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Adequació Passeig de la Riera

Ensenyament
Fent una mica d’història, als anys 90 Gualba tenia l’escola en perill, a 
punt de tancar. Era una escola rural ubicada als baixos de l’Ajuntament 
que disposava d’una aula petita i un servei. Les famílies s’havien de 
plantejar l’escolaritat dels seus fills fora del municipi. Eren moments 
difícils. Fins aleshores, Gualba, amb una població de 685 habitants a 
l’any 1996,era un poble amb pocs serveis, preferentment d’estiueig i 
la joventut acabava marxant als pobles veïns buscant més comoditats 
i serveis.
 El futur de Gualba, com el d’altres municipis, passa pels seus infants 
que es faran joves. És molt important desenvolupar-se educativament 
al voltant dels seus veïns, amics, amb qui creixeran jugant i corrent 
pels carrers i on es faran persones implicades amb el lloc on viuen. 
Cap l’any 1999 , veient que podíem salvar la nostra escola, ens vam 
començar a plantejar el projecte, amb treball, perseverança, implica-
ció. L’any 2001 es va signar un conveni de cooperació entre el Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Gualba per les obres de nova construcció d’un centre d’Educació 
Infantil i Primària. Es tractava d’un CEIP de tres unitats per tal d’atendre 
les necessitats d’escolarització d’aquell moment.
L’any 2002 el número d’habitants del poble creix fins a 857 i , a par-
tir d’aquest moment, comença a créixer de forma progressiva fins a 
l’actualitat que passem dels 1400, pràcticament doblant la població 
en els últims deu anys. Un dels motius d’aquest creixement és debut, 
principalment, a l’assoliment de nous serveis que donen una perspec-
tiva de futur, com és el cas de l’ensenyament. Paral•lelament al CEIP, 
també a l’any 2002 tenim la necessitat de crear la Llar d’Infants mu-
nicipal amb  15 places als baixos de l’Ajuntament on abans s’ubicava 
l’escola. L’any 2004 vàrem passar de 15 a 30 places i el curs 2010-
2011 s’inaugura una nova Llar d’Infants amb capacitat per a 56 nens, 
amb la major part de les places ocupades en el curs actual.Després de 
la inauguració del nou CEIP, en el mateix any 2002 ja es preveu una 

capacitat insuficient per als propers cursos i es comença a treballar en 
l’ampliació que actualment s’està executant i que està prevista finalit-
zar aviat. En aquests temps complicats, marcats per la crisi econòmi-
ca, és molt important veure com l’ampliació de la nostra escola està 
pràcticament a punt. Tots voldríem que hagués anat més ràpid, però 
el més important és que els nostres nens i nenes, després de tots 
aquests anys, podran estrenar aquesta ampliació. El nou edifici con-
templa la construcció de nous aularis, biblioteca, menjador, cuina equi-
pada, gimnàs, una aula de plàstica, una d’informàtica, una de música 
i audiovisuals, diversos despatxos... Davant l’augment de població, 
en especial en edats docents, creiem necessari fer tots els esforços 
per donar continuïtat en l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria als 
nostres fills i a casa seva. Per aquest motiu, hem treballat, ens hem 
reunit i hem fet arribar un document al Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i a la Direcció General de Centres Pú-
blics demanant la possibilitat de seguir cursant ESO al municipi. Això 
no implica demanar un institut. Som realistes i actualment no és viable, 
però sí que pensem que seria factible cursar el primer cicle d’Educació 
Secundària Obligatòria (primer i segon) aprofitant els equipaments 
existents i, per això, hi continuarem treballant.
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Masia de Can figueres
Les obres de la casa dels masovers (Can Xiroi) de la masia de Can 
Figueres  estan, pràcticament, finalitzades. Aquest espai estarà 
destinat a ús cultural i disposa d’una sala  insonoritzada a la planta 
baixa i d’una sala polivalent a la planta de dalt.
Pel que fa a la casa gran de la masia s’iniciaran, en breu, les obres 
de rehabilitació on anirà un Punt d’informació turístic, el del Parc 
Natural i un centre d’interpretació i audiovisual.
L’última part que es rehabilitarà serà la casa petita de la masia per 
ubicar-hi un museu de mineralogia i un centre de documentació.
La rehabilitació de la masia de Can figueres és l’eix vertebrador del 
projecte “Gualba, viu el poble amb tot el seu encant” i que aquestes 
actuacions estant finançades per Fons Europeus i per la Diputació 
de Barcelona.

Esports Gualba
El passat 27 d’octubre es va cele-
brar la primera edició de la Gual-
ba BTT: u na bicicletada popular 
amb un recorregut de 26 Km 
dins del municipi, pels voltants 
del Parc Natural del Montseny. 
Actualment s’està preparant una 
cursa de muntanya de cara a la 
primavera.

Aquest Passeig recorre el marge dret de la riera en direc-
ció aigües avall. Fins ara no era un camí que s’hi pogués 
accedir amb facilitat. Actualment, s’està portant a terme 
l’adequació dels trams compresos entre el Molí de la Sala 
i la Font del Ferro i des de la Font de Can Blanxó fins 
al camí de Cases Blanques per permetre’n una millor ac-
cessibilitat. L’arranjament es realitza respectant la traça 

actual i consisteix en la millora de l’accés mitjançant la 
pavimentació i el drenatge.
Aquesta adequació forma part del projecte “Gualba, viu el 
poble amb tot el seu encant” del que rebem ajuda de Fons 
Europeus i permetrà  donar continuïtat al camí Ral que 
va des de l’Estació de la RENFE fins el nucli de Gualba. 
Aquest Passeig servirà per completar un itinerari urbà per 
enllaçar diferents punts d’interès del poble.

En aquest moment s’està treballant, conjuntament amb la Di-
putació de Barcelona,  en els tràmits administratius per licitar 
l’explotació de les instal•lacions per tal de poder obrir el més 
aviat possible. Una vegada obert, els veïns i visitants del Parc 
podran gaudir dels serveis i activitats que s’hi ofereixin, així com 
del passeig lliure per tots els itineraris marcats.
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Fires
Aquest any s’han sumat dues 
noves  fires a les ja existents 
com són la de Bruixes que es 
va fer a finals de juliol, coinci-
dint amb la Nit de Bruixes, i la 
d’Intercanvi i 2ª mà. Aquestes 
se sumen a les ja tradicionals 
com són la Fira d’Artesans 
de la Festa Major d’hivern i la 
Fira de Santa Llúcia (aquesta 
organitzada per l’AMPA de 
l’escola Aqua Alba).

Problemàtica banc i caixer automàtic
 Caixa Laietana, ara Bankia, va decidir tancar l’oficina 
de Gualba i d’altres molts municipis. Fins ara, encara 
podem disposar del caixer automàtic, tot i que, també, 
s’han plantejat treure’l. S’està estudiant la possibilitat 
de posar aquest caixer en dependències municipals. 
L’entitat bancària està elaborant un informe de viabilitat 
i restem pendents a les condicions que se’n derivin per 
veure el seu futur.Paral•lelament, l’Ajuntament s’ha po-
sat en contacte amb altres entitats per la possibilitat que 
puguin oferir els seus serveis. El banc Santander està 
interessat en obrir una oficina d’agent col•laborador i, 
per això, demanen una sèrie de requisits a les perso-
nes interessades. Aquests es  poden veure a la web de 
l’Ajuntament. 



Abastament municipal 
d’aigua potable

Des del 2011 s’ estan fent inversions i 
actuacions per millorar la xarxa d’aigua 
potable, en gran part amb l’ajut de la 
Diputació. En els darrers butlletins infor-
matius ja hem anat informant d’aquestes 
actuacions fetes a la bassa de captació, 
als dipòsits, a la xarxa general o a la plan-
ta potabilitzadora. Seguint en aquesta lí-
nia, ara s’està treballant en la canonada 
d’abastament d’aigua al sector de Can 
Pahissa i entorn. Amb aquesta actuació 
es preveu dotar d’aigua potable el sector 
i millorar la xarxa de l’entorn.
Els darrers mesos hem patit algunes 
incidències com a conseqüència del 
baix nivell que presentava el pantà de 
Santa Fe (d’on prové l’aigua de la riera 
de Gualba que abasteix el municipi) pro-
vocat per la manca de pluges. Aquests 
problemes provocats per la sequera que 
ja s’havien donat anteriorment, ens han 
portar a buscar solucions i alternatives 
com la d’iniciar els tràmits per obtenir 
una nova font de captació complemen-
tària a la Riera de Gualba (que és l’única 
que actualment disposa el municipi) i po-
sar un circuit per millorar la terbolesa de 
l’aigua. També s’ha contactat amb l’ACA 
per estudiar la possibilitat de fer arribar 
a la xarxa municipal, aigua provinent de 
la dessalinitzadora de Palafolls (L’ACA 
està elaborant una memòria per veure 
la viabilitat del projecte).
Sovint ens podem trobar pluges menys 
abundants, més sequera i normatives 
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Cementiri
Es reprenen les obres de l’edifici d’ús 
funerari que es van aturar l’any 2010 
arrel de la fallida de l’empresa cons-
tructora que les portava a terme. El 
projecte inicial aprovat per l’anterior 
equip de govern preveia el seu ús com 
a  tanatori, però després d’una acura-
da  revisió del projecte, aquest s’ha 
acabat descartant  per la seva invia-
bilitat econòmica. Es continuarà l’obra 
amb la finalitat d’ús funerari, però amb 
caràcter més racional, de tal manera 
que s’hi adequaran una sala capella 
per poder fer cerimònies civils i recor-
datoris, lavabos i un columbari per po-
der dipositar les urnes amb cendres. 
Aquesta actuació està finançada, en 
part, per la Generalitat de Catalunya i  
la Diputació de Barcelona.
S’aprofita la posada en marxa de l’obra 
per millorar el cementiri que necessita 
alguns treballs de manteniment com 
ara la reconstrucció de les teulades 
dels nínxols, el sanejat del terra, por-
tes i parets, adequació de l’esplanada 
de l’ermita i de la baixada del camí del 
cementiri cap al camí de Can Dua-
rri, tancament exterior d’ocultació del 
contenidor d’escombraries que hi ha a 
l’esplanada i filat d’ocultació per a faci-
litar la privatització dels veïns.

Depuradora d’aigües 
a la Llobregosa 

Davant la problemàtica d’olors que 
presentava la zona de La Llobregosa, 
l’Ajuntament ha instal•lat una depurado-
ra petita amb la supervisió de l’Agència 
Catalana de l’Aigua que està en funcio-
nament des del mes de desembre. 

Projecte “ EURONET 50X50 
MAX”  a l’escola Aqua Alba 

Durant aquest curs 2013-2014 l’escola Aqua 
Alba participarà en el projecte EURONET 50x50 
MAX.  És un projecte europeu liderat per la Di-
putació de Barcelona que incentiva l’estalvi ener-
gètic en edificis públics a partir de l’aplicació de 
bones pràctiques en l’ús i la gestió de l’energia. 
La metodologia del 50/50 consisteix en introduir 
incentius econòmics a l’estalvi energètic aconse-
guit. L’ajuntament i l’Escola signen un compromís 
on el primer es compromet a retornar el 50% dels 
estalvis econòmics aconseguits i l’Escola es com-
promet a aplicar un conjunt de bones pràctiques 
i liderar el projecte. Té una  durada de tres anys 
(2013 al 2016) i es desenvoluparà en 500 escoles 
i instituts de 13 països diferents. A la província de 
Barcelona es farà a 100 escoles i instituts.
Els centres educatius són el lloc ideal per pro-
moure la sostenibilitat energètica i facilitar que 
les generacions futures consumeixin l’energia de 
manera més responsable i alhora influenciïn a les 
seves famílies a millorar en aquest sentit.

Des de l’Ajuntament s’està treballant, dia a dia,  per cobrir 

les necessitats municipals en totes les seves vessants: 

econòmiques, socials, culturals, educatives, esportives... 

Estem vivint una època de crisi econòmica a tots nivells 

i, per tant, les ajudes econòmiques rebudes per altres 

administracions no són tant generoses com anys enrere, tot 

i que valorem molt l’esforç que han de fer aquestes, també, 

com ho fem  nosaltres.  No escatimem esforços per a rebre 

el màxim d’ajudes i n’aconseguim per mirar d’arribar a tots 

els àmbits dintre de les nostres possibilitats i en sintonia 

amb una bona gestió pròpia dels recursos municipals. 

Paral•lelament, som conscients de la dificultat de moltes 

famílies a nivell econòmic i, per aquest motiu, seguim amb 

la tendència de no  incrementar els impostos municipals. 

Sense aquesta recaptació municipal, i tenint en compte el 

que hem dit anteriorment,  busquem l’ equilibri en tots els 

camps, amb la màxima il•lusió , amb tot l’esforç i amb la 

satisfacció de seguir endavant.Des d’aquí, us volem desitjar 

que tingueu tots i totes un bon any 2014.

Marc Uriach Cortinas

Com a Primer Secretari del PSC de Gual-
ba, els informo que en data 17 d’octubre de 
2013 he presentat,  a la Federació del PSC 
del Vallès Oriental,  la meva renúncia  com a 
militant i  simpatitzant, sense renunciar a la 
meva condició de Regidor de l’Ajuntament, on 
quedaré com a no adscrit.
Com a Regidor de l’Ajuntament de Gualba 
continuaré treballant fins al final de la legisla-
tura  i estic, com sempre, a disposició de tots  
els veïns

Miquel Solaz Gavaldà

Consultori mèdic

Després del procés de licitació del 
mobiliari, dels equips informàtics, dels 
equips mèdics, etc., ja està a punt per-
què en breu es pugui obrir i posar en 
funcionament la nova instal•lació.
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Amb l’ajuda de la Diputació s’ha pogut dur a terme una important 
millora de l’estat de la pista que puja a Can Prat (Gualba-Riells).
Això ha estat possible gràcies a l’aportació econòmica i el suport tèc-
nic de la Diputació i, també,  a la implicació de l’ADF, dels propietaris 
que toquen a la carretera a la part alta i de l’Ajuntament. 
 Les actuacions han consistit en la col•locació de tubs de recollida 
d’aigües, l’eixamplament de la pista en la part més alta i una millora 
del ferm de tot el recorregut.

El partit 
d’Esquerra
no ha presentat 
cap escrit

més exigents. Es per això que tots ple-
gats hem d’aconseguir un consum més 
responsable i més eficient per garantir 
la viabilitat del subministrament.

Camp de futbol 
municipal
Actualment no disposem d’un camp de 
futbol municipal. El que fem servir, fins 
ara, és privat i amb nul•les possibilitats 
que passi a ser de titularitat municipal, 
doncs es troba en sòl no urbanitzable 
de protecció agrícola, fet que no permet 
la consolidació d’aquesta instal•lació 
atesa la impossibilitat de fer noves 
edificacions destinades a l’ús espor-
tiu. Durant aquests anys hem tingut la 
sort de poder disposar d’aquest camp i 
mostrem la nostra gratitud al propietari 
dels terrenys, però cal posar-se al dia 
i es necessària una instal•lació que ha 
de permetre disposar d’una zona es-
portiva pròpia per a la gent del poble. 
Està prevista una nova ubicació en el 
sector de Can Pahissa i tenim l’ajuda 
econòmica de la Diputació de Barcelo-
na per portar-ho a terme. La previsió 
és una obra poc pretensiosa garantint 
uns mínims per poder realitzar la pràc-
tica esportiva.

Arranjament camí Gualba-Riells


