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Dins el projecte “Gualba, viu el poble amb tot el seu en-
cant”, del que hem rebut  subvenció de 371.000 € dels 
Fons Europeus, s’ha adjudicat l’obra de reforma de la pri-
mera fase corresponent a la casa dels masovers, Can Xi-
roi, on anirà una sala insonoritzada a la planta baixa per 

assaig musical, però  apte, també, per a diferents actes 
culturals. Al pis de dalt s’ubicarà una sala polivalent. Tan-
mateix, està a punt d’iniciar-se l’obra d’adequació d’un 
tram del Passeig de la Riera dins del mateix projecte.

Masia can Figueres (can Xiroi) i Passeig de la Riera

Nous contenidors per a la recollida de roba usada 
i d’olis residuals domèstics
S’han instal•lat a la via pública contenidors 
per a la recollida d’olis vegetals residuals 
domèstics embotellats i roba usada. Del 
benefici, per part de l’empresa de la recolli-
da, rebrem el 0,7% que l’Ajuntament desti-
narà al Banc d’aliments.

1. ZONA CONTENIDORS AJUNTA-
MENT. Passeig del Montseny, 13.
2. ZONA CONTENIDORS ROYAL PARK. 
Carrer Menéndez Pelayo, entrada urbani-
tzació
3.ZONA CONTENIDORS CAN PLA. Ca-
rrer Puig de la Corona, entrada nucli.
4. ZONA CONTENIDORS GUALBA DE 
BAIX. Camí Ral, davant botiga.

Gualba
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Cursos i tallers

Durant l’any, es van organitzant di-
ferents activitats ja sigui per promo-
cionar iniciatives d’esport i salut o bé 
cursos formatius, subvencionats en 
gran part amb ajudes de la Diputació. 
Aquest mes de desembre passat s’ha 
realitzat el “Tastet de bboying” (break 
dance- dansa moderna), adreçat 
principalment als joves i el”Tastet de 
salsa- bachata”, per a totes les edats, 
tots dos gratuïts. També s’ha iniciat un 
curs gratuït d’administració electròni-
ca i creació de pàgines web, així com 
l’organització de classes d’aeròbic i 
estiraments dos cops a la setmana 
amb continuïtat per tot l’any.

www.gualba.net

Oficina d’Atenció al Ciutadà
L’Ajuntament ha ubicat, a la planta baixa de La Casa de la Vila, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). Aquesta compartirà espai amb 
el Punt Tic ja existent. L’objectiu és facilitar el servei i l’accés al públic. 
Horaris d’atenció:
Oficina d’Atenció al Ciutadà de dilluns a divendres de 09:00h a 13:30h    
    dimarts i dijous de 16:00 a 20:00h
    el primer dissabte de mes de 10:00h a 13:00h (excepte els mesos de gener, novembre 
    i desembre del 2013 que s’obrirà el segon dissabte)
Punt Tic    dimarts i dijous de 17:00H a 20:00h             
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Carta europea 
de turisme sostenible
Gualba s’ha adherit a la Carta Eu-
ropea de Turisme Sostenible del 
Montseny, reconeixement euro-
peu que la Federació Europarc va 
atorgar al Montseny l’any 2011 en 
reconeixement a l’aposta i compro-
mís d’aquest territori per a la seva 
millora ambiental, social i econò-
mica. L’àmbit de treball reconegut 
per la Federació Europarc inclou 
els 18 municipis del Parc, entre els 
quals Gualba i els seus 10 munici-
pis veïns.

II Festival de Música 
del Baix Montseny
L’Ajuntament i la comissió organitza-
tiva del Festival han tancat el progra-
ma d’actuacions previstes pels dies 
19 i 26 de gener i 2 de febrer de 2013 
amb les actuacions de BCM Barce-
lona (Metall Quintet), Quartet Res-
sonància i Àries de Sarsuela i òpera 
respectivament.

Nit de bruixes
Els dies 28 de juliol i 4 d’agost es 
va estrenar la representació “Nit de 
Bruixes” amb un gran èxit, a càrrec 
de l’Associació Cultural 12+1 de Gual-
ba, amb el suport de l’Ajuntament i la 
col•laboració dels Godalls Gualbencs, 
l’Esbart Jove de Gualba, Les Veus de 
Gualba i la Comissió de Festes. En un 
recorregut nocturn, per les rodalies de 
Gualba, es fan un seguit de represen-
tacions i actuacions escenificant les 
malifetes de les bruixes i bruixots que 
habitaven en el Gorg Negre, segons 
explica la llegenda. L’estiu vinent po-
drem tornar a gaudir d’aquestes repre-
sentacions.

Grup DEA de gualba
DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic)
 Durant el mes de setembre es va dur a 
terme el curset de formació de primers 
auxilis i de l’ús del desfibril•lador ex-
tern automàtic (DEA). El grup DEA de 
Gualba està integrat per 14 persones 
que estan formades amb aquest curs 
acreditat per a la utilització del DEA. 
L’objectiu d’aquest curs és crear un 
equip de persones vinculades al nos-
tre poble que puguin fer una primera 
assistència en cas d’emergència mèdi-
ca, abans que assisteixin els equips 
sanitaris. S’ha fet arribar un tríptic in-
formatiu a cada veí perquè conegui el 
protocol.



Finalitzades 
les millores a Can Pla
Aquestes obres han estat subvencio-
nades amb 28.000 € per part de la 
Generalitat i una aportació de 7000 € 
de l’Ajuntament, consistents en condi-
cionar la parcel•la  del dipòsit d’aigua, 
de l’espai de jocs infantil i esbarjo, de 
la zona d’escombraries i deixalles, de 
l’evacuació pluvial canalitzada amb una 
cuneta a la part alta del carrer Turó de 
Morou i de millores en mesures de se-
guretat vial, il•luminació, senyalització i 
voreres.
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Escola/
Consultori mèdic
Aquestes dues actuacions que tant 
s’ha treballat per tenir-les, estan a la 
recta final. L’ampliació de l’escola por-
ta molt bon ritme i el consultori mèdic, 
després de finalitzar l’obra s’ha hagut 
de fer la licitació del mobiliari que per-
metrà la seva obertura en breu.

Adequació voreres 
a Gualba de Baix
Seguint amb el manteniment i recons-
trucció de voreres a diferents carrers 
del municipi, s’ha finalitzat el tram de  
vorera del Camí Ral de Gualba de Baix 
amb el finançament del 10% per part 
de l’Ajuntament i la resta amb contri-
bucions especials dels veïns.

Depuració d’aigües 
a la llobregosa
La depuració d’aigües és competència 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, però 
la seva situació econòmica no els per-
met fer actuacions. Ens hem reunit amb 
l’Agència per mirar de trobar solucions a 
les actuacions que tenien previstes pel 
municipi. Davant la problemàtica d’olors 
que presenta una zona de La Llobrego-
sa, l’Ajuntament instal•larà una depura-
dora petita amb la supervisió de l’ACA.

Benestar Social
Aquest mes passat s’ha signat el con-
veni del Programa Tritó amb la res-
ta d’ajuntaments del Baix Montseny. 
L’objectiu d’aquest és la realització de 
programes, activitats, tallers... a favor de 
la prevenció de la drogodependència i al-
tres dependències. L’Escola Aqua Alba es 
beneficiarà d’un taller sobre pantalles i so-
cioaddiccions, adreçat a 6è de primària.
Altres actuacions socials que tenen lloc en 
el municipi són, entre d’altres: la convo-
catòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres 
de text i material escolar, avançament de 
les beques de menjador de l’escola, ajuts 
pel menjador de la llar d’infants amb el 
suport de la Diputació, aportació econò-
mica per part de l’Ajuntament per reduir 
la quota mensual de cada nen de la llar 
d’infants; engegar el programa “VBellesa 
activa” juntament amb Creu Roja amb la 
finalitat de promoure l’envelliment actiu a 
través del voluntariat, tallers i xerrades per 
a la gent gran com el taller de memòria 
o xerrades com la que tindrà lloc el dia 
19 de febrer amb el tema “Aproximació 
a la reminiscència”, aportació econòmi-
ca pel viatge de la gent gran, servei de 

Des de l’Ajuntament, estem treballant cada 
dia pel manteniment del poble i pensant 
en tirar endavant inversions de futur 
viables i necessàries, en especial, quan 
aquestes estant subvencionades. Però, 
evidentment, no només ens preocupem 
pel poble en si, també ens preocupem 
per la seva gent, en especial aquells que 
passen més dificultats. En aquest sentit 
es fan un munt d’actuaacions, com  no 
incrementar els impostos de cara el 2013, 
la creació del grup pel Foment del Treball, 
el projecte “Gualba, viu el poble amb tot el 
seu encant” ( projecte integral per reactivar 
el turisme i l’economia local) i, sobretot, el 
conjunt d’actuacions que es fan des dels 
Serveis Socials de l’Ajuntament.
Des d’aquí, us volem desitjar que tingueu 
tots un bon any 2013.

Marc Uriach Cortinas

Ens diuen que l’estat espanyol és un 
estat de dret, ens repeteixen que les lleis 
s’han de respectar i que la constitució és 
intocable. Quan reflexiono sobre aquestes 
afirmacions, trobo en elles certes contra-
diccions, m’explico, els drets humans són 
aquelles llibertats, facultats o reivindicacio-
ns, relatius a tota persona sense distinció 
per ètnia, color, sexe, idioma, religió, 
o opinió política. Al llarg de la història 
hem conegut lleis que s’han utilitzat per 
condemnar per condició sexual, religió, per 
ètnia i per opinions polítiques, no sempre 
les lleis respecten els drets fonamentals 
de les persones. Per això crec que l’estat 
espanyol és un estat de llei no és un estat 
de dret.

Eduard Puigjaner

Jornada de portes 
obertes a Can Sanmartí
El dissabte 20 d’octubre passat hi va 
haver una jornada de portes obertes 
per poder visitar l’edifici Can Sanmartí 
i, així, veure la rehabilitació de la pri-
mera planta i les golfes. Des de lla-
vors, s’està fent ús, preferentment les 
entitats, de la nova instal•lació que jun-
tament amb l’antic funcionament de la 
planta baixa permet una major dinami-
tzació d’aquest equipament municipal.          

Telèfon a Can Pla
Els veïns de Can Pla ja poden disposar 
de la línia de telèfon convencional/ADSL 
des de l’agost passat. L’any 2007, amb 
l’equip de govern de CIU, es van acabar 
les obres de canalització soterrada per 
tot el nucli a fi que Telefònica hi passes 
les seves línies. Després de reunir-nos 
i mantenir converses amb Telefònica, a 
l’abril de 2012, es va arribar a un acord 
perquè, finalment, passessin les línies i 
poder disposar del servei. 

En el butlletí municipal de Juliol de 2012 dema-
nava a l’alcalde de Gualba que convoqués  un 
ple extraordinari per reduir el sou dels regidors 
en la mateixa proporció en que s’ha retallat el 
sou als treballadors municipals. Han passat sis 
mesos i encara esperem la convocatoria per 
part de l’alcalde.
Entenc doncs, que l’alcalde i l’equip de govern 
no tenen cap interés en rebaixar-se el sou per 
tal de solidaritzar-se amb la resta de persones 
que treballen a l’ajuntament i que sí han hagut 
d’afrontar aquesta reducció en els seus salaris.
Es per tot l’anterior, que a partir del mes de 
Febrer renuncio a rebre de l’Ajuntament de 
Gualba cap retribució per l’assistencia als 
plens municipals.

Miquel Solaz Gavaldà 32

Roial Parc
S’ha omplert de terres i adequat pels vianants la 
pujada d’accés al Roial Parc des del càmping. 
Aquest mes de desembre passat s’ha signat la 
cessió del local social del Roial Parc als ajunta-
ments de Sant Celoni i de Gualba, de forma com-
partida, tenint els mateixos objectius que fins ara 
per a l’ús dels veïns. També s’han fet actuacions 
en els dos dipòsits d’aigua dins les millores de la 
xarxa d’abastament d’aigua potable.

www.gualba.net

Ordenances fiscals

En el Ple Extraordinari en data 20 de nov-
embre de 2012 es va aprovar la congelació 
de totes les ordenances fiscals. Donada la 
situació econòmica de moltes famílies es 
va optar per no fer cap increment per a 
l’any 2013. A més, es va aprovar una or-
denança de preus públics i una bonificació 
del 100% en vehicles històrics i de més de 
25 anys referent a l’ impost de vehicles de 
tracció mecànica.

Grup foment del treball
La preocupació per l’atur en el nostre mu-
nicipi ens ha portat a l’Ajuntament i a un 
grup de voluntaris a portar a terme una 
iniciativa per fomentar el treball. En unes 
primeres actuacions, està previst que 
l’Ajuntament contacti amb les empreses 
locals per cercar les necessitats laborals 
que puguin existir i poder posar en con-
tacte a les persones empadronades en el 
nostre municipi que estiguin en situació 
d’atur. Per aquest motiu, és necessari que 
els que es trobin en aquesta situació fa-
cin arribar, si ho desitgen, un currículum a 
l’Ajuntament, ja sigui a través de la web o 
a l’oficina d’Atenció al Ciutadà.

Enllumenat carretera 
de l’estació
Adif instal•larà lluminàries  a la carre-
tera d’accés a l’estació de Gualba (BV-
5116), substituint els que ja existien 
anteriorment, dins del projecte de mi-
llora de punts singulars motivat per les 
obres de la línia d’alta velocitat.

teleassistència, servei d’ajuda a domi-
cili, elaboració de la Guia Local per fer 
front als maltractaments de les perso-
nes grans; aportacions econòmiques i 
col•laboració amb el banc d’aliments així 
com el procés d’elaboració del protocol 
de seguiment dels usuaris, conveni de 
col•laboració amb Creu Roja (per apor-
tar aliments a famílies de Gualba, banc 
de productes de suport...); millora de les 
zones d’estacionament per a gent amb 
targeta de discapacitat; ajuts puntuals 
a famílies en risc d’exclusió social; for-
mació per cuidadors no formals; Xarxa 
Paideia amb l’objectiu d’establir línies 
d’actuació en situacions de risc social en 
infants; protocol de violència de gènere; 
suport a la tramitació d’ajuts com ara la 
Llei de la Dependència, etc.


