
 

www.gualba.net 

AJUNTAMENT DE GUALBA 

Oficina d’Atenció al Ciutadà 

Passeig Montseny, 13 

 

Horari d’atenció al públic: 

De dilluns a divendres de 09:00h a 13:30h 

Dimarts i dijous de 16:00h a 20:00h 

El primer dissabte de mes de 10:00h a 13:00h 

(excepte els mesos d’abril i maig del 2015 que 

s’obrirà el segon dissabte) 

 

www.gualba.net 

☎ TELÈFONS D’INTERÈS 

 Ajuntament de Gualba       938487027 

 Vigilant municipal                         608143654 

 Consultori mèdic        938487957 

 Farmàcia de Gualba       938487028 

 Parròquia de Gualba       938487312 

 Taxi Gualba        637235686 

 Escola Aqua Alba             938487240 

 Llar d’infants La Cuca de llum        938487253 

 Hospital de Sant Celoni       938670317 

 Emergències                      112 
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Ajuda'ns a mantenir els 

espais públics nets    

Ajuntament de Gualba 

Natura Local 

Plataforma d'itineraris autoguiats per descobrir i posar en valor el nostre patrimoni    

natural  

L'Ajuntament de Gualba i Natura Local han arribat a un acord per tenir una APP (aplicació per  a mòbils) tant per a 

sistema iphone com android, personalitzada pel municipi.  Aquesta aplicació és gratuïta pels usuaris.Natura Local 

és un projecte global, integrador d'eines tecnològiques, tendències en difusió i treball de camp, per a promocionar 

el Patrimoni Natural Local dels municipis.L'aplicació permet personalitzar cada municipi, localitzar municipis  

adherits, descoberta d'itineraris, funcionament autoguiat, accedir als continguts divulgatius de l'entorn, accedir als 

Serveis Locals, etc.Natura Local implantarà al Portal Web 2.0 els itineraris del nostre municipi , un total de 8. 

Permetrà seguir els itineraris, accedir a les informacions dels punts d'interès i promocionar el nostre municipi. 
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Masia de Can Figueres 

Les obres  de la masia de Can Figueres  estan, pràcticament, finalitzades. A la casa gran de    

la masia hi va un Punt d'informació turístic, el del Parc Natural, un centre d'interpretació i un  

audiovisual. A la casa petita de la masia, s'hi  ubica un museu de mineralogia i un centre de 

documentació. Can Xiroi (la casa dels masovers), destinat a ús cultural,  disposa d'una sala  

insonoritzada a la planta baixa i d'una sala polivalent a la planta de dalt. 

 

La rehabilitació de la masia de Can figueres és l'eix vertebrador del projecte "Gualba, viu el 

poble amb tot el seu encant" i  aquestes actuacions estan   finançades per Fons Europeus i per 

la Diputació de Barcelona. D'aquesta manera, s'ha pogut salvar aquest equipament             

emblemàtic per a l'ús dels veïns i dels visitants. 

 

Hem sol·licitat i rebut una aportació econòmica, per part de la Diputació de Barcelona, per al 

Punt d'Informació els caps de setmana i festius i d'aquesta manera oferir la possibilitat de  

l'obertura de l'equipament als visitants. 

 

  

Arribem al tram final de legislatura. 4 anys 

d'esforç, dedicació i compromís. Al llarg 

d'aquests anys ens ha tocat viure la     

situació de crisi general més important 

dels últims temps. Els ajuts d’algunes          

institucions no han estat tant generosos 

com abans. Per posar un exemple, en 

aquesta legislatura no hem rebut el PUOSC 

de la Generalitat per obres i serveis , que 

en l'anterior legislatura a la nostra varen 

dotar Gualba amb més de 677.354 € per a 

inversions. Nosaltres ens entreguem en 

ànima i esforç per aconseguir qualsevol 

subvenció que ens permeti avançar     

projectes que siguin viables i necessaris 

per al nostre municipi. Hem tingut en 

compte la situació actual i per aquest  

motiu hem congelat els impostos en 

aquests últims anys i incrementat partides        

pressupostàries en les àrees de Serveis 

Socials o Ensenyament, però també s'han 

fet inversions. Tot això ha estat possible 

fent una bona gestió i ajustant bé el    

pressupost. Aquest s'ha tancat els últims 4 

any amb un balanç positiu i incrementant 

el romanent de tresoreria fins a uns 

600.000€ (l'any 2010 era de 157.000€). 

Seguim treballant amb la mateixa il·lusió 

amb la que vàrem començar, amb        

dedicació i sentit comú, per millorar la 

qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. 

Marc Uriach Cortinas 

Alcalde de Gualba 

És bo que els governs municipals donin 

compte de les seves actuacions i les expli-

quin als seus administrats. El butlletí muni-

cipal de Gualba em sembla una bona eina 

per a aquest propòsit. Però jo desitjaria, 

quan rebo informació d'una actuació al meu 

poble, a càrrec de les arques municipals, 

que aquesta informació, inclogui dades 

com, quan ha costat, amb quins criteris s'ha 

adjudicat l'obra, quines altres alternatives 

s'han contemplat, com s'ha finançat i quins 

beneficis socials aporta als veïns. 

Quan llegeixo el butlletí municipal de    

Gualba, no trobo en les seves explicacions, 

el tipus d'informació que jo desitjaria, més 

aviat em sembla un pamflet publicitari, que 

la voluntat dels administradors, de sotmetre 

al judici dels seus administrats les seves 

actuacions. 

Crec en un tipus de política en què les   

persones i les seves opinions, són          

importants per definir les actuacions     

municipals. Les consultes populars són una 

bona pràctica per conèixer que pensen els 

administrats. 

Eduard Puigjaner Colom                    

(candidat per ERC a l'alcaldia de Gualba) 

 

  El partit Socialista no ha presentat cap escrit 
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Properes activitats organitzades per l’Ajuntament 

Diumenge 3 de maig 

Jornada del reciclatge 

 A la plaça Joan Ragué es farà la : 

" IV Jornada RECICLA-RECICLA'T". 
El motiu d'aquesta Jornada té un triple objectiu. Conscienciar-nos tots 

plegats de la bona gestió dels residus que generem, reciclar-nos per tal 

de transformar les nostres idees i maneres de fer les coses per tal de 

millorar el nostre entorn, i gaudir d'una jornada per a grans i petits.  

 

Trail popular 

de muntanya 

Des de l'Ajuntament  

seguim promocionant 

iniciatives d'esport i, 

en aquest sentit, s'or-

ganitza la segona 

edició de la Trail   

popular de muntanya 

de Gualba. 

Fe d’errates 

En l’edició anterior, dins el calendari fiscal, rectificació data inicial voluntària de 

l’impost béns immobles urbans no domiciliats: 

Data publicada—01/07/2015                       Data correcte—01/04/2015 
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MASIA CAN  

FIGUERES 
OBRA FINANÇAMENT 

PROJECTES I  

DIRECCIÓ  

D'OBRA 
FINANÇAMENT 

CASA GRAN 400.000 € 
FEDER          200.000 € 
Diputació     120.000 € 
Ajuntament   80. 000 € 

75.000 € 
FEDER               37.500 € 
Ajuntament       37.500 € 

CASA PETITA 125.000 € 
FEDER            62.500 € 
Diputació        62.500 € 

25.000 € 
FEDER               12.500 € 
Ajuntament       12.500 € 

CAN XIROI (CASA 

MASOVERS) 
70.000 € 

FEDER            35.000 € 
Ajuntament    35.000 € 

7.441,44 € 
FEDER            3.720,72 € 
Ajuntament    3.720,72 € 

Cost del projecte d'obra de rehabilitació dels tres cossos de la masia i finançament  

 OBRA FINANÇAMENT 
PROJECTES I  

DIRECCIÓ D'OBRA 
FINANÇAMENT 

TOTAL  

MASIA CAN 

FIGUERES 
 (CASA 

GRAN, CASA 

PETITA, CAN 

XIROI) 

  
595.000 € 

FEDER          297.500 € 
Diputació     182.500 € 
Ajuntament 115.000 € 

 107.441,44€ 
FEDER          53.720,72 € 
Ajuntament 53.720,72 € 

ITINERARI 

PATRIMONI I 

ENTORN 
    

10.000 € 
(inclou projecte, posa-

da fites, aplicació per 

a mòbils;etc) 

FEDER               5.000 € 
Ajuntament     5.000 € 

PASSEIG DE 

LA RIERA 
25.000 € 

FEDER            12.500 € 
Ajuntament   12.500 € 

5.309,92 € 
FEDER            2.654,96 € 
Ajuntament   2.654, 96 € 

Cost projecte "Gualba, viu el poble amb tot el seu encant" i finançament  

Les aportacions de l'Ajuntament s'han portat repartides entre les anualitats de 2012, 2013 i 2014. 

 
Percentatge aportat en el projecte "Gualba, viu el poble amb tot el seu encant"  

Fons FEDER        50% Diputació        24,50 % Ajuntament         25,50% 

Masia de Can Figueres 
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Camp de Futbol 

En aquest moment, s'estan executant les obres del 

nou camp de futbol a la zona de Can Pahissa.   

L'empresa adjudicatària, va incloure unes millores 

sense cost addicional com ara els vestidors i la 

millora en la qualitat de la gespa artificial. Una de 

les principals característiques d'aquesta gespa és la 

presència de fibra de coco enlloc del cautxú triturat, 

aportant més naturalitat i màxima estabilitat.    

L'aspecte ecològic d'aquest compost no deixa    

rastres nocius ni males olors. Es preveu que en unes setmanes finalitzi l'obra que té un     

pressupost de 423.707,51€, dels quals, un 50% és finançat per la Diputació de Barcelona. 

 

 

Acord per construir la depuradora del polígon que             

permetrà connectar els nuclis de Gualba de Baix i              

l’Estació 

L'Ajuntament i la Junta de Compensació del Polígon Industrial han arribat a un acord perquè 

aquesta construeixi la depuradora, prevista en el planejament, després del vist i plau de      

l'Agència Catalana de l'Aigua. En aquest acord, l'Ajuntament cedeix una part de la parcel·la que 

té en el polígon, situada al Camí de la Mota, núm. 26, a canvi de poder connectar-hi els  nuclis 

de població de Gualba de Baix i  L'Estació.  

D'aquesta manera, quedarà 

resolt, per una part, la         

depuració de les aigües del 

polígon i per una altra la     

depuració d'aquests dos nuclis 

de població que restava     

pendent en els projectes de 

l'Agència Catalana de l'Aigua i 

que per motius econòmics no 

la poden dur a terme. 

Aquesta actuació permet fer 

un pas més en la millora de les 

depuracions d'aigües i en el 

respecte pel medi ambient. 
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Catèleg de camins 

La Diputació de Barcelona a petició de 

l'Ajuntament, ens ha confeccionat un 

catàleg de camins de Gualba. Per   

poder dur a terme el present catàleg es 

va definir un pla de treball que es   

dividia en una primera fase de treball 

de camp i recollida de dades, i una 

segona fase de compilació i             

organització de les dades obtingudes. 

S'han inventariat un total de 33 camins 

amb una longitud total de 70 Km, on es 

pot determinar  el seu recorregut, la 

seva situació i el seu estat actual. 

Els tècnics de la Diputació han realitzat 

una tasca exhaustiva fent el recorregut 

dels camins, prenent les dades per 

elaborar les diferents fitxes que       

contenen tota la informació recollida. 

Millores al camí de Gualba a 

Riells 
 

Novament, es faran unes feines de            

manteniment al camí de Gualba a Riells. 

Aquestes consistiran en la  col·locació de   

noves arquetes i neteja de les existents, repàs 

de la pista i es posarà una tanca de seguretat 

en un punt del tram. Aquestes millores tenen 

un pressupost de 4790€ i aniran a càrrec de 

la Diputació de Barcelona. 

Ruta de la Tordera 

L'Ajuntament de Gualba, conjuntament amb el 

Consell Comarcal de la Selva i diversos      

ajuntaments de l'àmbit de la Tordera, tenim la 

voluntat de promoure el desenvolupament 

econòmic i social de la conca de la Tordera, 

fomentant les activitats vinculades a la      

valoració dels recursos del territori d'una   

manera sostenible i respectuosa amb aquest 

patrimoni. Actualment existeix una demanda 

creixent d'usuaris que cerquen equipaments i 

activitats d'oci, turístiques i esportives a l'aire 

lliure, com són el senderisme, el cicloturisme i 

la pràctica del BTT. Aquest fet constitueix una 

oportunitat per la creació de productes      

turístics de qualitat, dinamitzadors del territori, 

no estacionals i complementaris d'altres    

ofertes. 

En aquest sentit, s'està gestant el projecte de 

la "Ruta de la Tordera i riera d'Arbúcies", que 

arriba fins a Blanes recorrent camins existents 

en la conca del riu, passant pels diferents 

municipis que aportaran les connexions amb 

la seva oferta turística, patrimonial, etc. 
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Mesures per a l’estalvi energètic i per a la cura del  medi  

ambient 

Des de l'Ajuntament s'estan impulsant iniciatives relacionades amb l'estalvi energètic i la    

sostenibilitat en els equipaments i l'enllumenat públic, com ara el projecte 50/50 en l'edifici de 

l'escola, fent una primera fase de diagnosi i estudi per, posteriorment, aplicar mesures        

correctores. 

Aplicant altres mesures enfocades a promoure l'estalvi 

energètic local i en la lluita contra el canvi climàtic, la 

Diputació de Barcelona ens ha elaborat un estudi per a 

l'optimització de l'enllumenat públic. Aquest estudi inclou 

les següents tasques: generació del 100% de l'inventari 

de l'enllumenat públic del municipi (668 punts de llum), la seva situació, model de llumenera, 

tipologia de suport, alçada, tipus de làmpada, potència... ; estudi del consum actual de        

l'enllumenat públic en base a les factures dels 

darrers tres anys, comprovació de les factures 

relatives als quadres elèctrics de cada sector; 

càlcul de consums teòrics segons potències    

instal·lades, hores de funcionament, reduccions de 

fluix...; elaboració de propostes de millora de   

l'optimització i contractació de l'enllumenat. A 

partir d'aquí, s'ha desenvolupat una proposta  

d'inversió per a l'estalvi energètic. 

L’Ajuntament, a partir d'aquest estudi, va fent actuacions progressives per aconseguir millorar 

l’estalvi energètic de l’enllumenat públic, per la qual cosa ha demanat un ajut econòmic,    

també, a la Diputació de Barcelona. 

L'AJUNTAMENT DE GUALBA ES FA SOCI DE SOM ENERGIA 

Un pas més en aquesta direcció ha estat fer-nos 

socis de la cooperativa Som Energia. Això ens 

permet contractar els comptadors d'algun     

equipament municipal, el que garantirà que          

l'electricitat consumida prové, en la seva       

majoria, d'energies renovables i netes,           

comportant una millora del medi ambient i    

disposar de tarifes diferenciades depenent de la 

franja horària. 

L'Ajuntament va fent actuacions    

progressives per aconseguir millorar 

l'estalvi energètic de l'enllumenat   

públic 
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 Actuacions de manteniment i adequació 

Contínuament es van fent tasques pel manteniment i        

conservació del mobiliari públic i adequacions als              

equipaments municipals. En aquest sentit, s'han ubicat les 

escombraries del 

Camí Ral de Gualba 

de Baix en una nova 

zona, adequant la vorera per a aquest motiu i   

minimitzant l'impacte visual amb un tancament de 

fusta, tancament que també s'ha fet  en el pas que 

uneix el Camí Ral i el Polígon i s'ha substituït la 

malla protectora de la pista poliesportiva de Gualba 

de Dalt. Properament, es procedirà a envernissar 

els bancs i gronxadors del pati de la parròquia i a enderrocar i netejar la zona de la petita 

edificació que es trobava en mal estat, a la pista poliesportiva del Roial Parc. 

Nous plans d’ocupació 

L'Ajuntament de Gualba ha demanat, a la Diputació de 

Barcelona, un ajut per a executar un  nou Pla           

d'Ocupació que ens  permetrà contractar tres persones, 

dos peons de brigada i un/a administratiu/va, per a un  

període de 8 mesos (data límit de presentació de 

sol·licituds el dia 18 de març) . Per a aquests llocs de 

treball  s'hauran de fer unes tasques específiques, en les places de peons de  brigada,  com 

neteja de faroles de l'enllumenat públic, neteja de pintades, manteniment dels               

equipaments públics, suport a les tasques habituals de la brigada municipal... Pel que fa a   

l'administratiu/va  donarà suport  a les feines   pròpies   de    l'administració.   Aquestes       

persones se sumen a les últimes  incorporacions de la plaça de brigada per la jubilació d'un 

dels treballadors i pel Pla d'Ocupació d'un nou vigilant municipal que varen començar a 

treballar a finals d'any. 

L'Ajuntament aposta per millorar 

el mercat de treball del municipi i 

mitjançant la petició d'aquests 

ajuts pot executar aquests Plans 

d'Ocupació. 

Dades de l’atur registrat a Gualba 

L'any 2014, el descens en la taxa d'atur en el municipi 

ha estat important i, a més, ha trencat amb la          

tendència d'increment dels últims anys. Aquesta xifra 

representa un 15% d'atur de la població activa del  

municipi (a nivell de Catalunya es troba en un 20%). 

DATA Nº PERSONES 

Desembre 2010 82 

Desembre 2011 86 

Desembre 2012 89 

Desembre 2013 92 

Desembre 2014 71 
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Subvencions rebudes per part de la Diputació dins del        

catàleg d'activitats i serveis 2014 

En el decurs de l'any 2014, s'han fet diverses peticions per rebre ajuts de la Diputació en el 

marc del catàleg d'activitats i serveis. Aquests  han estat , alguns, de caire econòmic i   d'altres 

de suport tècnic. 

RELACIÓ DE SUBVENCIONS REBUDES: 

 Fira de Bruixes a Gualba 

 Agenda d'activitats culturals 

 Ajuts a l'activitat esportiva per prevenir el risc d'exclusió social dels infants 

 Optimització energètica de l'enllumenat públic 

 Formació primers auxilis bàsics a la població de Gualba 

 Supervisió equip professionals EBASP Baix Montseny 

 Manteniment franja perimetral La Llobregosa 

 Activitats de suport a la funció educativa de les famílies a Gualba 

 Consum. Com som? 

 Millora la teva salut mitjançant l'activitat física 

 Jornada del reciclatge a Gualba: gestió de residus 

 Simulacre activació PAM a Gualba 

 Catàleg municipal de tràmits 

 Caminada popular agost 2014 

 Material esportiu inventariable en espais esportius de titularitat municipal 

 Desratització i prevenció del mosquit tigre a Gualba 

 Visita de les unitats mòbils d'informació al consumidor 

 Bústia del consumidor a Gualba 

 Atenció animals de companyia a la via pública  

 Bancs i papereres 
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Estada al País Basc organitzada 

per l’Ajuntament 

Aquest any s'ha preparat per a la gent gran un viatge 

al País Basc  del 19 al 25 d'abril de 2015 

(interessats adreceu-vos a l'Ajuntament). Es visitarà: 

Bilbao, Guernica, Bermeo, Mirado de San Juan de 

Gaztelugatxe, Vitòria, Pamplona, Biarritx, San Juan de 

Luz, Hondarribia, Sant Sebastià, Zarautz, Getaria, 

Zunaia, colegiata de Zanarruza i Lekeitio. Desitgem 

que tingueu un molt bon viatge.  

Minimitzar l’impacte visual del 

polígon a Gualba de Baix 

Els propers dies, està previst fer una plantació  

d'arbres (Cedrus Deodara) al Parc de Gualba de 

Baix, tocant les naus del polígon, per reduir-ne         

l'impacte visual que aquestes provoquen sobre la 

zona. Aquesta actuació forma part d'una primera fase amb la previsió de fer-ne una segona 

més endavant. D'aquesta manera es vol aconseguir fer més acollidora, tant l'estada al parc 

com la visió de les vivendes més pròximes. 

EDIFICI CAN SANMARTÍ SALA MIL VEUS 
Casal d'avis (labors, català, informàtica, servei de biblioteca,    

podòleg, massatgista) 
Aeròbic 

Altres entitats del municipi Gimnàstica (Casal d'avis) 
Anglès per a adults Ioga (Casal d'avis) 

Anglès per a infants Ioga Kundalini 
Grups organitzats Assaig Esbart Jove de Gualba 

Reunions Pilates 
Xerrades i formació   

Ús de Can Sanmartí 

En el segon semestre de l'any 2012 es va concloure la rehabilitació de la primera planta i 

les golfes de l'edifici de Can Sanmartí. Des de llavors, s'està fent ús de la nova instal·lació 

que, juntament amb l'antic funcionament de la planta baixa, permet una major dinamització        

d'aquest equipament municipal. 
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Apostem per la Formació 

Des de l'Ajuntament s'ha apostat per la formació en diferents àmbits i en aquest sentit s'han 

pres diferents iniciatives. 

Al 2012 es va donar suport a l'extraescolar d'anglès pels més petits, d'edats compreses entre   

1-3 anys  (organitzada per un grup de mares i pares). Aquest 2015, l’Ajuntament ha ampliat 

l'oferta per a adults, amb la creació d'un curs d'anglès per a principiants amb la intenció de 

donar-li continuïtat. 

També, es van oferint als pares i mares, diferents tallers i xerrades orientades a millorar el 

coneixement i relacions amb els seus fills,  com la que es realitzarà el dia 17 de març, a les 

17h, a l'escola Aqua Alba "Taller d'estratègia familiar en l'ús més segur d'internet". 

Des de l'àmbit sanitari, arrel de la col·locació del DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic), es va 

iniciar un seguit de formacions relacionades en el seu ús i els primers auxilis. Primer es va  

crear el grup DEA Gualba format exclusivament en l'ús del desfibril·lador i la primera atenció 

sanitària en cas d'emergència. Després es van fer sessions formatives a la població en general 

i concretament a la població més gran, per tal de què en puguin fer un bon ús. Complementant 

aquesta formació,  aquest any, s'ha fet el curs de formació en primers auxilis obert a tota la 

població (subvencionat per l'Ajuntament). A més a més, per tal de promocionar una vida     

saludable, s'han iniciat activitats esportives com l'aeròbic i  Pilates (inici dilluns 16 de març) i 

que es realitzen, tots dos, a la Sala de les mil veus de Gualba. 

Gualba i altres municipis del Baix Montseny projecten un 

centre per a discapacitats 

El projecte estarà gestionat per AFADIS que és una Associació de Famílies amb Discapacitat 

sense ànim de lucre i de recent creació, situada al Baix Montseny. Està formada per pares, 

mares, familiars i voluntaris amb l’objectiu de millorar la vida social d’aquestes persones i  

poder-los oferir una oportunitat d’oci. Aquest projecte sorgeix davant la necessitat de crear un 

punt d’unió i recolzament per aquestes famílies, així com un lloc per oferir esbarjo als nens, 

nenes, nois i noies amb diferents discapacitats  i tot un ventall d’activitats a les quals,         

actualment, no hi poden accedir per falta d' entitats amb aquesta finalitat a la zona. 

L'edifici destinat al projecte està situat a Santa Maria de Palautordera (El Temple). Actualment 

ja està en funcionament, però cal fer-hi les adequacions pertinents. Per això, es demana el 

suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona. 

S'ha presentat al president de la Diputació de 

Barcelona el projecte d'adequació d'un centre de 

lleure destinat per a persones discapacitades.  
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Signatura del conveni del personal laboral de l’Ajuntament 

Després de vàries reunions amb 

el personal laboral i fruit de la 

bona disposició de l'actual equip 

de govern, s'ha signat un       

conveni extraestatutari que recull 

un seguit de millores (com són 

bàsicament: dies d'assumptes 

propis, antiguitat, protecció a la 

maternitat) i   també s'ha deixat 

per escrit tot allò que ja es venia 

aplicant. Això permetrà igualar 

alguns drets laborals que tenen 

reconeguts el personal funcionari 

de  l ' A j untament .  Aq uest         

document ha sigut   redactat pels 

serveis jurídics de la Diputació de Barcelona dintre dels ajuts tècnics que ofereix el catàleg 

d’activitats i serveis. 

Aprovació del reglament del 

servei de subministrament                     

d'aigua potable 

L'Ajuntament de Gualba presta el servei de 

subministrament d'aigua potable en el    

municipi i, també, a la part del Roial Parc 

que pertany a Sant Celoni.  

Des de la regidoria de serveis, es va        

considerar necessari elaborar un reglament, 

ja que fins ara, no es disposava de cap que 

regulés el servei esmentat.  

El Ple de l'Ajuntament el va aprovar,        

inicialment, en data de 15 de gener de 

2015.  

Gas Natural a Gualba 

S’està treballant en la futura canalització 

de gas natural al municipi. El setembre 

passat, l’empresa Gas Natural           

Distribución, va sol·licitar la corresponent 

autorització a la Generalitat de           

Catalunya. 

Durant els propers mesos s’anirà i    

nformant de la seva evolució. 



 

 

8 

Més Serveis Socials 

En l'àmbit de serveis socials, s'han fet diverses actuacions per tal de millorar el servei que   

s'ofereix al ciutadà. 

 S'ha incrementat la subvenció de material escolar. 

 S'ha endegat la subvenció destinada a l'ajut d'activitat esportiva per prevenir el risc 

d'exclusió social. 

 S'han concedit ajudes en concepte de menjador escolar, a més de gestionar com    

sempre les beques de menjador que dóna el Consell Comarcal. 

 S'ha ampliat la partida destinada als ajuts d'urgència social. 

 S'ha establert un nou protocol d'ús del Banc d'Aliments. 

 S'ha inclòs al pressupost municipal un partida específica pel Banc d'Aliments de     

Gualba. 

 L'Ajuntament s'ha adherit al Fons d'Habitatge Social. 

 S'ha establert la possibilitat de fer ús del Servei d'Intermediació en Deutes de          

l'Habitatge (servei gratuït d'informació, assessorament i intermediació per a les        

persones o famílies per afrontar el deute hipotecari del seu habitatge habitual), a    

l'oficina de Sant Celoni. 

L’hort social 

El nostre entorn pot oferir-nos solucions.  

És per això, que s’està endegant la possibilitat d’iniciar un projecte  

d’hort social, per tal d’adaptar-ho a les necessitats socials  existents. 

Aquest és el nostre repte, un espai destinat a produir i proveir a        

persones en situacions vulnerables. 
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CASAL DE GUALBA 

Aprofitem de nou l'espai que ens brinda l'Ajuntament de Gualba, per informar als nostres 

associats i simpatitzants de les activitats del Casal. 

Per aquest any 2015, tenim planificades un reguitzell d'excursions de caire cultural i a   

l’efecte ja  hem programat  una al Monestir de Sant Cugat, amb visita guiada, seguida d'una 

calçotada a Bellaterra. 

El nostre interés és fer excursions, amb viatges de curta durada,  que ens permetin         

conèixer els béns culturals de casa nostra, però amanint-ho, sempre, amb un bon àpat. La 

propera esperem fer-la al Monestir de Sant Benet. 

Com ja és tradició, vàrem fer el dinar de Nadal, aquesta vegada al restaurant del Parc Me-

diambiental,   amb un èxit d'assistència de socis i un gran ambient de germanor, fet que 

ens fa insistir en aquestes trobades,  que ajuden a fomentar la convivència, a pesar dels 

detractors, que per sistema tenim. 

Continuem amb les nostres activitats de classes de Labors ( als Casals de Gualba de Dalt i 

al de Gualba de Baix), Català i Informàtica (al Casal de Gualba de Dalt). Respecte al Català 

fem notar que ja tenim dos nivells (avançats i principiants), fet impensable quan vàrem 

començar. Totes aquestes classes són impartides per socis de l'Associació, fet que agraïm i 

es una demostració palpable  de l’esperit associatiu català. 

Seguim facilitant el servei de Podòleg i Massatgista a les instal·lacions del Casal, per als 

associats i poble en general. 

També volem assabentar-vos  que el proper mes d'abril d'enguany es celebrarà l'Assemblea 

General de l'Associació i dintre dels punts del ordre del dia, es tindran que renovar els 

càrrecs de la Junta Directiva. Convidem a tots els associats a participar i així fer més gran el 

Casal. 

Tenim una Biblioteca, petita, però ben ordenada i controlada informàticament, la qual no 

podem engrandir per manca de prestatgeries per encabir i classificar el llibres que ens do-

nen.  Esperem temps millors o espais més apropiats. 

Recordem a tots, que les associacions han fet gran el nostre país, col·laborem amb elles 

amb els medis propis de cadascú.   
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CLUB PATÍ GUALBA 

El club de patinatge de Gualba ha actualitzat recentment la seva junta i s'ha donat d'alta al 

registre d'associacions i entitats. També s'ha contractat una assegurança per tal de cobrir 

els possibles accidents que puguin patir les patinadores. Al juny està previst que es celebri 

el festival anual de patinatge, on podreu veure "les actuacions" de les nostres fantàstiques 

patinadores. 

Hi esteu tots convidats, esperem la vostra presència! 
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PENYA BLAUGRANA DE GUALBA  

 

 

La Penya Blaugrana de Gualba ja planifica la propera temporada 2015/2016, avançant en el 

nostre projecte esportiu. 

Estem acabant de constituir una nova graella d’ entrenadors titulats,  fent un pas cap endavant 

per augmentar la qualitat formativa dels nostres jugadors. A nivell esportiu, enguany, el nostres 

equips estan competint molt bé i vull aprofitar per felicitar a jugadors i entrenadors per l’ esforç 

i el treball realitzat fins ara.  

Tot el col·lectiu de jugadors, entrenadors, pares, 

socis i simpatitzants estem impacients esperant 

que acabin les obres del nou camp de futbol.   

Creiem que les noves instal·lacions fomentaran l’ 

inscripció de nous jugadors i us animem a que 

porteu els vostres nens i nenes a gaudir del futbol 

amb nosaltres. D’aquesta manera podrem fer més 

equips i créixer .  Ens agradaria molt poder fer un 

equip femení benjamí, aleví o infantil. En cas    

d'haver-hi nenes interessades adreceu-vos al club. 

Aprofitem per fer una crida a tots els que vulguin 

col·laborar amb nosaltres, necessitarem voluntaris 

que ens ajudin en la part administrativa i en altres 

àrees.  També busquem patrocinadors per esponsoritzar la Penya,  contacteu amb nosaltres! 

Us esperem. 

LES VEUS DE GUALBA 

Estimats gualbencs,  

La coral Les veus de Gualba va funcionant a bon ritme!  

Ens trobem en un moment de canvi , han entrat algunes veus noves i la coral va sonant i    

cantant. Visca!!!  

Tenim projectes en perspectiva, ens truquen per anar a cantar a altres pobles , volem convidar 

corals que vinguin aquí... És massa! 

La música agermana  i entre nosaltres hi ha molt bon ambient. Qui s’hi apunta?  

Us volem de totes les edats i de tots els tipus: homes, dones, nois i noies! De tot, vaja, ja     

m’enteneu.  

Vinga, som-hi!  

Truqueu-nos al 670409828 (Pilar Serrat) o al 609006257 (Eduard Puigjaner) 
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Estimats veïns, des de la Colla Gegantera ens 

plau poder aprofitar aquestes línies que se’ns 

brinden per poder mantenir-vos al corrent de 

les nostres activitats més recents. Així doncs 

en els últims temps hem estat enfeinats amb 

les nostres sortides, preparant el carnestoltes 

i acomplint amb els nostres recents adquirits 

deures tributaris, així que en unes poques 

línies mirarem d’explicar tots aquests fets. 

Diumenge 1 de febrer, els Gegants de Gualba 

vam participar a la Mitja Marató de           

Granollers, on hi ha una petita cursa simbòli-

ca especialment per a gegants. Tot i que la 

nostra actuació en el camp esportiu no va 

brillar en excés, vam passar una bona diada, 

tot i l’ensurt de l’accident de la nostra bruixa, 

la Goja, què va patir un caiguda sense danys 

per a ningú excepte per a ella mateixa, que 

esta pendent de reparació. 

Com ja hem dit i vàreu poder comprovar, els 

gegants de Gualba vam decidir sortir pel   

carnaval local i afegir la nostra gresca a la 

festa. Vam fer petites adaptacions a la nostra 

vestimenta habitual així com als gegants, que 

també es van disfressar per a l’ocasió. 

Aprofitem aquesta oportunitat d‘expressar-

nos per plasmar la nostra enèrgica protesta 

contra els nostres recents adquirits deures 

amb la Hisenda Pública, que des d’aquest 

any i d’aquí en endavant, ens demana que 

presentem impresos propis d’empreses tot i 

ser entitats de caràcter cultural i sense ànim 

de lucre. Aquest fet ens representa un esforç 

a  totes les associacions, que al cap i a la fi 

es mouen totes pel voluntariat de la gent que 

les compon. 

Per acabar ens veiem obligats a mencionar 

que en breu tindrà lloc a Puigcerdà un dels 

actes més importants què tenen lloc durant 

l’any geganter, ens referim a la Fira Del Món 

Geganter. On s’aplegan colles, constructors i 

es duran a terme tota mena d’activitats rela-

cionades amb el món dels gegants i on, per 

primera vegada, es veurà un espectacle de 

gegants sobre gel! Podeu trobar més informa-

c ió :  h t t ps : //w ww. fac ebook .c om/

gegants.depuigcerda  

Salut i força! 

GEGANTS, GRALLERS, CABESSUTS I TRAGINAIR@S 

ADF GUALBA 

Una vegada més, des d'aquest apartat, 

faig extensiu un agraïment als voluntaris 

que , any darrera any, col·laboren de  

forma desinteressada en l'Agrupació de 

Defensa Forestal de Gualba. Així mateix, 

faig una crida per animar a la gent a      

fer-se voluntari i poder donar un cop de 

mà en les tasques de l'Agrupació, ara que 

aviat començarà la temporada de més 

feina. 

Des de fa pocs mesos, disposem d'un 

espai exclusiu (abans compartit pels  

serveis mèdics) per poder ubicar la    

documentació i material propi de l'entitat. 

Per aquest motiu s'ha dotat de nou     

mobiliari d'arxiu per endreçar-ho tot. 

Raul Cañete Piñar 

President de l'ADF 



 

 

2 

SOCIETAT DE CAÇADORS DE GUALBA 

Hem acabat una nova temporada que com les dels darrers anys ha estat molt exitosa degut al 

gran nombre de porcs senglars que hi ha en els nostres boscos, en concret s’han caçat 142 

exemplars des del setembre fins al febrer d’enguany. 

Com cada any hem col·laborat amb la festa major d’hivern del poble donant la materia primera 

per la degustació de  senglar. 

També a través d’aquesta Revista de les entitats del poble convidem a qui vulgui formar part 

de la nostra Colla a que ho provi. 

Per últim, i amb molta pena, volem tenir un record per una de les grans col·laboradores de la 

Colla i bona amiga que ens va deixar aquest mes de febrer, la Montserrat Serrat “La            

Senglanera”, Montse esperem que allà    on estiguis puguis seguir practicant aquesta activitat 

que tant t’agradava. 

Carles Tarridas 

Sots-President de la Societat de Caçadors de Gualba. 

ESBART JOVE DE GUALBA 

Hem encetat l'any 2015 amb la ballada de la Festa 

Mayor d'Hivern, enguany hem ballat a la plaça amb 

un dia esplèndid on varem fer una actuació molt 

distreta i animada de petits i grans  dins del marc 

de la Fira d'Artesans i l'animació dels Gegants de 

Gualba. 

El grup Infantil ha fet dues sortides  aquest mes de 

febrer per anar a ballar a St.Joan d'Espí i 

a Barcelona, dins de la Roda d'Esbarts Catalonia. 

El diumenge 22 de març al migdia el grup Infantil 

actuarà a La Plaça Joan Ragué de Gualba amb altres grups d'esbarts de : Blanes, St. Feliu de 

Buixalleu i Hospitalet de Llobregat. El mateix diumenge a la tarda el grup de veterans actuarà 

al barri de St. Andreu de Barcelona junt amb els Esbarts de Granollers, Premià de Dalt i       

Barcelona. 

El Divendres Sant dia 3 d'abril, al final de la processó del Via Crucis de Gualba, davant     

l'Església  , actuarà  el Cops de Dansa de l'Esbart, interpretant el ball del Mortixol.  

El 26 d'abril al migdia,  gran ballada de GITANES  a la plaça amb tot l'Esbart de Gualba i amb 

les colles dels pobles de ; Martorelles, Sta. Perpetua de Mogoda, Castellar del Vallès. 

Esbart Jove de Gualba 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL 12+1 

L'Associació Cultural 12+1, ja estem preparant una nova edició de la llegenda del Gorg 

Negre. 

Aquesta serà una representació escenificada com a obra de teatre, que serà portada a 

terme a la Plaça Joan Ragué de Gualba, el proper dia 1 d'agost a la nit, coincidint amb la III 

Fira de Bruixes organitzada per l'Ajuntament de Gualba. 

A diferència d'altres anys, en aquesta nova edició de les Bruixes de Gualba, s’explica a tra-

vés d'una bruixa, com van arribar aquestes a la Terra i es van anar instal·lant al Gorg Negre 

fugint de la cacera de bruixes que van pa-

tir, i per la qual cosa van perdre els seus 

poder màgics. Aleshores per recuperar el 

seus poders, van fer un pacte amb el dia-

ble, i es aquí d’on ve la llegenda de les 

bruixes del Gorg Negre. 

Procurarem representar aquesta història 

amb la màxima fiabilitat possible, segons 

documentació que hem trobat, ja que si bé 

és una llegenda, alguna cosa de realitat  hi 

ha. Escenificarem amb decorat el Gorg 

Negre, i on les bruixes, dones d'aigua i el 

diable, actuaran. 

El públic còmodament assegut, podrà se-

guir aquesta historia, en la qual s'escenifi-

caran variats passatges d'aquesta llegenda i actuarà el màgic Berko, que escenificarà el 

pacte del diable amb les bruixes del Gorg Negre, les quals i segons la llegenda, els dies de 

lluna plena del mes d'agost, celebren en el Gorg Negre, el pacte que van fer amb el diable, 

banyant-se en les aigües del Gorg i convertint-se en les dones d'aigua. 

Així mateix, també preparem "Els pastorets de Gualba", els quals aquest any volem fer la 

representació amb canalla. Tots aquells pares i mares que estiguin interessats en que el 

seus fills actuïn en aquesta representació, es poden posar amb contacte, amb Miquel Herre 

o en Salvador Lacomba. 

IV FESTIVAL DE MÚSICA DEL BAIX MONTSENY 

Benvolguts amics, és una tremenda satisfacció,poder haber dut a terme la realització del 

festival de música d'aquest hivern,som conscients de la sort que tenim de tenir un públic 

incondicional,disposat a gaudir d'un vespre de m’usica en un marc incomparable com és la 

nostra parròquia de Sant Vicenç.Totes les formacions que han 

pasat,han destacat la bona acústica de que disposem i la molt 

bona acullida per part de tots els assistents. És per a tot això, 

que desde l'Associació d'Amics de la Música de Gualba, ja 

estem preparant la V edició. Us esperem a tots. 


