les zones
més assolellades i les zones més afectades per la ombra. Entre elles els pins pinyers i alzines sureres
són els més abundants en la zona, fruit de la intervenció humana. També altres espècies com roures,
castanyers, faigs o bedolls en zones a més altitud.
A les zones per on passa l’aigua de manera superficial, la vegetació que en sorgeix és del tipus de
ribera, com ara freixenedes o vernedes. També és usual trobar algunes espècies de bolets en les
zones més humides. A la zona del nucli del municipi s’han plantat plàtans i pollancres que es poden
trobar típicament en altres municipis.

6.4.5. Fauna
La fauna local, resulta ser bastant variada i abundant tot i que la zona del terme municipal és més
aviat reduïda. Això es degut a la extensió d’espai forestal divers, i també per les aigües tant
subterrànies com superficials que predominen a l’indret. Tot i que una gran part d’aquests espais on
es concentra la major part de la fauna, queden fora de l’àmbit que regula el Parc nacional del
Montnegre i el Corredor.
A causa dels canvis estacionals dels ecosistemes locals, la fauna del fons de la vall, ha hagut
d’adaptar-se i així els diferents tipus de rèptils i ocells, són fàcils de trobar tot l’any, altres espècies
són més escasses degut a la manca d’aigua durant les èpoques estivals com ara l’anguila o el cranc de
riu. En canvi a les zones boscoses d’alzinars, es mantenen espècies com la merla, el toixó, senglars o
el gamarús. Dins els boscos mixtos de suros, pins i alzines, s’hi poden trobar molts rèptils diferents,
entre ells destaca la serp blanca. I algunes espècies d’aus rapinyaires com l’àliga marcenca o les
mallerengues.

(Flora i Vegetació - Parc Natural del Montnegre i el Corredor 2020)
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6.4.6. Parc natural del Montnegre i El Corredor
Pròxim al municipi es troba el Parc del Montnegre i El Corredor, situat entre les comarques del
Maresme i el Vallés Oriental. Delimitat per una banda, per la riera d’Argentona i la riera de Tordera, i
per altre la riera d’Arenys i la de Vallgorguina les quals delimiten el massís del Corredor i del
Montnegre. Els dos massissos, tant el del Montnegre com el del Corredor, formant una barrera
natural entre la depressió que hi ha al Vallés i la Selva, i la plana litoral del Maresme. Té una extensió
de 15.010 hectàrees, en les que destaquen el Turó Gros a 773 metres i el santuari del Corredor a 657
metres d’altitud sobre el mar. Des de l’any 1989, que es va fer la declaració per preservar-lo
mitjançant el Pla de protecció gestionat per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona.

Imatge 1: Mapa cartogràfic del parc del Corredor i el Montnegre.
Font: (Parcs de Catalunya - Diputació de Barcelona s.f.)
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El paisatge que es construeix en aquest parc natural, es bàsicament un conjunt muntanyós continu,
suavitzat per l’entorn on es localitza activitat humana, cobert de fauna boscosa de caràcter
mediterrani. Es pot definir la zona del Corredor més suau erosionada per la seva ocupació agrícola a
la zona més central. A diferencia de la part de El Montnegre, la qual és molt més voluminosa i
abrupta, així com més salvatjada.
Quasi tota l’extensió del parc, és zona boscosa, de caràcter perennifoli amb molta influència
mediterrània, com ara de sureres, pinedes i alzinars. A les zones de més altitud del Montnegre, s’hi
poden trobar un altre tipus de boscos, més típicament de zones atlàntiques, com ara rouredes o
avellanedes.
Degut a la varietat en la vegetació del parc, també s’hi troben espècies molt diferents entre la seva
fauna. Per exemple en les zones més boscoses, s’hi poden trobar algunes espècies com senglars,
cabirols, genetes, esquirols, lirons blancs, etc. Últimament s’han trobat certes espècies de ratpenat
poc vistes al territori català. Si bé a les zones més internes del parc, que són més obertes, resulten
bones zones pels animals depredadors com ara la serp verda, la guilla o l’àliga marcenca. I a les rieres
hi conviuen nombroses espècies diferents d’amfibis i invertebrats. Com a la riera de Fuirosos, on es
troba intacta una comunitat de peixos mediterranis. Cal destacar que gràcies la localització geogràfica
del parc, resulta un punt crític per albirar durant els canvis d’estació, la migració de gran varietat
d’espècies.
A causa de la tipologia de clima que trobem a la zona, les rieres solen estar seques durant l’època
d’estiu, ja que no és majoritàriament un indret molt plujós. Les principals rieres dels municipis dels
voltants conflueixen en la riera de la Tordera, com ara la de Vallgorguina o Olzinelles.
(Parc del Montegre i el Corredor - Diputació de Barcelona 2020)
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6.5. Clima

El clima a Vallgorguina es classifica, segons la classificació climàtica de Köppen i Geiger, com a clima
temperat humit, més concretament dins d’aquest grup, com a clima subtropical humit (Cfa). Aquest
tipus de clima es caracteritza per tenir els estiu càlids i humits, però en canvi els hiverns són amb
precipitacions abundants i bastant frescos. És un clima típicament de zones litorals, i va variant en
funció de la distància a la costa que tingui l’indret.
La temperatura mitjana a Vallgorguina durant l’any és de 15ºC i la precipitació anual es de 756 mm .
Es caracteritza per la influència de les Serralades Prelitoral i Litoral que es poden trobar al llarg i en
paral·lel a la costa catalana, limitant amb el País Valencià, La Serralada Transversal i la comunitat
autònoma d’Aragó. Resulta tenir fortes influències mediterrànies amb certs matisos apreciats en les
precipitacions durant l’època més calorosa del any, i episodis més extremadament freds durant
l’època hivernal.

Gràfic 7: Climograma de Vallgorguina.
Font: : (Climate-data 2020)
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En el climograma es pot observar que el mes del any amb menys pluges de l’any 2019 fou juliol. A
diferència del mes d’octubre que es van arribar a 103 mm de mitjana, amb precipitacions molt
superiors a les de la resta de mesos d’hivern i tardor. A continuació es mostra una taula amb les
dades mensuals tant de temperatures com de precipitacions des de l’any 1982 fins el 2012.

Taula 5: Taula climàtica de Vallgorguina.
Font: (Climate-data 2020)

Gràfic 8: Diagrama de temperatura.
Font: (Climate-data 2020)

Les temperatures mitjanes al llarg de l’any solen ser bastant suaus, malgrat el fred que es pot
intensificar durant l’hivern. Juliol va ser el mes més càlid del 2019 amb temperatures d’entre els 23ºC
i els 8ºC de mitjana. Tot i la proximitat al litoral del municipi, no registra temperatures tant altes com
pot haver-hi a les zones més costeres com Arenys de Mar, que durant els mesos estivals poden
arribar a sobrepassar els 23ºC. I a l’hivern, durant mesos més freds, la temperatura mitjana va ser de
9ºC.
Aquesta proximitat del municipi a les serralades i el seu caràcter més aviat interior, fa el típic
atemperament que proporciona el Mar Mediterrani, i les temperatures són molt més severes que a
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la costa. També afavoreix que es produeixi el fenomen de la inversió tèrmica. Aquest es produeix
quan durant les nits fredes, en les zones properes a les conques muntanyoses, quan l’aire fred
desplaça l’aire calent a la conca o vall, provocant així que el gradient de temperatures sigui positiu.
Com a conseqüència poden formar-se boires persistents, les quals dificulten el transport i la mobilitat
per la zona sobretot durant els mesos d’hivern.
En quant a les pluges, poden ser bastant abundants, més que en zones costeres. Les precipitacions
són molt significatives en aquest tipus de clima, i a Vallgorguina hi són presents fins i tot durant el
mes més sec del any. Cal destacar, les ocasions puntuals on es formen les típiques rieres a causa dels
grans volums de pluges que tenen lloc durant els mesos de tardor i hivern.

Gràfic 9: Probabilitat diària de precipitació
Font: (Weatherspark 2020)

La temporada més humida comença a mitjans d’agost, fins mitjans de juny. Ocupa pràcticament tot
l’any, exceptuant els dos mesos d’estiu que seria la època més seca. Durant l’època humida hi ha una
probabilitat de més del 16% aproximadament de pluja a diari. I durant l’estiu la probabilitat mínima
de pluja recau sobre un 10%.

Gràfic 10: Precipitacions de pluja mensuals mitjanes.
Font: (Weatherspark 2020)
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Definitivament, observant el gràfic anterior, podem dir que la majoria de pluja, va caure al voltant del
mes d’octubre, més concretament a prop del dia 12 d’octubre. Consta un cúmul total mitjà de 66 mm
que va disminuint fins a un valor del ordre de 29 mm cap a finals del mes de desembre. I per altre
banda, les pluges al voltant del 9 de juliol varen ser les del valor mitjà més inferior (de fins a 23 mm).
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6.6. Urbanisme
6.6.1. Pla Urbanístic Municipal
En quant al planejament urbanístic, des de febrer del 2020 existeix el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, a partir d’ara anomenat POUM, el qual recull i actualitza la planificació urbanística de
Vallgorguina per tal d’adequar-la a la normativa vigent tant del Pla Territorial Metropolità de
Barcelona, com del Pla Territorial de Catalunya.
És important saber distingir els diferents tipus de sòl que ens podem trobar al terme municipal.
Segons la classificació del sòl existent al territori català, es poden distingir tres grans grups diferents:

 Sòl urbà (SU):
Caracteritzat per terrenys que s’han pogut integrar a la xarxa urbana i compten amb serveis com ara
abastiment d’aigua, sanejament, xarxa elèctrica i xarxa viària. Aquesta categoria, es pot subdividir en
consolidat i no consolidat. En el primer cas, són terrenys amb condició de solar, i en el segons cas si
no reuneixen aquesta condició.

 Sòl no urbanitzable (SNU):
Caracteritzat per no estar dins del grup de sòl urbà. Això pot donar-se si són terrenys protegits o bé
perquè no es poden urbanitzar per altres motius.

 Sòl urbanitzable (SUB):
Caracteritzat per terrenys que es considerin afins per poder ajudar al creixement de la població així
com a la seva activitat econòmica i el seu desenvolupament. També se’n poden distingir dos grans
grups dins d’aquest, sòl urbanitzable delimitat i no delimitat. La principal diferència entre ells es, que
en el no delimitat, el planejament general no inclou les especificacions ni els criteris de
desenvolupament. En canvi en el delimitat, es poden trobar totes les concrecions respecte al seu
desenvolupament detallades en el planejament general.
Dins del terme municipal de Vallgorguina, es poden diferenciar vuit nuclis diferents de la població i
algunes masies aïllades repartides pel territori:
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 Nucli urbà: Concentrat als voltants de la parròquia de Sant Andreu, engloba la part central
del municipi, i està situat al marge dret de la riera de Vallgorguina. Té com a representació
una forma allargada, la qual es mostra en la mateixa línia que la carretera que antigament,
enllaçava Mataró i Sant Celoni.
 Pocafarina: Petit recull de veïns situat a la vessant sud del Turó de la Vaca, generant-se als
voltants de masies rurals que avui en dia es troben consolidades. S’hi pot accedir des del
camí que enllaça el nucli urbà amb Olzinelles.
 Can Puigdemir: Urbanització molt propera al nucli urbà, situada a la vessant nord oest del
municipi i amb accés directe amb la carretera C-61. S’originà durant els anys 70 i consta
d’una tipologia urbanística anomenada ciutat jardí, la qual es caracteritza principalment per
ser una zona rodejada d’un cinturó vegetal, i per estar dissenyada per dur una vida saludable
i de caràcter residencial.
 Canadà Park: Situada a la zona més del nord-est del municipi tocant a les proximitats del
nucli urbà de Vilalba Sasserra. Resulta ser la urbanització més extensa, i connecta amb la
següent urbanització més propera: Baronia del Montseny. Només té un accés disponible des
de la C-35.
 Baronia del Montseny: Confrontant amb Canadà Park, s’hi ha d’accedir per la carretera C-35
creuant un pont que passa per l’AP-7. També es considera de tipologia urbanística com a
ciutat jardí.
 Collsacreu: Urbanització limitant amb el municipi d’Arenys de de Munt, situada a la part sud
del terme municipal. En l’actualitat la meitat de la zona pertany a Vallgorguina, i té l’accés
des de la C-61. No disposa de cap entitat ni equipament públic.
 Can Pujades: és la zona residencial on hi ha més habitatges amb grans parcel·les i jardins i
més distanciats entre ells. La seva denominació ve donada per la masia Can Pujades. Està
situada a la vessant esquerra de la riera de Vallgorguina.
 Polígon industrial El Molinot: Situat just a l’entrada del terme municipal, accedint per la C61, es troba aquest petit polígon industrial. Consta d’una zona amb una única indústria, i una
part amb unes naus industrials entre les mitgeres de la carretera.
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Cal esmentar també algunes de les masies pertanyents al terme municipal: Can Vilar, Can
Clarens, Can Pradell de la Serra, Can Pradell de Baix, Can Carcassès, Can Nonell de la Serra, Can
Ricós, etc.

Imatge 2: Mapa nucli urbà de Vallgorguina.
Font: (Recull legislatiu acústica ambiental - Gentcat 2010)

Sòl urbà

Sòl urbà no

Sòl

Sòl

Sòl no

consolidat

consolidat

urbanitzable

urbanitzable

urbanitzable

delimitat

no delimitat

(SNU)

(SU)

(SUBLE)
Vallgorguina

261, 96

0,00

53,29

0,00

1.894,29

Vallès

10.069,62

655,15

2.692,51

291,62

59.791,03

Oriental
Taula 6: Classificació del tipus de sòl de Vallgorguina i el Vallès Oriental. Unitats: Hectàrees.
Font: Elaboració pròpia (Plantejament urbanístic - Departament de territori i sostenibilitat 2020)
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Superfície (ha)

Percentatge (%)

Sòl urbà consolidat (SU)

258

11,47

Sòl urbanitzable delimitat (SUBLE)

45,8

2,4

Sòl no urbanitzable (SNU)

1.944,4

86,49

Total

2.248,2

100

Taula 7: Quantificació del tipus de sòl de Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (Plantejament urbanístic - Departament de territori i sostenibilitat 2020)

Classificació del sòl a Vallgorguina
Sòl urbà consolidat (SU)

Sòl urbanitzable delimitat (SUBLE)

Sòl no urbanitzable (SNU)

12%
2%

86%

Gràfic 11: Representació gràfica i percentual de la classificació del sòl a Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (Plantejament urbanístic - Departament de territori i sostenibilitat 2020)

Més detalladament podem observar que dins el planejament urbanístic del municipi en concret, la
seva gran majoria està format per sòl no urbanitzable. Això pot ser degut a la gran extensió de
vegetació natural pertanyent al Parc Natural del Montnegre i el Corredor. El segon gran grup de sòl
que s’observa es l’urbà consolidat. Aquest es refereix al terreny apte per la seva construcció o
edificació, també qualificat com a solar. I per últim també consta un petit percentatge de sòl
urbanitzable delimitat, el qual està destinat a una extensió residencial urbana, que tinguin establerts
els períodes d’execució i les condicions específiques pel seu desenvolupament urbanístic.

42

Diagnòstic ambiental municipal de Vallgorguina

Zones del sòl municipal
Nucli antic
Edificació entre mitgeres
Edificació aïllada parcel·la petita
Edificació aïllada parcel·la mitjana
Sòl urbà

Edificació aïllada parcel·la gran
Edificació aïllada semi intensiva
Edificació aïllada extensiva
Edificació aïllada (Camp de futbol)
Masies en el sòl urbà
Residencial sector Can Palomer

Sòl apte per
urbanitzar

Residencial sector Can Pujades
Residencial sector ampliació Canadà Park
Residencial sector Can Castellà/Mobir
Agrícola

Sòl no
urbanitzable

Protecció de la vegetació natural
Protecció de les rieres
Protecció especial (Roureda)
Protecció especial (Parc natural)
Taula 8: Zones del sòl municipal a Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (Vallgorguina s.f.)

Sistemes classificats del sòl
Sistema viari
Infraestructures Distribució d’aigua
tècniques i

Subministra d’energia elèctrica

serveis

Sanejament depuració d’aigües
Canalització de rieres

Places i jardins

Espais verds de cessió obligatòria

públics
Parc urbà
Àrees
esportives
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Àrees

Càmping / caravàning

recreatives
Sistema
d’equipaments

Escolar
Sanitari / assistencial
Cultural / Recreatiu
Religiós
Administratiu / institucional
Cementiri
Equipament de cessió obligatòria

Taula 9: Sistemes classificats del sòl municipal a Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (Vallgorguina s.f.)

En l’actualitat es pot dir que, tal i com està el plantejament urbanístic, un 80% del sòl urbà està
localitzat i repartit entre les diferents urbanitzacions del municipi: Canadà Park, Baronia del
Montseny, Can Puigdemir i Collsacreu. La part central del nucli de la població com a tal, només es veu
representat per un 17% del sòl urbà i el percentatge restant, un 6% pertany al sòl urbà del polígon
industrial Mobir-El Molinot.
La majoria de serveis i entitats públiques es troben concentrades al nucli urbà central de
Vallgorguina. De la zona de sòl urbanitzable, en la seva gran majoria el trobem destinat com a zona
d’habitatges unifamiliars aïllats, cosa que comporta la pèrdua parcial de la diversificació d’usos i
activitats. I cal destacar també, la zona de sòl no urbanitzable, la qual resulta ser la majoritària del
municipi, com a zona de protecció especial pertanyent principalment a la reserva del Parc Natural de
Montnegre i el Corredor (aproximadament un 45% del terme municipal). Dins del sòl no urbanitzable
també es distingeixen altres zones com la de protecció de la vegetació natural, la protecció especial
de la roureda o el sòl preferentment agrícola. Així com les zones de sòl de protecció de rieres on es
concentren els cursos fluvials del municipi.

6.6.2. Habitatge
L’estudi de l’habitatge d’un municipi pot ajudar a entendre més coses sobre la població i proporciona
més informació sobre la seva situació socioeconòmica. A continuació s’ha realitzat un gràfic a mode
de comparativa entre els diferents tipus d’habitatges familiars que hi ha al municipi, a nivell comarcal
i a Catalunya.
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Comparativa habitatge familiar al 2011
Principals

Secundaris

Buits

16.489
11.187

239
0

995

148.710

Vallgorguina

Vallès Oriental

448.356
470.081

2.944.944

Catalunya

Gràfic 12: Comparativa habitatge familiar l’any 2011.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Segons es pot veure a la gràfica anterior, a Vallgorguina predominen els habitatges principals,
igualment ens ho indiquen les xifres de la comarca i de tot Catalunya. En comparació entre el nombre
d’habitatges secundaris, cal destacar la poca quantitat d’habitatges familiars secundaris al municipi,
durant l’any 2011 que són les darreres xifres. Aquestes dades han sigut extretes del Cens de població
i habitatges de l’INE, i concretament s’assumeix que aquesta en concret té baixa fiabilitat o és
confidencial.
Resulta d’interès per poder estudiar la construcció d’habitatges i la formació d’allotjaments turístics,
el número de cèdules d’habitabilitat i el número d’habitatges nous acabats. A continuació es mostren
les dades en una taula:

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Habitatges
iniciats
4
1
3
0
2
1
2
6
5

Cèdules habitabilitat
(primera ocupació)
5
5
3
7
8
2
6
20
16

Habitatges
acabats
2
2
2
2
4
1
1
4
7
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2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

1
14
47
91
87
124
53
40
33
41
28
20

47
35
57
54
56
40
49
36
31
21
10
14

27
37
56
76
53
38
53
32
38
22
9
12

Tabla 11: Evolució del sector de la construcció des de 1998.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Evolució de l'habitatge a Vallgorguina
140
120
100
80
60
40
20
0

Habitatges iniciats

Cèdules habitabilitat (primera ocupació)

Habitatges acabats

Gràfic 13: Evolució de l’habitatge de Vallgorguina en els últims vint anys.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Com es pot apreciar al gràfic representatiu, tant la creació de nous habitatges com el nombre de
cèdules d’habitabilitat han disminuït considerablement durant aquests últims cinc anys.
Demogràficament parlant es podria dir que la demanda de l’habitatge ha caigut respecte a la
principis de la dècada dels 2000, a diferència del padró que ha anat creixent exponencialment al llarg
dels anys. L’any 2004 destaca que es va iniciar la construcció de 124 habitatges nous, que han anat
finalitzant progressivament a mesura que ha anat passant el temps. Després d’haver entrat a la crisi
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econòmica que començà al 2009, va baixar molt el ritme per acabar la construcció d’habitatges nous
igual que l’inici de noves construccions.
Al Departament de Medi Ambient i Habitatge consta que no s’han construït habitatges de protecció
oficial des de 1995, a diferencia d’habitatges de caire privats.
Pel que fa a la qualitat dels habitatges a Vallgorguina, segons indiquen les dades del Cens, un 8,71%
de les edificacions es troben en un estat deficient o en runes. I quasi un 94% d’ells són edificis que
tenen més de tres pisos però no s’hi va construir ascensor, amb el que per residents d’avançada edat
pot ser que els hi sigui més complicat residir-hi.
(Indicadors habitatge - Diputació de Barcelona 2020)
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6.7. Administració local

El conjunt d’administracions públiques encarregades de gestionar el municipi, principalment està
format per l’Ajuntament, el qual es troba al epicentre de la població, més concretament a la Plaça de
la Vila número 4.
Podem distingir-hi tres consells dins l’estructura de l’ajuntament:
 Consell de Cultura: l’encarregat de gestionar i promoure l’àmbit cultural del municipi. És
constituït per l’alcalde, el regidor de cultura i un regidor de cada grup municipal, així com
representants de diferents entitats culturals.
 Consell d’Esports: és el referit a la gestió i participació de l’àmbit esportiu i tot el que ell
comporta. Està format per l’alcalde del municipi, el regidor d’esports, un regidor
representant a cada grup municipal i finalment representants de les diferents entitats
esportives.
 Consell de la Gent Gran: es el referit a la gestió dels àmbits relacionats amb el benestar
social. Està format pels diferents regidors i representants anomenats anteriorment, i a
més a més, inclou un representant de cada associació dels veïnats perifèrics al municipi
que no poden tenir representant de la gent gran.

Actualment l’equip de govern es troba representat de la següent manera:
Nom i

Càrrec

Cognoms

Alcalde

1r tinent d’alcalde

2n tinent d’alcalde
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Joan Mora

Jose Antonio
Terribas
Francesc Xavier
Blanquer

Partit

JxV-JUNTS

JxV-JUNTS

JxV-JUNTS

Àrea de representació

Alcaldia, sanitat, consum, urbanisme,
governació i transparència.
Recursos humans, serveis, patrimoni i
benestar Social.
Festes, hisenda, polítiques digitals i
comunicació.
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3r tinent d’alcalde

Josep Pujol

JxV-JUNTS

Medi ambient, ensenyament i esports.

Regidora

Silvia Crespo

JxV-JUNTS

Cultura, Barris i Joventut

JxV-JUNTS

Gent gran, promoció del municipi i barris.

Regidora

Regidora

Regidora

Montserrat
Moron
Magda Bes
Maria del
Carmen Linares

Regidor

Ruben Blanco

Regidora

Anna Semi

ERC-AM

ERC-AM

ERC-AM
CUPVAMUNT

Taula 10: Resum del òrgan de govern de Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia. (Ajuntament Vallgorguina 2020)
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6.8. Equipaments municipals
Tot i ser un municipi on les urbanitzacions de fora del nucli urbà prenen molta importància, quasi tots
els equipaments municipals es troben al centre neuràlgic del municipi. Es preveu, pròximament, la
construcció de diversos locals socials a alguna de les urbanitzacions que es troben més allunyades del
nucli. A continuació es presenta una taula amb els principals equipaments que compta Vallgorguina:

Tipus d’equipaments
Administratius

Ajuntament de Vallgorguina

Sanitaris i assistencials

Consultori local
Serveis socials

Educatius

CEIP Vallgorguina
Escola Waldorf de Vallgorguina
Escola Bressol

Socioculturals

Casal de gent gran
Casal del poble
Bibliobús Montnegre

Esportius

Poliesportiu
Camp de futbol

Cementiri municipal
Taula 11: Equipaments municipals de Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia. (Vallgorguina s.f.)

Equipaments esportius de Vallgorguina
Pavellons
Pistes poliesportives
Camps poliesportius
Sales esportives
Piscines cobertes
Pistes d'atletisme
Altres espais
Total

0
11
6
1
0
0
26
44

Taula 12: Equipaments esportius dins el terme municipal de Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia. (Vallgorguina s.f.)
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6.9. Comunicacions i transports
Vallgorguina, al ser una població interior, té dues grans formes de comunicació amb la resta de xarxes
de municipis de Catalunya: en transport públic o bé en transport privat.
Actualment el municipi es troba comunicat per carretera amb grans vies de pas. Per una banda
existeix la C-61, que travessa el nucli central de la població, paral·lelament a la Carretera Vella, la qual
era antigament l’única via per accedir al poble. Aquesta fa de connexió entre Arenys de Munt i Sant
Celoni. Les infraestructures han millorat molt la accessibilitat al municipi, com ara el fàcil accés a la C61 provinent des de la C-32 que passa pel Maresme seguint la costa, i per la part interior l’accés des
de la AP-7 i la C-35.
La connexió entre el nucli urbà i les diverses urbanitzacions del terme municipal, s’estableix partint
principalment de la C-61, i a partir d’allà neixen diversos camins rurals que formen així la xarxa de
carrers del terme municipal. Més concretament, el polígon industrial del Molinot, té més d’un accés
(a part del de la C-61, també directament des de la C-35). I pel que fa a les urbanitzacions més
llunyanes al nucli, Canadà Park i Baronia del Montseny, l’accés és directe des de la C-35 a diferència
de la resta d’urbanitzacions. A causa de les poques zones planeres que es troben dins el terme, les
urbanitzacions segueixen una mateixa estructura. Partint d’una via principal, apareixen ramificacions
les quals van formant la xarxa de carrers pavimentats seguint les corbes característiques del paisatge.
De la mateixa manera, existeix el transport públic que comunica Vallgorguina amb Sant Celoni, a més
de les urbanitzacions Canadà Park i Baronia del Montseny. Hi ha tres línies d’autobusos que
comuniquen el municipi:
Número Línia

Origen/Destí

Autobús 561-565

Sant Celoni – Vallgorguina – Arenys de mar

Autobús 566-567

Montseny – Palautordera – Sant Celoni – Sant Pere

Taula 13: Resum línies de transport públic amb les quals accedir a Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (Ajuntament Vallgorguina 2020)

Gràcies a l’existència de les línies d’autobús, es possible la connexió del municipi amb les estacions de
RENFE més properes:

Distància per carretera a Vallgorguina
Estació Sant Celoni

7.7 km

Estació Santa Maria de Palau

9.2 km

Tordera
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Estació d’Arenys de Mar

12.1 km

Taula 14: Estacions de tren més properes a Vallgorguina
Font: Elaboració pròpia (Google maps 2020)

Parc de vehicles 2018
Turismes

1.647

Motocicletes

469

Vehicles industrials

431

Altres

77

Total

2.624

Tabla 12: Xifres actuals del parc de vehicles a Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Pel que fa al transport privat, s’han extret dades quantificatives del parc de vehicles del any 2018, de
les que es pot concloure que segueix sent el nombre de turismes molt més elevat com a la resta de
Catalunya, seguit pel nombre de motocicletes i posteriorment pels vehicles industrials. Aquest fet
s’ha de tenir en compte perquè té una gran importància a l’hora de parlar del consum de
combustibles fòssils en vehicles. Cal destacar també que no hi ha cap estació de càrrega elèctrica al
municipi, el que fa més difícil l’ús d’aquest tipus de vehicles més sostenibles i ecològics.
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6.10.

Activitats econòmiques

6.10.1. Població activa i inactiva
Abans d’entrar en detalls sobre els sector econòmics més predominants del municipi, cal fer una
valoració de la població activa i inactiva, i els percentatges d’ocupació.

Distribució població segons ocupació
Actius

Inactius

38%

62%

Gràfic 14: Distribució de la població segons ocupació al 2011.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Ocupació econòmica de Vallgorguina
1400
1200

73,09 %

1000
800
600

26.85 %

400
200
0
Ocupat o temporalment absent de la feina

Desocupat

2011
Gràfic 13: Ocupació laboral a Vallgorguina al 2011.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)
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Com es pot apreciar a la gràfica anterior, a Vallgorguina hi havia un percentatge total de població
activa del 62.37% . Durant el 2011, la majoria de la població activa estava ocupada o temporalment
absent a la feina (73,09%), i la resta desocupada (26.85%).

Classificació població inactiva
Jubilat, prejubilat, pensionista o rendista

Estudiants

Una altra situació

14%
30%

56%

Gràfic 15: Classificació de la població inactiva al 2011.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Dins del grup de població inactiva, es poden distingir diferents subgrups. El grup majoritari fou el
d’estudiants, seguit de la població jubilada, prejubilada o pensionista que arriba a un terç del total, i
finalment un 14% representant altres situacions.

6.10.2. Evolució de l’atur
Per tal d’analitzar una mica més a fons les dades respectives a la població inactiva, es
pot realitzar una representació gràfica de l’evolució de l’atur al municipi.
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Evolució de l'atur per sector econòmic
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Gràfic 16: Evolució de l’atur segons sectors econòmics.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Clarament s’observa que l’atur en tots els sectors econòmics ha anat patint diferents canvis amb el
pas del temps, però des de 2017 sembla que hagi augmentat lleugerament després d’un temps de
decreixement. Dins les activitats pertanyents al sector primari trobem l’agricultura, que dins el
municipi ha tingut poca importància, i també poca variabilitat. Pel que fa a la indústria i construcció,
s’han mantingut bastant estables, i al 2019 pràcticament s’han quantificat els mateixos valors que al
2005. I el sector econòmic més afectat per l’atur a Vallgorguina, ha resultat el dels serveis. Tant pels
canvis que ha anat patint durant aquest període analitzat, amb diversos creixements i decreixements,
com per el nombre de persones a l’atur, que és molt més important que el dels altres sectors.
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Evolució de l'atur segons el sexe
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Homes

Gràfic 17: Evolució de l’atur segons el sexe.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Pel que fa a l’atur segons el sexe de la població, destaca el nombre d’homes a l’atur per sobre del
nombre de dones. També es veu reflectit, entre els anys 2012 i 2014, l’augment que va haver-hi als
nivells d’atur, a causa de la crisi econòmica que va començar pels voltants de l’any 2008.
Posteriorment va anar caient l’atur, en ambdós sexes, fins els darrers 3 anys que el nombre
d’habitants a l’atur es va mantenir més o menys estable.

Evolució d'afiliats a la SS segons residencia del
afiliat
700
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2013

Indústria

2014

2015

2016

Construcció

2017

Serveis

Gràfic 18: Evolució d’afiliats a la SS segons residencia del afiliat.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)
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A part de les dades per analitzar de l’atur, cal també veure com ha sigut l’evolució del nombre
d’afiliats de la seguretat social (SS) amb residència al municipi al llarg d’aquests anys. Efectivament,
igual que en el cas de l’atur, el sector de l’agricultura, es mostra amb molt poques afiliacions, ja que
no és una activitat econòmica amb molta importància dins de Vallgorguina. Pel que fa al sector
industrial, és el que registra més canvis des de 2005, la tendència ha sigut decreixent fins a març del
2020 que són les darreres dades que consten al Departament de Treball, afers socials i famílies. I els
sectors de la construcció i serveis, també s’han vist minvats pel que fa al número d’afiliacions,
probablement perquè són sectors on abunden el tipus de contracte temporal i varien molt en funció
de la demanda sectorial que hi ha.

Evolució d'afiliats a la SS segons sexe
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Gràfic 19: Evolució d’afiliacions a la SS segons sexe.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

6.10.3. Sector agrícola i ramader
Dins l’activitat econòmica del municipi podem diferenciar entre les pertanyents al sector més aviat
agrònom i les del sector secundari, més enfocat al món de la construcció d’habitatges. Amb les dades
extretes del portal web IDESCAT, s’han realitzat les següents taules:
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Superfície agrícola utilitzada (SAU). Hectàrees. 2009
Vallgorguina

Vallés Oriental

Catalunya

Terres llaurades

46

11.085

792.425

Pastures permanents

2

4.218

355.107

Total

48

15.303

1.147.532

Taula 15: Comparativa tipus d’ús del sòl.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Comparativa entre superfície agrícola utilitzada
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2

90%

4.218

80%

355.107

70%
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Pastures permanents

46

40%

Terres llaurades

11.085

792.425

Vallés Oriental

Catalunya

30%
20%
10%
0%
Vallgorguina

Gràfic 20:Comparativa entre superfície agrícola utilitzada.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

S’ha realitzat una comparativa entre les dades municipals, comarcals i de tot Catalunya per tal de
poder apreciar millor quin pes pot arribar a tenir el sector primari sobre l’activitat econòmica de
Vallgorguina. Per això s’ha realitzat un gràfic amb dades percentuals, de les que es pot deduir que
dins el Vallés Oriental les hectàrees dedicades a la ramaderia son menys a proporció de les que es
dediquen a l’agricultura. Ídem pel territori català, que percentualment resulta ser bastant similar al
del Vallés Oriental. En canvi al municipi clarament hi predomina l’extensió de terreny utilitzada per
llaurar.
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Terres llaurades. Per tipus de conreu. Hectàrees. 2009
Vallgorguina

Vallés Oriental

Catalunya

Herbacis

39

10.261

511.150

Altres

7

238

7.829

Total

46

11.085

792.425

Taula 16: Comparativa tipus de conreus.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Caps de bestiar. Per espècies. 2009
Vallgorguina

Vallés Oriental

Catalunya

Bovins

2

24.896

511.150

Ovins

345

20.686

7.829

Cabrum

54

2.804

792.425

Porcins

937

97.495

6.742.638

Aviram

5.555

338.220

43.890.563

Conilles mares

8

14.705

335.054

Equins

26

829

19.352

Taula 17: Comparativa dels diferents caps de bestiar.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Classificació d'espècies de caps de bestiar
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Gràfic 21: Classificació d’espècies de ramaderia a Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)
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Principalment es pot afirmar, que Vallgorguina és una localitat on hi pren més importància el sector
agrícola que el ramader. Cal destacar, la forta presència del tipus de conreu més abundant: el conreu
herbaci. Així com la mancança dels altres tipus com ara olivers, fruiters i vinya. Això es degut al clima
que hi predomina la major part de l’any, bastant humit i fred, que no fa possible aquests conreus que
demanen unes temperatures més altes així com una climatologia més mediterrània. I en quant a la
ramaderia, només hi són registrades dos pastures permanents, a més de cinc de les vuit explotacions
agràries amb tinença de ramaderia.

6.10.4. Turisme.
Vallgorguina
Hotels

0

Vallés
Oriental
67

Catalunya

Places d'hotels

0

3.873

313.788

Càmpings

0

8

351

Places de càmpings

0

2.739

271.908

Turisme rural

1

60

2.465

Places de turisme rural

15

477

19.527

3.040

Taula 18: Allotjaments turístics inclosos dins el terme municipal de Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Pel que fa als allotjaments turístics a Vallgorguina, es pot apreciar de les dades mostrades a la taula
16, que el turisme no és un dels seus sectors més desenvolupats. Únicament existeix un allotjament
de turisme rural al terme municipal amb 15 places.
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6.11.

Vallgorguina i el medi ambient

6.11.1. Aigua
En l’actualitat, s’entén l’aigua com a un bé indispensable pel medi natural, i com a part
necessària i fonamental de la vida i tot el que comporta. És per això que es requereix una
garantia mínima en la gestió d’aquest recurs, a través d’un ús sostenible i adequat de l’aigua.
Per aconseguir-ho cal complir amb quatre punts clau:

 Sostenibilitat ambiental: Aconseguir tenir un bon estat de les masses d’aigua i evitar
el seu deteriorament.
 Racionalitat en l’ús dels recursos: Trobar l’equilibri entre la gestió correcta de la
demanda i la gestió del recurs com a tal.
 Sostenibilitat econòmica: Fent una valoració econòmica del cost que suposa
l’abastiment a la societat i la mateixa recuperació del recurs.
 Sostenibilitat social: El que es podria entendre com a la participació activa de la
societat, tant informativa com decisiva.

Evolució del consum d'aigua a Vallgorguina
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Gràfic 22: Evolució del consum d’aigua al municipi els darrers vuit anys.
Font: Elaboració pròpia (Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 2020)
Unitats: m3/any
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Així doncs, del gràfic resum anterior es pot observar la tendència a la baixa del consum d’aigua dels
habitants de Vallgorguina, tot i haver-hi un petit increment durant l’any 2016. Principalment la gran
part de l’aigua consumida es per l’ús domèstic dels habitatges privats, i una petita part és el consum
dels serveis del municipi.

6.11.1.1. Sanejament d’aigües residuals
En l’actualitat el municipi de Vallgorguina compta amb una Estació Depuradora d’Aigües
Residuals (EDAR) que es troba propera a la riera de Vallgorguina, i es l’encarregada de
depurar totes les aigües residuals provinents del nucli urbà i de les urbanitzacions Can
Puigdemir i Pocafarina. En un futur pròxim, es pretenen establir dues instal·lacions de
sanejament associades tant a la part més alta com a la zona baixa de Can Puigdemir, per
poder bombejar l’aigua des de la part nord de la carena fins a la zona on es localitza
l’EDAR. Per altre banda les urbanitzacions de Canadà Park i Baronia del Montseny, tenen
la xarxa de sanejament connectada a l’EDAR de la població confrontant Vilalba Sasserra,
des de la seva inauguració al 2009. I a la urbanització de Collsacreu, com que no disposa
de sistema propi per sanejar l’aigua residual, aquesta està direccionada a les foses
sèptiques habilitades per tal finalitat.

Dades generals de l’EDAR
Administració responsable

Agència Catalana de l’Aigüa

Empresa explotadora

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL
SECTOR DEL AGUA SAU

Any de posada en marxa

2004

Conca

La Tordera

Punt d’abocament

Riera de Vallgorguina

Municipis assistits

Vallgorguina (nucli urbà i Can Puigdemir)

Km col·lectors

1,20

Nombre de bombaments

1

Dades de disseny
Tipus de tractament

Biològic

Cabal de disseny (m3/dia)

550

MES disseny (mg/l)

450

Població equivalent disseny (h-e)

2.979

DBO5 disseny (mg/l)

325
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Dades de procés
Línies de pretractament primari

Cap

Línies de pretractament secundari

Fangs activats: mitja càrrega

Espessiment

Gravetat

Deshidratació

Centrífuga
Taula 19: Recull dades EDAR Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 2020)

6.11.1.2. Abastament d’aigua
En l’actualitat, l’abastament del municipi es troba repartit en cinc grans grups de xarxes que
proporcionen aigua potable a tots els habitants de la zona.

 Nucli Vallgorguina: s’obté part de l’aigua d’una captació privada anomenada Pou d’en Plana,
i part d’una captació subterrània. Des de allà l’aigua es bombeja fins als domicilis del nucli.
 La Solana: Aquesta zona només disposa d’una connexió amb la xarxa del nucli de
Vallgorguina, una única captació subterrània i un dipòsit. Per a èpoques de més necessitat,
també té a la seva disposició una connexió amb la xarxa de Can Puigdemir.
 Can Puigdemir: Aquesta urbanització es pot abastir de dues captacions subterrànies
diferents, i d’un pou privat anomenat Pou Salicru. Consta també de dos dipòsits per al seu
emmagatzematge.
 Baronia del Montseny: En aquest cas, la urbanització té una connexió a la xarxa de Can
Bosch (urbanització propera al municipi de Santa Maria de Palautordera). De la qual també
en fa ús del seu dipòsit. Tot i així disposa de tres captacions subterrànies, les quals estan en
desús a causa de la contaminació de les aigües per ferro i manganés.
 Canadà Park: La urbanització es manté connectada amb la xarxa d’abastiment de la localitat
de Vilalba Sasserra, a la qual es recorre quan les tres captacions subterrànies de les que
disposa no estan en funcionament. Així doncs, també compta amb tres dipòsits encarregats
de distribuir l’aigua a tota la zona.

En èpoques amb la problemàtica de la sequera, els pous no poden donar abast amb l’abastiment que
exigeix la població, i es llavors quan en les zones de Canadà Park i La Baronia, es fa ús de l’aigua que
subministra l’entitat privada Aigües Ter-Llobregat (ATLL). A la zona de Collsacreu, l’aigua
d’abastiment prové del municipi d’Arenys de Munt.
(Vallgorguina s.f.)
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6.11.2. Residus
Actualment la generació de residus per part de la població mundial, està tenint efectes
negatius sobre el planeta. Els mètodes de producció, consum i gestió dels recursos del planeta
generen molts residus que en la seva gran majoria no tornaran a ser reciclats ni molt menys
reutilitzats. Es per aquest motiu que en la gestió de tots aquest residus, durant els darrers
anys, s’estan duent a terme certs canvis per intentar aconseguir que en un futur pròxim el
tractament d’aquests, sigui molt més sostenible. Per això resulta de gran importància prevenir
la formació de grans quantitats de residus, fent modificacions en els models de producció i
adquirint productes de forma més responsable.
A Catalunya tenim l’Agència de Residus de Catalunya, que és una entitat pública, la qual està
regulada per l’article 1.b del Decret legislatiu 2/2002, i s’encarrega de gestionar tots els
residus que es generen en el territori català, amb algunes excepcions com ara residus
relacionats amb la agricultura i ramaderia, residus radioactius o explosius desclassificats.
Entre d’altres, alguns dels seus principals objectius són: aconseguir minimitzar els residus i la
seva perillositat, fomentar la recollida selectiva, la classificació dels residus, etc. (Agència de
Residus de Catalunya (ARC) 2020)
Durant l’any 2018 la generació per càpita de residus a Vallgorguina fou de 1,57 kg/hab./dia.
Una xifra per sobre de la mitjana de residus generats dins la pròpia comarca del Vallés
Oriental (1,33 kg/hab./dia), i també per sobre de la mitjana a Catalunya (1,43 kg/hab./dia).

Residus municipals 2018

Generació per

Generació de

Recollida selectiva

càpita (kg/hab./dia)

residus (tones/any)

(%)

1.57

35.7

35.7

Residus industrials 2017

247.29

Taula 20: Dades sobre el tractament de residus de Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

6.11.2.1. Residus municipals
Tal i com descriu la ordenança municipal, Vallgorguina compta amb un servei de recollida
d’escombraries, el qual s’encarrega de recollir els residus generats tant per particulars, comerços,
oficines i serveis, dipositats en els contenidors selectius de la localitat. Queden inclosos també residus
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procedents de la neteja de les vies públiques, zones recreatives o parcs, i tot tipus de mobiliari o
electrodomèstic abandonat. Aquest tipus de servei resulta una bona manera d’intentar millorar la
gestió de recollida d’escombraries al municipi, ja que facilita el reciclatge a la població de
Vallgorguina, i la neteja dels seus espais públics amb el servei de neteja viària que ofereix
l’Ajuntament. (Vallgorguina s.f.)
A continuació tenim diverses taules on trobem dades relacionades amb els residus generats a
Vallgorguina, extretes tant de l’Agència de residus de Catalunya com d’Idescat.

Vallgorguina

Vallès Oriental

Catalunya

Auto compostatge

0

339.10

6806.00

Matèria orgànica

133.09

22845.41

408099.37

Poda i jardineria

14.41

4638.69

103382.07

Paper i cartró

60.95

8452.36

314320.60

Vidre

67.21

7246.25

190689.71

Envasos lleugers

53.95

7180.25

158520.46

Residus voluminosos i

164.48

15083.38

248979.01

RAEE

35.63

5108.88

44822.17

Ferralla

2.22

443.91

10619.61

Olis vegetals

0.57

88.07

1232.46

Tèxtil

0.33

496.21

21675.16

Runes

48.09

8125.66

121969.85

Restes especials en

0.67

188.53

2749.38

1.47

288.17

25347.28

fusta

petites quantitats
Altres

Taula 21: Classificació i quantificació dels diferents residus a Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (Agència de Residus de Catalunya (ARC) 2020)
Unitats: Tones de residu.
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Olis vegetals

Restes especials en petites
quantitats

Tèxtil
Ferralla
RAEE

Runes

Altres

Auto
compostatge
Matèria
orgànica
Poda i
jardineria

Paper i
cartró
Residus
voluminosos i
fusta

Vidre
Envasos
lleugers

Gràfic 1: Gràfic circular representatiu dels diferents tipus de residus de Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (Agència de Residus de Catalunya (ARC) 2020)

Evolució de la recollida selectiva de residus de Vallgorguina:
2014

2015

2016

2017

2018

Vidre

63.23

77.04

62.51

57.99

67.21

Paper i cartró

46.03

47.50

52.50

52.21

60.95

Envasos lleugers

38.85

39.16

42.84

48.74

53.95

Matèria orgànica

126.80

119.04

116.98

119.23

133.09

Taula 22: Evolució de la recollida selectiva de residus a Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (Agència de Residus de Catalunya (ARC) 2020)
Unitats: Tones de residus.

66

Diagnòstic ambiental municipal de Vallgorguina

Evolució de la recollida selectiva de residus a
Vallgorguina
140

Tones de Residus

120
100
Vidre (tonelades)

80

Paper i cartró (tonelades)

60

Envasos lleugers (tonelades)

40

Matèria orgànica (tonelades)

20
0
2014

2015

2016

2017

2018

Gràfic 2: Evolució de la recollida selectiva en els darrers cinc anys.
Font: Elaboració pròpia (Agència de Residus de Catalunya (ARC) 2020)

Observant el gràfic anterior, podem denotar un creixement exponencial en tots els tipus esmentats
de residus. No hi ha hagut durant els últims cinc anys cap decreixement de recollida de residus. Es
podria dir, que amb el pas dels anys, la ciutadania va prenent més consciència de la importància que
es dóna al tema del reciclatge de residus, ja que l’impacte ambiental és cada vegada més agressiu. Cal
destacar també el fort creixement que va patir la recollida de vidre, de l’any 2014 al 2015.

6.11.2.2. Residus industrials
Es defineixen com a residus industrials tots aquells materials sòlids, líquids o gasosos que hagin sigut
resultat de qualsevol tipus de procés industrial (ja sigui un procés de fabricació, transformació, neteja
o consum), així mateix existeix la necessitat de desprendre’s d’ells i no es poden classificar com a
residus municipals. Exclusivament només les indústries es poden considerar productores d’aquest
tipus de residu. En aquest àmbit, resulta imprescindible, la quantificació i qualificació dels residus
industrials generats, amb la qual cosa existeixen els catàlegs de residus i els manuals de gestió en
funció del tipus de residu generat. De la mateixa manera que és de gran importància la declaració
anual de residus industrials, d’ara en endavant DARI, que és la principal eina de gestió i planificació de
la recollida d’aquests residus.
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Establiments

Especials

No especials

Total

amb DARI
2017

3

0

247

247

2016

4

0

113

113

2015

4

0

70

70

2014

4

0

123

123

Tabla 3: Taula on queden recollides les tones de residus industrials de Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (Agència de Residus de Catalunya (ARC) 2020)
Unitats: Tones de residus.

Actualment, Vallgorguina consta de només tres establiments amb declaració anual de residus
(anteriorment n’eren 4), els quals no generen cap tipus de residu industrial especial. Podem
concloure de la taula anterior, un augment de les tones de residus industrials generades cada any.
L’Agència de residus de Catalunya, recull que tots els residus industrials generats a Vallgorguina,
provenen de dos activitats industrials molt diferents: la indústria de la fusta i del suro (exceptuant
mobles, cistelleria i esparteria) i la fabricació de maquinària, equips informàtics, elèctrics, electrònics i
de transport. Sent aquest darrer cas, l’activitat més majoritària (95.92%). (Agència de Residus de
Catalunya (ARC) 2020)

6.11.3. Contaminació atmosfèrica
Gràcies a la conscienciació de la població mundial, les emissions s’han reduït notablement, des de fa
ja unes quantes dècades, amb la conseqüència de la millora de la qualitat de l’aire que es respira.
Però hi ha zones on les concentracions de contaminants atmosfèrics, són encara molt elevades amb
la qual cosa persisteixen els problemes ambientals i això afecta a la qualitat de l’aire. Entre d’altres, la
contaminació per diòxid de carboni, ozó i micropartícules pot causar, a la llarga, problemes greus en
la salut humana. Pel benestar de la societat segueix sent encara una necessitat el fet de reduir la
contaminació atmosfèrica.
Tenim diverses fonts de contaminació atmosfèrica, tant d’origen natural com humà. Algunes d’elles
són l’abús de combustibles fòssils per l’ús humà (per la indústria, el transport, etc.), l’agricultura, el
tractament de residus altament contaminants o l’ús de dissolvents en la indústria química i mineral.
Dins del territori europeu, existeix la Agència Europea de Medi Ambient (AEMA), que es
l’encarregada de recollir dades de la contaminació atmosfèrica dels països que formen la Unió
Europea, i col·labora en l’aplicació de la legislació europea relacionada amb la qualitat del aire i les
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emissions atmosfèriques. Així com avaluar i re-formular, les diferents polítiques que s’apliquen per
millorar les emissions, a llarg termini.
Actualment, la Generalitat de Catalunya, per avaluar la qualitat del aire, va establir una xarxa de
vigilància i previsió, que delimita el territori català en 15 zones, denominades a partir d’ara con ZQA
(Zones de Qualitat del Aire), amb l’objectiu d’obtenir una representació de tots els municipis de la
mateixa zona. Per triar aquestes zones, és necessari doncs, que la superfície sigui el més homogènia
possible, en quant a densitat de població, climatologia, orografia i en la quantitat d’emissions tant
industrials com de trànsit. Comptant amb aquesta delimitació, es troba Vallgorguina a la zona 8, la
qual està en equiparació amb les comarques de Girona.
L’estació d’anàlisis de la qualitat del aire més propera a Vallgorguina és la que es troba situada a Sant
Celoni. A continuació es mostra una taula amb les dades de l’estació:

Municipi

Sant Celoni

Adreça

Carrer de Carles Damm, s/n

Altitud (m)

145

Data instal·lació

30/09/1992

ZQA

Comarques de Girona

Grau d’urbanització

Suburbana

Principal Font d’emissió

Fons

Contaminants

NO2,O3, SO2, PM10, NO, NOX, H2S
Taula 4: Dades estació anàlisi qualitat del aire a Sant Celoni.
Font: Elaboració pròpia (Medi ambient 2020)

Dins dels possibles contaminants que es poden trobar en la qualitat del aire de la zona propera al
municipi, els que s’han detectat a l’estació de Sant Celoni són:

 Diòxid de nitrogen (NO2): Principalment és originat per la combustió de carburants en el
transport, cimenteres, centrals tèrmiques, incineradores o fàbriques de vidre. Pot resultar
molt tòxic en altes concentracions, e intervé en la formació de boira fotoquímica.
 Ozó (O3): És un gas molt oxidant i irritant, però està considerat com a contaminant secundari
ja que no existeix cap procés en el que es pugui generar ozó directament. El seu origen radica
en una reacció fotoquímica entre la llum solar i en presència d’hidrocarburs i òxids de
nitrogen (NO i NOx).
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 Diòxid de sofre (SO2): A partir de certes concentracions, pot causar una gran reducció de la
visibilitat, i combinat amb un ambient humit, és transforma en àcid sulfúric. Hi ha molta
varietat de fonts emissores d’aquest compost com ara: refineries de petroli, centrals
tèrmiques, combustió de carburants en el transport, etc.
 Partícules en suspensió (PM10): Fracció de la matèria en partícules de suspensió, que és
filtrat per un capçal de 10 µm de diàmetre amb una eficàcia de tall del 50%. La seva
procedència pot ser de la indústria de la construcció, la indústria de la ceràmica, focs
forestals i agrícoles, foneries, incineració de residus, etc. entre d’altres.
 Sulfur d’hidrogen (H2S): la seva emissió es produeix especialment en la fabricació de pasta de
paper, refineries, en la indústria de pells i derivats i en depuradors d’aigües residuals. Es
caracteritza per ser difícil de detectar amb l’olfacte, i resulta bastant tòxic a altes
concentracions i durant exposicions curtes de temps.
(Zones de qualitat del aire - Departament de territori i sostenibilitat 2020)

Benzè (C6H6)
Diòxid de nitrogen (NO2)
Diòxid de sofre (SO2)
Ozó troposfèric (O3)
Partícules en suspensió
<10 micres (PM10)
Sulfur d'hidrogen (H2S)
Benzo(a)pirè (BaP)
(anàlisi manual)
Partícules en suspensió
<10 micres (PM10)
(anàlisi manual)

Mitjana anual de valors d’immissió d’agents contaminants (µg/m³)
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
0,9
1,2
1,2
1,2
1,2
0,9
0,9
1
0,8
0,7
25
30
28
31
28
29
31
25
31
33
2
2
3
2
2
2
3
3
3
2
42
36
39
41
38
43
42
36
35
38
19

20

20

24

22

19

23

24

24

27

2

1,8

2

1,9

1,7

1,9

1,5

2,7

2,2

2,7

-

-

-

-

-

0,38

0,5

0,36

0,56

0,76

-

-

-

-

-

22

26

27

25

31

Taula 23: Valors d’immissió anuals a l’estació de Sant Celoni.
Font: Elaboració pròpia (Dades estació de mesura de la qualitat del aire 2020)
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Evolució dels contaminants dectats (µg/m³)
50
Benzè (C6H6)

45
40

Diòxid de nitrogen (NO2)

35
30

Diòxid de sofre (SO2)

25
Ozó troposfèric (O3)

20
15

Partícules en suspensió <10
micres (PM10)

10
5

Sulfur d'hidrogen (H2S)

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gràfic 23: Evolució dels contaminants detectats a l’estació de Sant Celoni.
Font: Elaboració pròpia (Dades estació de mesura de la qualitat del aire 2020)

S’ha realitzat una gràfica amb els valors de contaminants mesurats des de l’any 2009 per poder veure
com ha sigut l’evolució d’aquests. Veiem que el sulfur d’hidrogen, el benzè i el diòxid de sofre s’han
mantingut bastant estables en el temps, i sempre amb xifres inferiors al seu valor màxim establert. I
pel que fa a les partícules en suspensió, l’ozó troposfèric i el diòxid de nitrogen no han seguit cap
tendència deduïble, sinó que han anat variant bastant segons l’any. També cal destacar que no han
arribat en cap ocasió a nivells potencialment perillosos.

6.11.4. Contaminació acústica
Podem definir el terme de contaminació acústica com l’augment dels sons, més elevats del
habitual, els quals poden resultar incòmodes per la població fins al punt de ser perjudicials per
la salut humana. Resulta un dels principals factors perquè el medi es deteriori
significativament. A aquest augment brusc del so, se l’anomena soroll, i es pot avaluar el nivell
de soroll, mitjançant la pressió sonora del medi de propagació. Les pressions sonores es
mesuren en Pascals, i solen tenir un valor no gaire elevat a diferència de la pressió
atmosfèrica. Cal tenir en compte que, el nivell mínim de pressió sonora que pot percebre
l’oïda humana és aproximadament de 20 micro-pascals. En canvi, es pot considerar com a
molèstia, o dolor al timpà de l’oïda, el soroll de l’ordre de 20 pascals.
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Aquestes variacions de pressió es poden mesurar amb una magnitud: la freqüència
(mesurada en unitats en sistema internacional amb hertzs). Es poden associar les freqüències
altes a sons més aviat aguts, i les freqüències baixes a sons més greus. I el rang en el que
l’oïda humana pot filtrar els sons és de 20 a 20.000 Hz.
Per la quantificació d’aquests paràmetres, tenim la unitat de mesura decibel (dB) la qual
segueix una relació logarítmica amb el so que percep l’oïda i la possible resposta que pot
donar. Així doncs, obtenim l’equivalència del mínim llindar de so admissible (20 micro-pascals)
com els 0 dB, fins a arribar al llindar del dolor el qual s’associa a 20 dB.
Els possibles efectes que pot causar el soroll sobre la salut poden ser tals com:
 Irritabilitat en el comportament
 Nervis i estrès
 Disminució progressiva de la capacitat auditiva
 Problemes en el son (els quals poden portar problemes de salut per cansament,
alteracions al ritme metabòlic, etc.)
La legislació actual a Catalunya, estableix la necessitat de tenir un mapa de capacitat
acústica per municipi el qual resulta una gran eina de gestió del soroll, per tal de prevenir,
reduir o estudiar a la contaminació acústica com a tal. Amb aquest instrument, es poden
especificar les zones on la sensibilitat acústica és més elevada, més moderada o més
reduïda, durant les tres principals franges horàries del dia: dia, vespre i nit. També s’han
de veure reflectides, les zones d’especial protecció de la qualitat acústica anomenades a
partir d’ara com ZEPQA, i les zones de règim especial (ZARE). Pel Decret 245/2005 i el
Decret 176/2009 (la seva posterior modificació), tots els ajuntaments de les localitats
catalanes han de elaborar i aprovar el seu propi mapa de capacitat acústica, per deixar-lo
a disposició dels seus habitants. Vallgorguina no compta encara amb el seu mapa de
contaminació acústica, amb lo qual no s’han pogut analitzar les zones d’alta sensibilitat
acústica.
(Gestió ambiental del soroll - Departament de territori i sostenibilitat 2020)
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A continuació es mostra segons la zonificació acústica del territori d’un municipi, i els
valor límits d’immissió en dB:

Valors límit d’immissió en dB
Índex de dia

Índex al vespre

Índex a la nit

(7h – 21h)

(21h – 23h )

(23h – 7h)

-

-

-

55

45

Zona d’ALTA sensibilitat (A)
Espais d’interès natural i altres

Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i 55
cultural
Habitatges situats al medi rural

57

57

47

Predomini del sòl d’ús residencial

60

60

50

Coexistència de sòl d’ús residencial 65

65

55

65

55

65

55

Zona de sensibilitat MODERADA (B)
amb activitats o infraestructures de
transport existents
Predomini del sòl d’ús terciari diferent 65
a ús recreatiu i d’espectacles.
Àrees urbanitzades existents afectades 65
per sòl d’ús industrial
Zona de BAIXA sensibilitat (C)
Usos recreatius i d’espectacles

68

68

58

Predomini del sòl d’ús industrial

70

70

60

-

-

Àrees afectades per sistemes generals d’infraestructures de transport o altres
equipaments públics

Taula 24: Representació de valors límit permesos per la legislació vigent a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia (Recull legislatiu acústica ambiental - Gentcat 2010)

(Contaminació acústica - Diputació de Barcelona 2020)
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6.12.

Estructura energètica
Resulta de gran importància la gestió d’un municipi dels seus recursos energètics, gràcies
al paper protagonista que ha adquirit l’energia dins la vida diària tal i com la coneixem. A
causa d’aquesta importància, l’energia es veu involucrada en tots els processos,
equipaments, instal·lacions i edificacions d’un municipi i la bona gestió d’aquesta, és la
que portarà a una millora continua de la sostenibilitat municipal, reduint les emissions de
gasos o la contaminació lumínica per exemple. Aquesta gestió energètica és la resposta
local que pot oferir l’ajuntament a la població. Hi ha diferents factors que intervenen en
aquesta gestió com ara les pròpies fonts d‘obtenció de l’energia local, la eficiència que
se’n fa, o l’ús que se li dona. En certa mesura, l’ajuntament ha d’intentar millorar la
despesa, tant econòmica com energètica, sense oblidar el subministrament bàsic i
necessari de tota la seva població.
Seguidament, s’ha fet un anàlisi dels diferents consums del municipi, per diferents tipus
d’energia. A part de representar els usos en concret de cada tipologia de consum
d’energia, també ha quedat reflectit el consum total del municipi (TOTAL MPI, a partir
d’ara), i el consum que inclou només l’ús domèstic, serveis i ajuntament (TOTAL PEAS).

6.12.1 Consum elèctric
A Vallgorguina de la distribució i gestió de l’energia elèctrica, se’n encarrega l’empresa
privada ENDESA-FECSA. A continuació s’ha elaborat un gràfic per visualitzar com ha
evolucionat des de l’any 2005 fins al 2017.
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Evolució consum elèctric
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Gràfic 24: Evolució del consum elèctric de Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (Consums energètics municipals - Diputació de Barcelona 2020)

En general, es pot apreciar amb les dades extretes del gràfic, que a mesura que han anat passant els
anys, el consum elèctric ha anat disminuint progressivament. No s’observen diferències entre el
consum total del municipi i el total PEAS, ja que a Vallgorguina les dades per consum d’ús primari són
nul·les, i les d’ús industrial són les que marquen la poca diferencia entre ells.
Cal dir que la tendència del consum elèctric d’ús domèstic, es manté bastant estable amb poques
variacions al llarg del anys. A diferència de l’ús que se li dóna a l’electricitat tant en serveis com en ús
industrial, que aquests si que s’han aconseguit reduir molt significativament.
Les darreres dades de les que disposem per analitzar, podem subdividir el consum en dos usos
diferents: el domèstic i el del serveis del municipi. De la gràfica es pot observar, com lògicament és
majoritari l’ús domèstic.
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Consum total per càpita (PAES) (kWh/hab.)
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Gràfic 25: Evolució consum elèctric per càpita.
Font: Elaboració pròpia (Consums energètics municipals - Diputació de Barcelona 2020)

També resulta d’interès, veure com ha sigut l’evolució del consum elèctric per càpita de Vallgorguina.
En aquest cas, per obtenir el valor per càpita, només ha sigut necessari dividir el consum elèctric
total, entre la població total d’aquell mateix any. Es pot veure que segueix la mateixa tendència que
s’observa a la gràfica anterior. Va patir un fort decreixement pels voltants del 2010, que
posteriorment es va anar estabilitzant fins al 2017. Cal destacar que el valor mínim es produí el 2014
amb un consum de 2066 kWh per habitant.

6.12.2 Consum de gas natural
Pel que fa al gas natural, cal analitzar també el pes que té el seu consum sobre el
municipi. A continuació es troba la representació de les dades de consum a Vallgorguina
durant els últims tres anys.
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Consum de gas natural
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Gràfic 26: Consum de gas natural a Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (Consums energètics municipals - Diputació de Barcelona 2020)

Amb les dades extretes de la Diputació de Barcelona, s’ha representat el consum de gas
natural d’ús domèstic, ja que no hi consten dades del consum comercial ni industrial. Es
pot apreciar una disminució dels kWh consumits de l’any 2015 al 2016, i un posterior
augment l’any següent.

6.12.3 Consum gasoil de calefacció
Una de les altres variables energètiques, de la qual val la pena fer referència, és el consum
de gasoil de calefacció. Podem subdividir aquest, en ús domèstic o en ús per serveis.
Seguidament, s’ha elaborat un gràfic per visualitzar les dades.
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Evolució consum de gasoil
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Gràfic 27: Evolució del consum de gasoil a Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (Consums energètics municipals - Diputació de Barcelona 2020)

Com es pot observar, no hi ha una línia de tendència clara, sinó que més aviat el consum
ha anat variant depenent de l’any. Les últimes dades que es tenen, reflecteixen un
augment del consum. A destacar la diferència de consum que es fa servir per ús domèstic,
molt més elevada, que no pas la d’ús pels serveis.

6.12.4 Consum GLP
Entenem per GLP, una barreja de diferents gasos liquats dissolts en el petroli o que
formen part del gas natural. Aquests gasos es caracteritzen per estar en estat gas en
condicions normals, però amb la condició de que són molt fàcils de liquar.
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Evolució del consum de GPL
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Gràfic 28: Evolució del consum de GPL a Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (Consums energètics municipals - Diputació de Barcelona 2020)

De la mateixa manera que en el cas del consum del gas natural, destaquen les xifres de
l’ús domèstic per sobre de l’ús que se li dona als serveis. Però en aquest cas, la diferència
és, la tendència decreixent d’aquest. Sobretot des de l’any 2014 va patir una davallada
remarcable.

6.12.5 Consum de combustibles en el transport
També és rellevant, dins d’un municipi veure quin tipus de combustible és més consumit,
i la seva evolució.
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Consum en el transport (kWh/hab.)
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Gràfic 29: Consum de combustibles en el transport a Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (Consums energètics municipals - Diputació de Barcelona 2020)

S’han analitzat les dades estadístiques, sobre el consum per càpita, de cada combustible. I en els
darrers anys el combustible més utilitzat amb diferència, ha estat el gasoil, tot i que al llarg del temps
no s’ha mantingut constant i ha anat patint petites variacions. Podem vincular el decreixement
progressiu de la gasolina, a l’augment del consum de gasoil. Ja que per les qualitats i el rendiment
que ofereix el gasoil, la població prefereix triar els vehicles de gasoil. En quant al biodièsel, ha petit un
creixement des de 2005 però segueix sent el combustible minoritari avui en dia.
(Consums energètics municipals - Diputació de Barcelona 2020)
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Plantejament estratègic
Així doncs, en els punts anteriorment esmentats, s’ha pogut veure un anàlisi dels principals factors
socioeconòmics, mediambientals, i urbanístics que caracteritzen a dia d’avui, el municipi de
Vallgorguina. D’aquesta manera, s’ha portat a terme la primera part de l’Agenda 21 d’un municipi. En
els següents punts queda reflectida la segona part per acabar de completar aquest anàlisi i intentar
millorar de manera sostenible, la qualitat de vida a la localitat. Bàsicament es destacaran els punts
forts i punts a millorar dins de cada apartat anteriorment tractat, així com possibles millores a
implementar si escauen.

7.1. Pla urbanístic
7.1.1. Punts forts
Segons la repartició del sòl a Vallgorguina vista amb anterioritat, queda especificat que la majoria de
la població (un 80% aproximadament) es troba repartida en les diverses urbanitzacions, i no
concentrada al nucli urbà com és més habitual a altres localitats. Tot el sòl urbanitzable existent, està
sent utilitzat com a zona residencial com ara la zona de Can Pujades, Can Palomer (situada més al
nord del nucli urbà), i a la banda nord-est del municipi, Canadà Park que compta també amb sòl
urbanitzable.
Cal destacar la gran extensió de zones verdes i rurals que té Vallgorguina, tot i que no se’ls dóna gaire
ús a causa de la seva localització en zones de difícil accés. En la seva majoria el sòl urbanitzable, està
classificat com a protecció especial, ja que pertany al Parc Natural del Montnegre i el Corredor
(aproximadament un 45% del municipi). La resta del sòl es quantifica com a protecció de la vegetació
natural, més específicament com a sòl agrícola, protecció de rieres i roureda.
Aprofitant aquest ambient natural i la proximitat tant al mar, com al Parc Natural del Montnegre i el
Corredor, dins la urbanització de Canadà Park es troben localitzats alguns allotjaments turístics, el
qual podria fer que en un futur pròxim aquest sector econòmic, es desenvolupes més enriquint així
l’estructura econòmica de Vallgorguina.
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7.1.2. Per millorar
En quant a poblacions com es el cas de Vallgorguina, situada en una zona més aïllada d’altres
municipis, podria millorar-se tant la connexió entre les diferents urbanitzacions i la seva accessibilitat,
així com el control del progressiu creixement del seu nucli urbà.
Degut a la poca extensió de sòl urbanitzable, en aquest cas, resulta complicat tenir un control més
restringit del creixement del nucli urbà del municipi, ja que en la seva major part el sòl es rural.
Aquest creixement ha de complir amb les dinàmiques econòmiques i demogràfiques de Vallgorguina,
limitant-se a les hectàrees disponibles urbanitzables, per tal d’aconseguir el reequilibri d’edats.
En el cas del veïnat de Pocafarina, es requereix un manteniment del sòl rural degut a les dimensions
de la zona i la poca disposició de sòl urbanitzable. Seria necessària la recuperació com a patrimoni
urbanístic, fomentant així que sigui un lloc de residència per realitzar activitats bàsicament rurals, o
d’habitatge com a segona residència. Per a les urbanitzacions de Can Puigdemir i Baronia del
Montseny, es requeriria dotar la zona d’espais públics (com parcs i jardins), i millorar l’estat dels
carrers, ja que són zones molt abruptes i amb fortes pendents.
En quant als equipaments públics, actualment es troben tots centralitzats al nucli urbà, la qual cosa
pot ser una desavinença pels habitants de les urbanitzacions properes. Per tant seria una bona opció,
l’establiment d’algun equipament públic dins d’alguna de les urbanitzacions més habitades, per tal de
fer la vida més còmode a la població.

7.2. Estructura socioeconòmica
7.2.1. Punts forts
A l’actualitat, Vallgorguina té una gran paritat pel que fa a la seva població: hi ha la mateixa
representació de població masculina que femenina. Això s’ha de considerar un punt a favor del
municipi, ja que es la representació més semblant a una societat igualitària en qüestions de sexe. Si
que es cert, que des de 1998, l’evolució al padró ha estat sempre creixent, augmentant així els nivells
de natalitat la qual cosa s’ha vist representada en els darrers anys, en el gran percentatge de població
en edat laboral que hi ha. Cal destacar també la poca proporció de gent gran que hi ha vivint al
municipi, degut a l’alta mortalitat.
Tal i com representa el resultat del càlcul del creixement poblacional, es pot dir que Vallgorguina ha
experimentat un creixement exponencial positiu i per tant un augment en la seva població. Així doncs
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es pot dir que la seva evolució demogràfica ha anat lligada a la necessitat de l’augment de la població,
i al progressiu desenvolupament tant urbanístic, com de comunicació i serveis.

7.2.2. Per millorar
Si bé la població censada a Vallgorguina es troba bastant repartida equitativament, tant en sexe com
en franges d’edat, està poc diversificada en quant al seu origen de procedència. Quasi un 81% de la
població és nascuda al territori català, amb lo qual aquest aspecte es podria millorar per tal d’enriquir
la societat del municipi.
És també cert, que com s’ha pogut veure amb anterioritat al pla urbanístic, Vallgorguina compta amb
poques hectàrees de sòl urbanitzable, amb lo qual no hi ha gaire més marge de creixement de la
població. Només un 11,47% del territori és urbanitzable consolidat i un 2.4% és urbanitzable
delimitat, en el que s’hi podrà construir en un futur o es podria transformar en una zona residencial.
Llavors el creixement de la societat, es veu condicionat per les limitacions del terreny.

7.3. Biodiversitat
7.3.1. Punts forts
En l’actualitat, Vallgorguina es localitza en una zona envoltada especialment de vegetació i fauna
protegida, a causa de la seva proximitat amb el Parc Natural del Montseny i El Corredor.
Paisatgísticament parlant, es pot dir que manté el seu nucli urbà completament integrat, ja que s’ha
anat construint al llarg de la seva via principal (i antigament la única via municipal), sense crear un
gran impacte en la naturalesa del voltant.
En aquests ecosistemes naturals, hi predomina més aviat la vegetació típicament de zones humides,
degut a la seva proximitat al mar, i també s’hi poden trobar zones muntanyoses més abruptes i amb
forts desnivells. Això es tradueix en una forta diversitat entre espècies locals.
La flora que s’hi pot trobar es bastant variada, destacant l’abundància de pins i alzines, el tipus de
vegetació que se sol trobar en zones amb forta humitat. Gràcies a la disposició estratègica de l’aigua
en el municipi, s’ha aconseguit la gran diversificació i frondositat de la flora existent.
No queda constància de que hi hagi cap espècie en perill d’extinció, de les que habiten a la zona.

83

Memòria

7.3.2. Per millorar
Es inevitable, que amb la continua millora de les comunicacions e infraestructures de la població, es
produeixi un impacte ambiental que pot afectar tant la fauna com la flora de la zona. Tot i que en el
cas de Vallgorguina, s’ha respectat sempre molt tot el paisatge natural, l’augment del trànsit, el
creixement de la població, etc. Poden provocar contaminació acústica, lumínica, i fins i tot de residus.
És inevitable que això no afecti a la fauna ni la flora locals. Per preservar al màxim la biodiversitat de
la zona, es molt important la conscienciació dels seus habitants per a la correcta convivència entre
animals, vegetació i humans. També és requerit per una bona conservació de la biodiversitat, la
recuperació d’espècies que puguin conviure en l’entorn més natural. D’igual manera, s’han de tenir
identificades les zones amb més possibilitat de patir riscos ambientals, com ara esllavissades o
inundacions, per mantenir l’equilibri entre natura i civilització.
A diferència del nucli urbà central, existeixen urbanitzacions a Vallgorguina, que no han respectant
tant la línia que segueix el seu paisatge natural, urbanitzant així zones de grans pendents. En aquest
aspecte, una millora per controlar l’afectació que pot tenir això en la biodiversitat, podria ser adequar
el creixement urbà d’aquestes zones a la naturalesa adjacent, sense pertorbar molt ni la fauna ni la
flora.

7.4. Aigua
7.4.1. Punts forts
Vallgorguina afortunadament, no compta amb cap zona classificada oficialment com a aqüífer amb
vulnerabilitat de ser contaminat per nitrats procedents de l’agricultura. Cal destacar el bon ús i
manteniment de totes les fonts localitzades al municipi.
La riera de Vallgorguina, que s’origina en el punt on conflueixen altres cursos fluvials, compleix amb la
seva funcionalitat durant tot l’any, no sol haver-hi gaires desbordaments i fins i tot arriba fins al punt
de assecar-se durant la temporada estival, a causa de la gran explotació d’aigua subterrània de la
zona.

7.4.2. Per millorar
Per desgràcia no totes les urbanitzacions disposen de pous públics per l’abastiment d’aigua, això fa
necessari contractar els serveis d’empreses privades que s’encarreguen d’això. Llavors seria una gran
millora per la població la no dependència d’aquests pous privats.
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Un altre aspecte a millorar, és l’ús que li dóna la població a l’aigua. Es poden adoptar mesures més
estrictes sobre com aprofitar millor l’aigua i fer-ne així un consum més sostenible. És important que
es fomenti la seva possible reutilització, tant domèsticament com en l’agricultura, i s’animi a la
població a prendre mesures pel seu estalvi.

7.5. Residus
7.5.1. Punts forts
Històricament, l’evolució de la recollida selectiva de residus a Vallgorguina, ha patit un creixement
exponencial, la qual cosa implica que la conscienciació de la població ha anat prenent força amb el
pas dels anys. A més el municipi compte amb una deixalleria municipal, a disposició de tota la
població, on es recullen tot tipus de residus especials com ara piles i bateries, fluorescents i
bombetes, olis vegetals, ferralla, pneumàtics, cartutxos de tinta, etc. Segons dictamina el Consorci de
residus del Vallés Oriental, l’entitat que regeix la recollida i gestió dels residus de Vallgorguina,
aplicarà una tarifa reduïda (en la quota tributària de la taxa de recollida de residus) per les
aportacions que es facin a la deixalleria per incentivar així la separació correcta dels residus especials.
En quant als residus d’origen industrial, només hi ha al municipi tres entitats que generen aquest
tipus de residus fruit de principalment dues activitats industrials: la indústria de la fusta i el suro, i la
fabricació de maquinària, equipaments elèctrics i electrònics.

7.5.2. Punts a millorar
La quantitat de residus generada per càpita, al llarg del 2018 fou una mica superior a la mitjana de
Catalunya, i el percentatge de reciclatge específic no és gaire elevat (aproximadament un 35%). Per
millorar aquestes xifres, es molt necessària la implicació de la societat. I podria ser una bona millora,
implementar algun sistema de recollida de residus específics a domicili, com tenen a altres municipis.
Per exemple, cada dia de la setmana s’estableix la recollida d’un tipus de residu diferent al llarg de tot
el terme municipal. D’aquesta manera es podria afavorir la seva reutilització i sobretot el reciclatge
específic.
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7.6. Contaminació atmosfèrica
7.6.1. Punts forts
Pel que fa a l’anàlisi quantitatiu dels diferents contaminants mesurats a l’estació més propera a
Vallgorguina, es pot considerar que els valors detectats no es troben per sobre dels nivells màxims
establerts, sinó que més aviat es troben en un rang de valors correctes.

7.6.2. Punts a millorar
Si que és cert, que tot i que les quantitats dels contaminants analitzats no són gaire elevades ni
preocupants, a l’estació de Sant Celoni es detecten cinc tipus de contaminants diferents. Aquesta
varietat en contaminants pot resultar preocupant.
Per tal de millorar la qualitat de l’aire, es proposa fomentar mètodes de transport alternatius als
motoritzats. Es podria aconseguir una reducció de l’ús del vehicle privat unipersonal, fomentant la
bicicleta per traslladar-se per dins del municipi, o l’ús de patinets o motocicletes elèctriques de
lloguer. Previ pas, probablement, s’hauria de fer algun tipus de pla de manteniment i millora de la
xarxa viària del municipi.

7.7. Contaminació acústica
7.7.1. Punts forts
Per la manca de dades del Departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat, no es pot afirmar
que Vallgorguina sigui un municipi amb nivells molt alts de soroll. Però cal destacar que la gran part
de les zones de sòl d’ús residencial, es troben a les urbanitzacions del terme, i no pas properes a les
fonts potencials de soroll com ara la C-61.

7.7.2. Punts a millorar
Si bé tant a les zones residencials, com les zones amb habitatges en medis rurals, el punt de millora
estaria enfocat a les zones d’ús industrial i d’habitatges propers a aquestes. En aquest casos s’hauria
de vigilar a consciencia a quins nivells de soroll es pot arribar.

86

Diagnòstic ambiental municipal de Vallgorguina

7.8. Estructura energètica
7.8.1. Punts forts
Pel que fa al consum elèctric pel que s’ha pogut veure amb la representació de dades, hi ha hagut
una tendència decreixent. Això indica, que pot arribar a disminuir molt respecte a anys anteriors i així
milloraria la seva gestió. Cal destacar que aquesta disminució ha sigut especialment gràcies a la
reducció de l’ús elèctric que es feia al serveis del municipi i no pel consum domèstic.
A diferencia del consum de gas natural, en el cas del consum de GLP (gasos liquats del petroli), el seu
desús ha augmentat amb els anys fins a quasi deixar de utilitzar-se als domicilis.

7.8.2. Punts a millorar
No consten moltes dades respecte al consum de gas natural a Vallgorguina, però entre l’any 2015 i
2017 es pot apreciar un potencial augment del seu consum, la qual cosa es podria millorar.
En quant al consum de gasoil en calefacció, tot i que haver-hi un consum excessiu l’any 2012, aquest
ha anat variant bastant amb el pas del temps, fins que les darreres dades mostren un clar augment
del seu consum. I probablement si la tendència segueix sent creixent s’haurà d’estudiar l’opció de
promoure les energies renovables com a alternativa.
Els combustibles fòssils utilitzats en els medis de transport, estan molt presents encara que no sigui
només a nivell local, sinó també a nivell global. Poc a poc s’han d’anar prenent mesures per reduir-ne
el consum, ja que són un recurs cada vegada més limitat i una de les principals causes de
contaminació atmosfèrica.
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Indicadors 21
Per poder aconseguir un bon desenvolupament sostenible del municipi, es requereix establir, a part
de l’anàlisi de dades, una sèrie d’indicadors clau. Aquests indicadors són els que ens poden ajudar a
valorar si la sostenibilitat ha millorat. Engloben tant aspectes ambientals com ara el tractament de
residus o la contaminació del aire, com socioeconòmics els quals inclouen la taxa d’atur o la densitat
de població.
En aquest apartat, s’analitzaran més en concret aquests indicadors de Vallgorguina, per poder treure
posteriorment les conclusions necessàries. Els indicadors 21 són els següents:

 Densitat de població
Aquest indicador, és el que pot aportar una visió més detallada sobre el nombre mitjà
d’habitants d’un territori en concret. També es indicador de si pot donar-se el cas de sobre
població sobretot en zones urbanes. Això pot donar lloc a inconvenients per cobrir
necessitats bàsiques com l’habitatge, els serveis urbans, el transport, etc.

Evolució de la densitat de població
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Gràfic 30: Evolució de la densitat de població en els darrers 10 anys.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Contemplant el fet que la superfície del municipi no ha variat en els últims 10 anys, la
densitat poblacional ha anat augmentant de la mateixa manera que augmentava la població.
Si segueix la tendència que ha mantingut fins ara, caldrà tenir-ho en compte en ocasions
futures ja que la superfície del terme municipal, difícilment podrà augmentar.
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 Població activa
Pel que fa a la població activa d’un territori, es pot veure relacionada amb la situació laboral i
ocupacional de la zona. Aquest indicador inclou tots els habitants en edat de treballar que es
troben al municipi. Per tant la població activa la podem subdividir en dos grans grups: els
empleats i els aturats. Mantenir un nombre elevat de població activa, permet que al municipi
hi hagi més necessitat d’oferta laborals, el que per tant contribueix al desenvolupament
socioeconòmic d’aquest.

Evolució de la població activa
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Gràfic 31: Evolució de la població activa a Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Tal i com es mostra la gràfica de l’evolució de la població activa de Vallgorguina, ha anat
variant força a mesura que ha anat passant el temps. Només es disposava de les dades
d’aquests anys concrets, amb el que pot resultar més complexa deduir-ne una tendència. No
obstant això, la última dada registrada mostra un clar predomini de la població activa davant
la inactiva que fa que aquest indicador millori i apropi al municipi a la sostenibilitat.

 Taxa d’atur
Pel que fa l’indicador que pot mesurar el pes que té la població aturada sobre tota la
població activa, existeix la taxa d’atur. De tots els possibles indicadors, aquest és el màxim
representant de la situació en la que es troba el mercat laboral d’una regió. La millor opció és
mantenir-la lo més baixa possible, ja que això pot indicar que gran part de la població es
troba en disposició de treballar.
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Evolució de la taxa d'atur
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Gràfic 32: Evolució de la taxa d’atur de Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Amb les dades que de les que es disposa, s’ha elaborat un gràfic amb les taxes d’atur al llarg
dels anys. A diferència del cas anterior, en el qual el percentatge de la població activa creixia,
la taxa d’atur del any 2011 va ser bastant elevada, la qual cosa indica que tot i tenir un alt
percentatge de població activa, la seva major part va estar desocupada.

 Esperança de vida al néixer
Per poder realitzar un estudi més profund de les condicions de mortalitat de certa població,
es pot analitzar l’esperança de vida al néixer. Aquesta consisteix en un càlcul del nombre
mitjà de temps que pot arribar a viure una generació poblacional en concret. Normalment
cal triar població nascuda durant el mateix any, per poder complir amb l’exigència de ser de
la mateixa generació.

 Índex d’envelliment de la població
En aquest cas, per poder trobar una relació entre la quantitat de gent d’edat avançada (65
anys o més), i la població menor de 15 anys d’edat, d’un territori en concret, s’ha de calcular
el seu índex d’envelliment de la població.
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Gràfic 33: Evolució del índex d’envelliment de Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

 Mobilitat
En la societat juga un paper molt important la mobilitat, ja que pot ser un dels principals
desencadenants de possibles problemes medi-ambientals perjudicials per la població. El fet
de promocionar l’ús del transport públic, o bé medis de transport molt més sostenibles com
ara la bicicleta o diferents vehicles elèctrics, pot ajudar a que poc a poc a millorar en quant a
sostenibilitat local ens referim, ja que es pot reduir considerablement l’ús del transport privat
individual. Aquest canvi d’hàbits també contribueix a no malbaratar combustibles fòssils que
són un recurs limitat de la societat i cal fer-ne un bon ús.
Dins d’aquest indicador hi ha diversos aspectes a tenir en compte com ara el desplaçament
diari de la població del municipi, quins mètodes de transport són els més utilitzats, l’ús de
mitjans de transport elèctrics, entre d’altres.

 Ús sostenible del sòl
És important, respectar i cuidar dels recursos que ens proporciona el medi ambient, i un
d’ells és el sòl. No és un bé escàs com d’altres, però si que requereix de que se’n faci un bon
ús per tal de poder aprofitar-lo al màxim. És per això que cal analitzar quins tipus de sòl es
poden trobar al terme municipal, i posteriorment classificar-los. Amb això es pot aconseguir
un equilibri entre creixement demogràfic i desenvolupament urbanístic que afavorirà i
millorarà la vida al municipi.
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Tal i com s’ha plasmat a l’apartat d’urbanisme, la gran majoria del sòl a Vallgorguina està
classificat com a no urbanitzable (un 86%), i la resta es considera sòl urbà o bé apte per
urbanitzar. Principalment tota l’extensió urbanitzable, tant al nucli com a les urbanitzacions,
s’està utilitzant per a ús residencial. Podria haver-hi un millor aprofitament del sòl, sinó fos
perquè a les zones residencials de les urbanitzacions, cada habitatge individual consumeix
molts metres quadrats de sòl. Fet que pot limitar que es proporcionin nous usos pel sòl
existent. El municipi compta també amb zones d’equipament públic, dedicades a l’esport, la
cultura, etc. tot i que estan força centralitzades al nucli urbà.

 Espais verds protegits
En un àmbit urbà com ara un municipi, és necessari tenir prou espais verds, perquè la
població pugui gaudir-los i que contrarestin el paisatge urbà i ajudin a l’equilibri ecològic.
D’entre molts efectes positius que poden aportar a la societat les zones verdes, es troben
l’ajuda a la millora de la qualitat de l’aire, la disposició d’un indret on la població pot relaxarse i estar més en contacte amb la natura o bé la possibilitat de realitzar exercici físic en un
entorn més natural i tranquil.
En el cas de Vallgorguina, la seva situació geogràfica molt propera al Parc del Montseny i el
Corredor, i la gran superfície de sòl que té no urbanitzable, pertany a zones boscoses i de
gran vegetació. Amb la qual cosa en aquest aspecte, es podria dir que Vallgorguina compta
amb diverses zones verdes, a part de les zones protegides dins del parc natural. Per exemple
dins del nucli urbà hi ha un parc infantil envoltat de vegetació per utilitzar com a zona de
lleure. En el cas de les urbanitzacions pertanyents al terme municipal, no compten amb
zones verdes a causa de la línia paisatgística que segueix l’entorn. Normalment són zones
amb valls i pendents molt pronunciades difícilment aprofitables per utilitzar com a parcs i
jardins.

 Generació i gestió de residus per càpita
Aquest indicador dedicat als residus, té força pes en quant a impacte ambiental, ja que està
directament relacionat amb l’estudi de la generació de residu per habitant, i a més amb com
es gestiona aquesta quantitat de residus. Perquè el municipi sigui més sostenible és necessari
reduir al màxim aquest indicador, el qual representa un millor aprofitament i reutilització
d’aquests. També juga un paper important quin percentatge de recollida selectiva es du a
terme.
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Generació de residus per càpita (kg/hab./dia)
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Gràfic 34: Generació de residus per càpita a Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

De la gràfica anterior, es pot apreciar certa estabilitat en els darrers 10 anys en quant a la
generació de residus per càpita. La qual cosa és indicativa de que hi ha hagut una reducció
respecte a començaments del segle XXI, i per l’altre banda cal destacar que sembla que
manté certa tendència creixent que pot ser perjudicial pel municipi.
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Gràfic 35: Evolució de la recollida selectiva de residus a Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (El municipi en xifres - Idescat 2020)

Pel que fa a la recollida selectiva de residus a Vallgorguina, ha anat augmentant amb el pas
dels anys, fins a arribar a els nivells màxims durant l’any 2018. A diferència de la generació de
residus per càpita, aquest indicador, com més alt sigui millor, ja que indica una millor gestió
dels residus generats per la població.
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 Consum d’aigua per càpita
Efectivament l’aigua és un recurs molt apreciat per la humanitat, i no es contempla un
municipi sostenible sense que l’aigua hi tingui un paper protagonista. És per això que s’ha
d’analitzar el consum d’aigua del municipi per poder veure com se’n pot millorar el seu ús, o
evitar el malbaratament d’aquesta.
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Gràfic 36: Evolució del consum d’aigua d’ús domèstic per càpita a Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 2020)
Unitats: m3/hab./any

Per poder analitzar aquest indicador, s’ha realitzat una gràfica mostrant com ha sigut
l’evolució del consum per càpita. Es pot concloure que els valors s’han mantingut, durant els
anys, dins del mateix interval, oscil·lant entre els 39 i els 50 m3/any per habitant.

 Qualitat de l’aire
Bàsicament aquest indicador es refereix a quins contaminats es poden trobar presents en
l’aire del municipi, i a partir d’aquí es poden analitzar per esbrinar quins efectes nocius poden
tenir sobre la salut humana. A part de tenir especial interès en les zones o nuclis urbans, les
zones amb fortes concentracions d’activitat industrial i properes a les infraestructures viàries.
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Mitjana anual d'immissió de
contaminants
Sulfur d'hidrogen (H2S)

2
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Diòxid de sofre (SO2)

42
2

Diòxid de nitrogen (NO2)
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Gràfic 37: Valors mitjans d’immissió de contaminants al 2018.
Font: Elaboració pròpia (Dades estació de mesura de la qualitat del aire 2020)
Unitats: µg/m³

Tot i que, com s’ha comentat anteriorment a l’apartat de contaminació atmosfèrica, Vallgorguina no
compta amb cap estació de mesurament dels nivells de qualitat de l’aire, s’han analitzat les dades
extretes de l’estació situada a Sant Celoni que és la més propera al municipi. No hi ha cap valor
preocupant o que estigui per sobre dels valor màxims establerts.

 Confort acústic
La contaminació acústica és un factor important que pot afectar a la qualitat de vida
d’una donada població, ja que està demostrat que pot provocar efectes en la salut
nocius. Principalment, la poden causar l’exposició continuada a sorolls molt elevats o
perjudicials per l’oïda humana com ara el soroll de vehicles o el soroll d’un entorn
industrial. L’indicador relacionat amb la contaminació acústica, és l’anomenat confort
acústic que representa els nivells acceptats per la legislació d’immissió de sorolls en un
municipi. A Espanya aquest nivell ve definit per el Reial Decret 1367/2007 que assumeix
com a valor mitjà uns 55 dB. I com a eina d’estudi és sol utilitzar l’anomenat mapa de
capacitat acústica on es mostren les zones més sensibles a patir contaminació acústica.
En el cas de Vallgorguina, com ja s’ha comentat en l’apartat anterior de Contaminació
acústica, el municipi no disposa de mapa de capacitat acústica per poder veure quines
son les seves zones més vulnerables al soroll. De totes maneres, no és un municipi que
compti amb forta activitat industrial, com per provocar problemes de contaminació.
Però si que és cert que hi ha la carretera C-61 travessant l’eix principal del nucli urbà, la
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qual sol estar bastant transitada ja que connecta Arenys de mar amb Sant Celoni.
Aquesta zona podria ser més sensible acústicament amb la qual cosa, seria interessant
avaluar els seus valors d’immissió de soroll.

 Consum d’energia per càpita
De la mateixa manera que l’aigua, l’energia és un element fonamental per millorar la qualitat
de vida de la societat, i també n’és imprescindible fer-ne un bon ús. Si bé s’ha de tenir en
compte quina es la font de la qual prové l’energia, ja que algunes d’elles, son limitades o bé
perjudicials pel medi ambient. Llavors és important tenir en compte quin consum per càpita
es fa de l’energia per analitzar la gestió d’aquesta. Normalment les energies amb més pes en
un municipi solen ser l’energia elèctrica i la proporcionada pel gas natural.
Vallgorguina compta amb les dades de consum elèctric segons el seu ús tal i com hem vist a
l’apartat de Consum elèctric, però no s’han pogut representar les dades del consum de gas
natural, perquè no consten dades oficials a la Diputació de Barcelona de tots els anys.
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Gràfic 38: Evolució del consum elèctric d’ús domèstic per càpita a Vallgorguina.
Font: Elaboració pròpia (Consums energètics municipals - Diputació de Barcelona 2020)

Tot i això es pot analitzar la representació de les dades del consum elèctric per càpita, el qual es pot
observar que ha anat disminuint des de el 2005 fins al 2017. Això ens indica que segueix una
tendència clara cap a que cada vegada vagi disminuint més, la qual cosa es tradueix en una millora
pel municipi.
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Anàlisi de l’impacte ambiental
En aquest apartat cal analitzar el possible impacte ambiental que pot ocasionar la realització d’aquest
TFG. La intenció de la realització d’aquest diagnòstic ambiental de Vallgorguina, es posar a l’abast de
la entitat governamental del municipi, tant les conclusions a les que s’ha arribat, com un seguit de
possibles millores per tal de guanyar en sostenibilitat.
Durant el desenvolupament d’aquest treball, es podria dir que no hi ha hagut impacte ambiental a
destacar ja que no ha resultat un treball experimental. Si bé, es podria tenir en compte, l’ús de
l’energia i del recursos informàtics o de material per la realització del treball. Però no es poden
considerar un fort impacte ambiental. Per tant, si arribés el moment en el que l’Ajuntament de
Vallgorguina estigués interessat en el diagnòstic dut a terme, es consideraria que l’impacte del treball
seria un benefici per la societat i el medi ambient alhora.
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Conclusions

Per acabar d’arrodonir el document, cal posar de manifest les conclusions que es poden extreure del
diagnòstic ambiental de Vallgorguina realitzat. És important també, destacar i comentar quins han
sigut els aspectes més rellevants durant l’elaboració d’aquest projecte. I a més a més es realitzarà
una valoració personal sobre com ha sigut fer aquest treball final de grau.
El municipi de Vallgorguina, està situat a la vessant est de la comarca del Vallès Oriental, quasi al límit
amb El Maresme, i pertany a la província de Barcelona. La població es troba bastant dispersa dins el
terme municipal, ja que existeixen set urbanitzacions diferents i varies masies disseminades per la
zona.
La xarxa viària de la que disposa el municipi, permet una bona accessibilitat a aquest, sobretot amb el
transport privat gràcies a carreteres principals que es troben properes al municipi com l’AP-7 o la C35, i la C-61 que forma l’eix central del nucli urbà de Vallgorguina. També disposa de servei de
transport públic d’autobús que estableix la connexió entre el municipi i Sant Celoni, on es troba
l’estació de tren més propera.
La demografia a Vallgorguina ens indica que des de finals del segle XX, va començar a haver-hi un
creixement exponencial que avui en dia continua, el qual es un reflexa del canvi d’ús que se li va
donar al habitatge. Antigament era més aviat un municipi de segones residències degut al seu fort
caràcter rural i al seu poc desenvolupament urbanístic, i actualment moltes d’elles han passat a ser
residències habituals. Un altre dels principals factors d’influència ha estat el creixement natural de la
població i, amb no tant d’impacte, els moviments migratoris.
És un territori molt marcat pel seu caràcter natural i més aviat rural, a causa de veure’s molt proper al
Parc Natural del Montnegre i el Corredor. Aquest fet, fa que tingui molta diversitat d’espècies, tant
de fauna com de flora, i enriqueix així la vida de la població entre la natura. Destaca l’abundància de
vegetació, típicament de la zona prelitoral i en concordança amb el clima de la zona. Espècies com
boscos d’alzines, sureres o pins pinyers són l’habitat natural de totes les espècies animals del indret.
Pel que fa la fauna, es poden trobar tot tipus de rèptils, com ara la serp blanca o el gripau; aus, com
l’àliga marcenca o la merla; i mamífers com ara el cabirol o el porc senglar.
Analitzant el clima, Vallgorguina es caracteritza per tenir un clima del tipus subtropical humit, el qual
té els estius càlids i humits, però a l’hivern predominen les precipitacions abundants. Això es degut
principalment a l’influencia de la zona prelitoral en la que es troba el municipi, i també el seu caràcter
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interior situat en una vall. Precisament aquetes característiques fan que a l’hivern, es produeixi el
fenomen d’inversió tèrmica.
L’evolució de la població activa a Vallgorguina ha variat bastant al llarg del temps situant-se, amb la
darrera dada obtinguda al 2011, en un percentatge del 62,37% la qual cosa indica que més de la
meitat de la població es trobava en edat de treballar. I pel que fa a la taxa d’atur, hi ha un
percentatge més elevat que anys enrere de població desocupada: un 26,85%. Dins dels sectors
econòmics més afectats per l’atur destaca sobretot el dels serveis, que és el que té una variabilitat
més diferent, i per contra, altres sectors com el de l’agricultura o la indústria, han mantingut estables
els seus nivells de desocupació.
En quant a l’ús que es fa del sòl municipal, aproximadament un 86% del sòl és no urbanitzable, la qual
cosa vol dir que no es aprofitable per construir-hi, ja que no té les característiques de solar que es
requereixen, a causa de les característiques del paisatge a Vallgorguina. Pel que fa l’extensió de
terreny urbà consolidat, majoritàriament se li està donant un ús residencial, fent així que no hi hagi
un aprofitament del sòl molt efectiu. La major part de la densitat de la població està localitzada a les
urbanitzacions del terme, especialment als veïnats de Canadà Park i Pocafarina, els quals es
caracteritzen per ser urbanitzacions tipus ciutat jardí: un lloc residencial de dimensions controlades
on poder portar una vida saludable envoltat per zones naturals amb molta vegetació. Per altre banda,
gran part dels equipaments que es poden trobar a Vallgorguina estan centralitzats al nucli urbà del
municipi com ara equipaments esportius, l’Ajuntament, el consultori mèdic local etc. A més de
diversos espais verds, definits com a parcs i jardins municipals.
Pel que fa el consum i gestió d’un recurs tant vital com és l’aigua, es pot concloure que a Vallgorguina
no hi ha un malbaratament d’aquesta, i a més compta amb el seu propi sistema de sanejament
d’aigua que té lloc a l’EDAR municipal.
S’ha analitzat també com és la gestió i la generació de residus al municipi, i s’ha pogut concloure que
la generació de residus per càpita, s’ha mantingut bastant estable durant els últims 10 anys, amb
valors per sobre de la mitjana a Catalunya, tot i mostrar una dèbil tendència creixent els darrers anys.
També s’ha realitzat un desglossament de quines tipologies de residus es generen i en quina
quantitat al municipi, i els més generats són els residus voluminosos i de fusta, seguit dels residus de
matèria orgànica, que fou el segon tipus de residu que més es va generar a Catalunya durant aquest
darrer any 2018. Cal destacar també les xifres referents a la recollida selectiva, que ens indiquen que
cada vegada hi ha una major conscienciació de la població, amb el reciclatge i amb el pas del temps
van augmentant les tones de residus generades i posteriorment classificades per poder ser reciclades
correctament.
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Un altre dels factors importants a tenir en compte, és la contaminació atmosfèrica del municipi. No
s’han pogut trobar dades específiques del municipi en concret, ja que no compta amb cap estació de
mesura de la qualitat del aire, però s’han extret conclusions de les dades de l’estació de la població
veïna: Sant Celoni. S’ha observat que en cap dels casos, cap dels contaminants presents en l’aire de la
zona sobrepassa els límits màxims permesos per la legislatura. Però si que crida l’atenció la varietat
de tipus diferents de contaminants detectats.
Un dels altres aspectes per comentar és el consum energètic del municipi, on s’han tingut en compte
quines són les principals fonts d’energia que utilitzen en el municipi i quin ús se’n fa. El consum
d’energia elèctrica per càpita per exemple, ha tingut una gran davallada des de començaments de la
dècada dels 2000, a diferència del consum de gasos liquats del petroli, el qual està en augment des
de l’any 2014. Per un correcte desenvolupament sostenible del municipi, aquests consums s’haurien
d’anar reduint poc a poc, ja que l’impacte ambiental que suposen és bastant elevat. Cal anomenar
també el consum de combustibles en el transport per càpita, en el que destaca l’ús del gasoil molt
per sobre del ús de la gasolina i del biodièsel.
Per acabar amb les conclusions extretes, m’agradaria donar la meva valoració i opinió personal sobre
com ha estat la realització d’aquest treball final de grau. La part de recerca de dades, s’ha pogut
desenvolupar sense problemes, gràcies a l’accessibilitat que ofereixen avui en dia els recursos web.
Ha jugat un paper molt important també, la transparència de les institucions governamentals, tant
locals com l’Ajuntament de Vallgorguina, com de la Generalitat o la Diputació de Barcelona. Tot i que
hi hagut dades que no es troben disponibles, i que per tant no s’han pogut analitzar amb detall,
finalment amb aquesta base s’ha pogut construir un diagnòstic ambiental municipal. Així la meva
opinió personal en resum, és que he aprés molt durant al realització d’aquest treball i em trobo
satisfeta amb el resultat obtingut.
A causa de que actualment Vallgorguina no disposa d’ Agenda 21, podria donar-se el cas de que
aquest treball resultés d’interès, tant per entitats privades com públiques, per si es volgués dur a
terme l’Agenda 21 del municipi. Es podria disposar de dades bàsiques municipals com a punt de
partida en les que basar l’Agenda 21.
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Pressupost
Per la realització d’aquest projecte, s’ha elaborat un pressupost on es poden veure reflectides les
hores invertides, i els diferents preus unitaris per cada tasca individualment. Val a dir que les tasques
menys remunerades, s’han avaluat amb un preu unitari inferior perquè les pot desenvolupar un
estudiant en pràctiques. En canvi, les part d’anàlisi dels factors ambientals i el pla estratègic, s’han
comptabilitzat com a tasques a desenvolupar per un enginyer junior, la qual cosa vol dir sense o amb
poca experiència.
Així doncs, s’ha obtingut la següent taula:
Hores dedicades

Preu unitari

Preu final

(hores)

(euros/hora)

(euros)

Plantejament del projecte

25

6

150

Recerca context històric i informació

50

10

500

120

10

1200

150

20

3000

Anàlisi i redacció pla estratègic

180

20

3600

Elaboració del possible impacte ambiental,

180

20

3600

Desplaçaments

5

6

30

Preu Total

710

genèrica
Recerca dades estadístiques i més
concretes del municipi
Anàlisi i redacció dels factors
mediambientals

les conclusions i el pressupost

Preu Total amb IVA inclòs

12.080

14.616,8
Taula 25: Pressupost final de TFG
Font: Elaboració pròpia.
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