
 

 

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  

Punt d’Informació Turístic i del Parc Natural del  

Montseny 

Horari d’atenció al públic: 

Dissabtes de 10:00h a 14:00h i de 16:00h a 18:00h 

Diumenges i festius de 10:00h a 14:00h 

☎ 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 

 Punt d’Informació Turístic i  

 del Parc Natural del Montseny       937440481 

 

Ajuda'ns a mantenir els 

espais públics nets    

Ajuntament de Gualba 

www.gualba.cat 

www.facebook.com/                                      

Ajuntament-de-Gualba 

@gualbainfo               

#Gualba 
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Pla de connexió entre els diferents nuclis de Gualba 

Gaudim d’un municipi amb una superfície important de bosc, part del Parc Natural del        

Montseny i amb zones agrícoles. Això el configura com un municipi de baixa densitat urbana en 

el que hi ha un nombre important d’habitatges isolats (masies) i diferents nuclis urbans.  

Aquesta configuració del municipi és el resultat de la seva història. Trobem el nucli històric de 

Gualba al voltant de l’església, amb diferents masies properes però disperses per zones de la 

muntanya i dels boscos, i a més, el Camí Ral i el nucli de Gualba de Baix. Hi ha altres nuclis 

més recents com el de Can Pla o la zona del Roial Park. L’orografia, com és habitual, també 

ens configura com a municipi. Estem en una vall de riera, marcada per torrents i topografies 

complexes.  

Tot plegat fa que el nostre municipi, dispers i extens, demani l’organització d’un sistema de 

mobilitat sostenible –no només la carretera- que pugui garantir la connexió entre els diferents 

equipaments municipals i els diferents nuclis esmentats. Per exemple la piscina municipal a 

Gualba de Baix, l’estació de tren amb el seu petit nucli al voltant, el camp de futbol a Can   

Pahisa, el Parc Mediambiental, prop del nucli de Gualba, i l’escola Aqua Alba i consultori de 

salut, etc. I a més hem de tenir en compte el creixement de població de la darrera dècada, 

important per a un municipi com el nostre. 

Tot plegat fa que s’imposi la necessitat de pensar i 

bastir un sistema de mobilitat i de connexió de nuclis 

sostenible, i des de l’equip de govern hi estem treba-

llant per fer-ho possible.  La carretera que ara uneix 

els nuclis del municipi és plena de revolts i en les 

condicions actuals no és la via més adequada per a 

transitar-hi amb bicicleta o caminat, per exemple. 

És per això que, com a primer pas, des de l’Ajuntament impulsem la participació dels veïns i 

veïnes de Gualba i us demanem que ompliu l’enquesta que hem preparat per tal de conèixer i 

valorar els hàbits de mobilitat que tenim entre els diferents nuclis del municipi, així com la for-

ma d’accedir als principals equipaments. Necessitem la vostra col·laboració per poder definir, 

el més acuradament possible, el sistema sostenible de mobilitat de Gualba.  

Gualba és un municipi que forma part de la Reserva de la Biosfera del Montseny, i volem ac-

tuar, conjuntament amb la Diputació de Barcelona i el Parc Natural del Montseny, en la defi-

nició d’unes vies verdes de connexió i mobilitat dins del municipi. Per això volem potenciar, 

sempre que sigui possible, el transport públic, els mitjans de transport sostenibles, com els 

vehicles híbrids i elèctrics, i de forma especial el transport autònom apte per a totes les edats 

(bicicletes, rutes a peu, etc.) 

Podeu observar en el mapa general del municipi que complementa aquesta notícia la proposta 

inicial que estem valorant. La proposta pretén aprofitar al màxim els camins rurals ja existents i 

que des de l’Ajuntament anem mantenint i millorant, amb la creació d’uns punts d’interconne-

xió viària en els que caldrà actuar per tal que aquestes vies siguin sostenibles i segures. Alhora 

aquests punts d’interconnexió afavoriran l’accés als principals equipaments del municipi. 
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Volem que tots els veïns puguin des-

plaçar-se entre nuclis i accedir als 

equipaments, per vies verdes, de 

forma segura i sense haver de fer 

servir el cotxe. 

 

  

Temps enrere ja vàrem comentar la voluntat del nostre 

equip de govern de treballar perquè els diferents nuclis 

de població de Gualba quedessin enllaçats amb una via 

per a vianants i per anar en bicicleta, el que s'anomena 

una via verda que a més connecti els diferents equipa-

ments del poble. La dispersió dels nuclis de població del 

nostre municipi fa necessari una actuació com aquesta 

que tingui en compte la mobilitat interna. És un projecte 

il·lusionant i engrescador, i comptem amb el suport de la 

Diputació de Barcelona per a la seva realització. Es va 

aprovar un conveni de col·laboració entre aquesta institu-

ció i l'Ajuntament de Gualba per a dur a terme un estudi 

pilot  de mobilitat en el marc de la Reserva de la Biosfera 

del Montseny. D'aquí rau la importància de l'enquesta 

que posem a disposició dels veïns i veïnes de Gualba per 

tal de conèixer els patrons de mobilitat i així poder orien-

tar les prioritats de les actuacions de millora en els pro-

pers anys. Estem davant d'un gran i interessant projecte 

per al nostre municipi i des d'aquí us animo a col·laborar  

omplint l'enquesta que us he mencionat. 

Participació continuada i esperit de col·laboració demos-

trat 

En el darrer butlletí municipal de desembre de 2016, en 

la secció d'opinió del grup d'Esquerra, es feia referència a 

que l'elaboració del pressupost municipal del 2017 no 

havia estat participativa. No hi estem d’acord ja que 

pensem que hi ha moltes maneres de ser participatiu. 

Primer hem de tenir en compte que la gran majoria de 

partides del pressupost municipal són finalistes i que per 

tant, tenen molt poc marge de maniobra o pràcticament 

cap. Per a nosaltres, l’equip de govern, la participació la 

posem en pràctica cada dia, no només un cop l’any, quan 

tenim en compte les converses del dia a dia amb els 

veïns i veïnes del poble, ja sigui a través de les instàncies 

presentades, les reunions que tenim  els regidors i regi-

dores amb qui ho sol·licita, i és a partir d’aquesta acció 

diària d’escoltar tothom d’on sorgeixen les valoracions de 

les necessitats i les prioritats del govern municipal. En 

base això, s'elabora el pressupost en aquelles partides 

que són factibles de fer-ho. També cal tenir en compte 

que la partida d'inversions va destinada, majoritàriament, 

a tirar endavant una part del programa electoral en que 

ens vam presentar a les eleccions del maig de l'any 2015 

en les que els veïns i veïnes ens vàreu donar el suport 

majoritari. L'escrit d'Esquerra també comenta que a un 

mes de tancar l'any no es coneixia la data del Ple d'apro-

vació del pressupost. Deu ser una errada ja que el Ple va 

ser el dia 1 de desembre (un mes abans de tancar l’any) i 

es va convocar amb l’antelació pertinent. Per últim, 

m'agradaria aclarir que quan es diu que no s'aprofiten els 

coneixements, habilitats o experiències de l'oposició, vull 

constatar que quan l'any 2011, amb majoria per gover-

nar, es va oferir entrar a l’equip de govern amb la regido-

ria d'Hisenda al regidor electe d'ERC proposta que no va 

acceptar. 

Marc Uriach Cortinas 

Alcalde de Gualba 

Mals camins, decisions equivocades. Es fa difícil actual-

ment fer el seguiment de tot el que està canviant al nostre 

voltant, en tots els àmbits  sembla que la presa de    

decisions s’accelera i cal estar atents per a seguir el dia a 

dia sense perdre’s.  

La judicialització de la vida política catalana on ens ha 

condemnat el govern del Partit Popular comparteix porta-

des i tertúlies amb la corrupció que esquitxa càrrecs 

electes, tresorers de partits, prohoms de la cultura i no-

bles nissagues. Tot ben barrejat per a fer-ho encara més 

difícil de seguir; és allò de “embolica que fa fort!”. 

A nivell local Gualba ha vist tancar una vegada més un 

comerç, s’ha rentat la cara al web municipal deixant-ne el 

mateix contingut, els joves marxen buscant pisos millors a 

lloguer raonable, ja no hi ha reixa davant de l'Avalon, 

tenim nou policia municipal i el nou mossèn posa en risc 

el Festival de música del Gener tot dient que a l’església 

“només música sacra”. Quin poble volem? Quin model de 

poble estem disposats a defensar? 

Nosaltres hem regenerat el grup, s’ha rejovenit i ens 

oferim per a portat aire fresc i força a les decisions muni-

cipals. Són els vostres regidors per a parlar d’habitatge 

social per a joves, de com podem col·laborar en la campa-

nya d’acollida de refugiats, de donar ferm suport a les 

associacions i als actes que organitzen dins i fora del 

municipi, de com fer participatiu el pressupost, de donar 

la volta com un mitjó el model de la Festa Major,... 

I ara és urgent tocar totes les tecles per a salvar el Festi-

val i fer de la música, com deia en Pau Casals, “aquest 

meravellós llenguatge universal que ha d’ésser una font 

de comunicació entre els homes “ 

Però no hi ha sordesa més difícil de superar que la d’a-

quells que no volen escoltar i aquí sembla que ens hi 

trobem tant el mossèn amb la seva negativa, com l’alcal-

de fent impossible la participació popular en els pressu-

postos, com el PP provant d’inhabilitar càrrecs i amena-

çant amb l’Estat d’excepció. 

Ara bé, és amb la convicció, l’esforç i la tossudesa d’acció 

com s’assoleixen fites en tots els àmbits. Així ho porta fent 

ERC treballant des de fa anys per la República Catalana; i 

ho han fet el col·lectiu de mares de Sant Celoni defensant 

la necessitat de les urgències pediàtriques; i s’hi ha abo-

cat del tot els de Proactiva Open Arms per tal d’ajudar en 

el drama dels refugiats al Mediterrani; i tants i tants exem-

ples propers i llunyans...què no podem fer doncs tots 

plegats per Gualba? 

 

Jaume Martí                                                                      

Secció Local de ERC Gualba 
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Un cop més, us demanem la vostra participació per col·laborar en la definició del pla de 

mobilitat i interconnexió del nostre municipi. També es vol fer participar a la comunitat edu-

cativa de l’Aqua Alba en aquests primers passos per tal d’implicar als nens i nenes, junt 

amb les famílies en aquest projecte. El vostre suport i la vostra col·laboració és molt impor-

tant. Per això us demanem que ompliu l’enquesta de mobilitat que us arriba en aquest 

butlletí i a través de l’escola els qui teniu infants per tal de poder conèixer el vostres hàbits 

de mobilitat i poder-los atendre la forma més adequada.  

Sens dubte aquest és un dels projectes més rellevants en el nostre municipi per als propers 

anys. I volem que sigui un projecte de tots i que beneficiï a tots els veïns i veïnes de Gualba. 

 

Agrairem ens retorneu aquest qüestionari omplert a l’Ajuntament (a l’Oficina d’Atenció al 

Ciutadà, en horaris d’oficina o a la bústia de l’entrada). Si teniu infants a l’escola, els po-

deu retornar a la mateixa escola, si ho preferiu. Es molt important que ens el feu arribar en 

benefici de tothom. 

Si teniu algun dubte per omplir el qüestionari us podem ajudar des de l’Oficina d’Atenció al 

Ciutadà a l’Ajuntament. 
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Visita del Delegat del Govern al municipi de Gualba 
 

El delegat, Miquel Àngel Escobar, ha visitat el municipi de Gualba, i s’ha reunit amb 

l’alcalde, Marc Uriach, per tractar temes d’interès del municipi 

Durant la reunió de treball, el delegat i l’alcalde han fet repàs dels temes d’actualitat del muni-

cipi, en què destaca, entre d’altres, l’aposta que fa el consistori per tirar endavant el projecte 

de millora de la mobilitat interna perquè els diferents nuclis de població quedin enllaçats amb 

una via verda per a vianants i per anar en bicicleta. El nostre municipi està format per diferents 

nuclis dispersos i es fa necessari una actuació com aquesta per millorar la qualitat de vida dels 

veïns i veïnes. Com ja hem explicat en altres ocasions, aquest projecte ha despertat l' interès 

de la Diputació de Barcelona que ho té coma prova pilot dintre de les expectatives que genera 

una població que forma part de la Reserva de la Biosfera. Aprofitant la visita del Delegat del 

Govern s'ha volgut posar aquest projecte també a l'abast de la Generalitat de Catalunya per 

veure la viabilitat d' acompanyar-nos-hi. 

 

Un cop finalitzada la reunió de treball i la signatura del Llibre d’Honor a l’ajuntament, el dele-

gat, acompanyat de l’alcalde  ha visitat el nucli de L'Estació on se li ha explicat  les mesures de 

seguretat consistent en condicionar els voltants de les andanes, actuació que l'Ajuntament va 

demanar fa temps i que contínuament reclama a ADIF, quedant encara pendents d'executar.  

 

Aquestes visites s’inscriuen en el programa habitual de treball del delegat del Govern, que vol 

escoltar directament les demandes del territori, conèixer personalment les diferents realitats 

locals i oferir la màxima col·laboració possible per part de la Generalitat. 
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AGENDA ACTIVITATS MASIA CAN FIGUERES 

EXPOSICIONS 

"PLANTES REMEIERES DEL MONTSENY" 

Del 13 al 28 de maig  

"PAPALLONES DEL MONTSENY" 

Del 3 al 18 de juny  

 

Les dues exposicions les  organitza l'Ajuntament de Gualba amb la col·laboració 

del Punt de Biodiversitat del Punt d'Informació de la masia de Can Figueres. 

Es durant a terme a la sala de l'Era de Can Figueres dins l'horari d'obertura del 

Punt d'Informació: 

Dissabtes de 10h a 14h i de 16h a 18h 

Diumenges i festius de 10h a 14h 

 

ALTRES ACTIVITATS 

TALLER DE DEFENSA PERSONAL PER A DONES 

9 i 16 de maig  

Horari de 18h a 20h 

lloc: gimnàs de l'escola Aqua Alba 

REVETLLA DE SANT JOAN 

23 de juny 

21h Foguera a la plaça Joan Ragué i seguidament sopar popular de carmanyola i 

discomòbil a la pista esportiva  
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Gats al carrer 

 
S’està treballant per tal de buscar la millor solució possible per a totes les parts implicades, 

inclosos els propis gats. S’han portat a terme diverses reunions: una primera on totes les per-

sones que tenien alguna cosa a dir ho van poder fer i exposar les seves argumentacions; en 

aquesta reunió vàrem comptar amb la presència d’un tècnic especialista de la Diputació de 

Barcelona que va assessorar i va respondre les preguntes que se li van qüestionar; d’aquesta 

reunió va sorgir la conveniència de constituir, per part d’una sèrie de persones del poble vo-

luntàries, una associació implicada en la gestió de la colònia i que, com funciona en altres mu-

nicipis, s’encarregui de gestionar-la amb la col·laboració de l’Ajuntament.  A partir d’aquí, i en 

una sèrie de reunions posteriors amb les persones que van mostrar els seu interès per consti-

tuir aquesta associació, s’han anat establint les bases del que seran les properes actuacions a 

fer: acotar els punts destinats a donar de menjar, les pautes horàries, el seguiment i registre 

dels animals, les actuacions d’esterilització, identificació, etc... 

Amb aquestes mesures es pretén facilitar la bona convivència entre tots el veïns així com ga-

rantir la salubritat dels punts indicats i el control de la colònia.   

Oficina mòbil d’informació al consumidor 

 
L' Ajuntament de Gualba i la Diputació de Barcelona organitzen, de forma conjunta, les visites 

de l'oficina mòbil d'informació al consumidor per atendre, de forma gratuïta i personalitzada, 

les vostres consultes i oferir-vos informació i assessorament sobre temes de consum: assegu-

rances, serveis bancaris, serveis a domicili, serveis turístics, habitatge, subministraments 

bàsics... 

La propera visita està programada pel dimecres 12 abril de 2017, de 10:30 h a 11:30 h, a la 

Plaça Joan Ragué. 
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Camins del municipi 

L'Ajuntament de Gualba va sol·licitar a la 

Diputació de Barcelona un recurs per 

ordenar els camins del poble que es divi-

dia en tres fases: 

 Una primera, que ja es va fer, consis-

tent en elaborar un catàleg de camins 

del municipi amb un inventari de 33 

camins i un total de 70 Km de longi-

tud, on es determina el seu recorre-

gut, la seva situació i el seu estat. 

 La segona fase es troba en la part 

final del treball i s'està fent la investi-

gació de la titularitat d'alguns d'a-

quests camins. 

 La tercera es portarà a terme propera-

ment i permetrà fer la redacció de 

l'Ordenança de regulació d'usos dels 

camins del municipi de Gualba. 

Aquest treball tècnic, realitzat i subvencio-

nat per la Diputació de Barcelona, ens 

permet disposar i documentar una sèrie 

de dades de gran rellevància.  

Arranjament de camins 

ANTIC CAMÍ RAL  

S'ha procedit a arranjar un tram de camí que es 

trobava en molt mal estat, en el punt que va des 

de la pujada a can Puig fins al camí de Cases 

Blanques que porta a can Sibina. També s'ha 

aprofitat per canviar la barana de protecció antiga 

per una de nova que permet  ampliar la zona de 

seguretat. Per aquest tram passen diferents itine-

raris com el que va des de L'Estació fins al nucli 

de Gualba de Dalt, el que va fins a Santa Fe del 

Montseny, així com d'altres que ens permeten 

gaudir de diferents espais naturals que envolten 

el poble. Es tracta doncs d'un punt clau dins la 

xarxa d'itineraris del municipi. 

 

CAMÍ DE GUALBA A RIELLS 

Durant el mes de febrer es van fer petites actua-

cions al camí de Gualba a Riells, allà on estava 

més malmès, en concret abans d'arribar a Can 

Prat, a l'alçada del trencall cap a Cal Gavallé i en 

el tram de Can Prat a Riells. 

 

ALTRES CAMINS 

- Arranjament del camí de Cases Blanques 

- Repàs del camí del Parc Mediambiental 

Previsió de les següents actuacions dins el progra-

ma anual 2017 del PPI (Pla de Prevenció d'Incen-

dis) subvencionades per la Diputació de Barcelona 

i la col·laboració de l'ADF i l'Ajuntament de Gualba: 

- Repàs i neteja de vores del camí de Can Prat, 

Can Villena, Cal Ros fins Can Plana 

- Repàs i neteja de vores del camí de la carena de 

Can Cambó 

- Manteniment secció de servei del camí asfaltat 

que va de Gualba a Campins 



 

 

 6 

Subvencions rebudes per part de la Diputació de 

Barcelona dins el Catàleg d'activitats i serveis 2016 

En el decurs de l'any 2016, 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, de cessió 

de material i 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 

. Supervisió equip professionals EBASP Baix Montseny 

. Millora de la teva salut mitjançant l'activitat física 

. Jornada de reciclatge a Gualba: Gestió de residus 

. Caminada popular agost 2016 

. Cessió de trofeus i medalles 

. 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 

. Inspecció i control a piscines d'ús públic 

. Actuacions en l'enllumenat públic per millorar l'eficiència energètica 

. Estudi de tarifes i redacció plecs pel subministrament d'aigua potable 

. Cessió de bicicletes elèctriques 

. Cessió exposició ambiental 

. Camins municipals: Fase III  ordenances de regulació d'ús i defensa de vials municipals 

. Analítiques xarxa aigua potable 

. Vigilància i control d'establiments alimentaris 

. Taller de cuina d'aprofitament d'aliments 

 

 

L’Ajuntament renova la pàgina WEB 

 
Amb la finalitat de millorar la comunicació i participació amb els veïns i veïnes del municipi, 

l’Ajuntament ha dut a terme una renovació integral de la pàgina web www.gualba.cat. Conti-

nuem apostant la xarxa com una eina rellevant per informar, per comunicar-nos i per parti-

cipar de la vida del municipi.  

A part de renovar el disseny de la pàgina, més modern i actual, hem tingut cura per en-

dreçar de forma més visual tota la informació que la pàgina aporta. Observareu que ara és 

més fàcil i més visual accedir a la informació més destacada. Es juga amb els colors per tal 

de destacar allò que és més rellevant i s’aposta per mostrar les activitats que s’estan duent 

en el poble, de forma destacada, en un primer nivell. A més la nova pàgina ens permetrà 

introduir vídeos i altres aplicacions que la pàgina actual no permetia.  

El butlletí electrònic continua actiu i us recomanem, un cop més que us doneu d’alta per 

poder rebre setmanalment les activitats o novetats del municipi. Igualment recordeu que 

tenim el canal de Twitter: @gualbainfo. 
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http://www.gualba.cat
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Viatge gent gran 
 

Aquest any, amb l’objectiu de facilitar que més gent gran del poble s’hi pugui apuntar, la pro-

posta pel viatge organitzat és de 3-4 dies durant la 2ona quinzena del mes de setembre.   

Liceu a la fresca a Gualba 
 

L’ajuntament ha signat un conveni amb el Liceu per participar en l’activitat “Liceu a la Fresca” 

que des de fa uns anys organitza el teatre d’òpera de Barcelona. El conveni es signa per per-

metre la projecció d’una òpera a l’aire lliure a la plaça del poble. L’any passat van col·laborar 

amb el Liceu en aquesta iniciativa 121 municipis de Catalunya. Enguany ens hi afegim Gual-

ba.  

 

L’opera que es retransmetrà enguany des del Liceu serà “Il Trovatore” de Giuseppe Verdi el 

dia 21 de juliol a les 22h. La projecció es farà a la Plaça Joan Ragué on s’habilitarà una  pan-

talla i un equip de so adequat per poder gaudir correctament de la retransmissió. Conforme 

s’apropi la data anirem aportant informació de l’activitat i de l’òpera que es retransmetrà. 

Des de l’Ajuntament ens agrada col·laborar amb aquesta activitat de difusió de cultura musi-

cal que s’afegeix a d’altres que ja es organitzen com el Festival de Música del Baix Montseny. 
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Dades de l’atur a Gualba 
L'any 2016, el descens en la taxa d'atur en el muni-

cipi ha estat important. Aquesta xifra representa un 

12,05% d'atur de la població activa del municipi. 

Foment del treball 

Recordem que les persones atura-

des del municipi poden portar els 

seus currículums a l'Oficina d'Aten-

ció Ciutadana o a través de la web 

perquè les empreses locals, en 

cas de necessitat, poden demanar 

personal. En aquests casos, l'Ajun-

tament  facilita els currículums 

convenients. 

DATA Nº PERSONES 

DESEMBRE 2010 82 

DESEMBRE 2011 86 

DESEMBRE 2012 89 

DESEMBRE 2013 92 

DESEMBRE 2014 71 

DESEMBRE 2015 72 

DESEMBRE 2016 60 

Nous horaris del consultori mèdic 
 

Des del 30 de gener, l'horari d'atenció del consultori local de Gualba s'ha modificat lleugera-

ment. El motiu del canvi és donar una major accessibilitat als ciutadans. L'horari és el se-

güent: 

Dilluns, dimecres i divendres:  de 9 a 11 h 

Dimarts:       de 15 a 17 h 

Dijous:                      de 12 a 14 h 

Nou desfibril·lador (DEA) a Gualba de 

Baix 
 

En els darrers anys s'han instal·lat diferents desfibril·ladors, un al 

portal de l'Ajuntament i un altre al camp municipal de futbol de can 

Pahissa. 

Es fa necessari la col·locació d'un nou desfibril·lador a la zona de 

Gualba de Baix, davant del Casal, donat que la col·locació d'aquest 

nou DEA pot donar servei, en cas de necessitat, als veïns propers, 

al polígon industrial, a la piscina municipal, a la pista poliesportiva, 

així com allà on es cregui necessari. La finalitat és anar ampliant el 

número d'unitats de desfibril·ladors externs automàtics (DEA) acon-

seguint un municipi cardioprotegit. 
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Eficiència energètica i 

estalvi en l’enllumenat 

públic 
 

Des de l’Ajuntament, amb la finalitat de 

contribuir a l’eficiència energètica i a l’es-

talvi, es procedirà al canvi de 10 fanals de 

la carretera de Gualba (BV5153) pel mal 

estat de les lluminàries, de les columnes i 

per contribuir  a la reducció de la contami-

nació lumínica al nostre municipi.  

Una part d'aquesta actuació serà subven-

cionada per la Diputació de Barcelona. 

Estem treballant per trobar una solució que 

permeti el manteniment o millora dels fa-

nals solars de la carretera. Igualment, està 

previst anar portant a terme les actuacions 

recollides en l'estudi d'estalvi energètic 

redactat per la Diputació de Barcelona per 

tal d'aconseguir major eficiència energèti-

ca. 

A nivell general i gràcies a les accions du-

tes a terme per l’Ajuntament per a millora 

l’eficiència energètica podem afirmar que 

la reducció prevista de la despesa en enllu-

menat públic i equipaments municipals és 

de 6.343 euros anuals per aquest 2017.  

Execució de franges fores-

tals per a la prevenció 

d’incendis 
 

Està prevista l'execució de la franja de preven-

ció incendis de Royal Park, a la part que limita 

amb Sant Celoni. Aquesta execució ha estat 

subvencionada per la Diputació de Barcelona, 

amb la seva totalitat, 15.000,00€. També    

ens han subvencionat la direcció d'obra. Els      

treballs estan previstos pel mes  d'abril. 

Des de l’Ajuntament hem sol·licitat una subven-

ció a la Generalitat de Catalunya per al mante-

niment de la franja de prevenció d'incendis de 

Can Pla, per a la qual encara no hem rebut 

resposta. 

En l’actualitat, i gràcies a les subvencions re-

budes, tenim executades les de: Can Pla, La 

Llobregosa I Can Figueres. Tan bon punt es 

vagin aconseguint els recursos per al manteni-

ment i execució de noves anirem actuant.  

Hem demanat a la Diputació la redacció del 

projecte de la franja de prevenció d'incendis de 

la part de Royal Park que limita amb Riells i 

Viabrea, i actualment estem a l'espera de res-

posta. 

  

Minimitzar l’impacte visual del polígon a Gualba de 

Baix (segona fase) 
 

A inicis de l'any 2015 es va 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 

formava part d'una primera fase i ara s'ha procedit a 

fer la segona  plantació. D'aquesta manera es vol acon-

seguir fer més acollidora, tant l'estada al parc com la 

visió de les vivendes més pròximes. 
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Projecte Robotseny  

…I SEGUIM!...aquest és el 2n any en què els alumnes de 6è de primària de l’Escola Aqua 

Alba, participen en el projecte Robotseny a l’Escola. Aquest projecte té per objectiu principal 

fomentar l’interès  dels joves per la Tecnologia. Aquest curs 2016-17, a més del professorat 

format, hi són implicades de manera encara més rellevant les empreses del sector que hi 

tenen interès.  És una oportunitat ideal per posar en connexió el món formatiu amb el món 

laboral. 

El lema d’aquest curs és “Magatzems in-

tel·ligents i packaging sostenible a les empreses 

del Baix Montseny”. Aquest tema ha de perme-

tre millorar el treball conjunt Empresa – Escola i 

que mestres i infants puguin conèixer molt bé el 

producte que cada empresa proposa treballar i 

puguin fer el projecte de disseny del packaging 

d’aquest producte. 

El treball conclou en una Jornada oberta al pú-

blic on hi són presents els alumnes participants, 

els professors responsables, les empreses 

col·laboradores i l’ajuntament. La jornada d’en-

guany serà el 10 de juny a la plaça de l’Ajunta-

ment de Sant Celoni. 

Ajuda als refugiats 

 
Temps enrere, davant  el conflicte  dels refugiats, les diferents administracions  i  organitza-

cions de la societat civil ens vàrem posar a treballar conjuntament. En el cas de l'Ajunta-

ment de Gualba es van dur a terme unes reunions, amb els veïns interessats, per informar 

de la situació i valorar les diferents capacitats i recursos per  col·laborar. Així mateix, es va 

aprovar per Ple diferents mesures. Una d'elles era associar-nos al Fons Català de Coopera-

ció pel Desenvolupament que és una xarxa municipalista formada per ajuntaments, con-

sells comarcals, diputacions i entitats municipalistes, que treballa a partir de les quotes 

dels socis, i que fa l'acompanyament dels projectes i que obre campanyes d'emergència per 

fer una crida a treballar en   situacions   d'emergència i especialment en la fase   de  cons-

trucció. Una vegada associats, s'ha destinat una partida aprovada del pressupost 2016 de 

2.000 €, al Fons Català de Cooperació per ajudar en aquests projectes solidaris. 



 

PENYA BLAUGRANA DE GUALBA 

El passat 10 de març varem poder fer la presentació de la plantilla 2016/2017 desprès d' haver cancel.lat   

l'acte en tres ocasions per les inclemencies del temps d' enguany. Els equips i els jugadors van desfilar d' un 

en un començant per l' escoleta, els més petits i acabant per l' equip de Futbol 7, els més veterans, mentre 

feiem la foto de cada equip. Quan ja estaven fetes les fotos per equip varem fer la grupal.  

En total més de 100 jugadors dels equips de, l'  Escola, Prebenjamí, Benjamí , Alevi B, Alevi A, Infantíl, Cadet, 

Juvenil i l' equip de futbol 7. L' equip Juvenil ha estat la novetat aquesta temporada. En total hi havien més 

de 300 persones assisstents a l' acte. 

Quan va acabar la presentación de tots els jugadors i tècnics vam fer una xocolatada per a tothom i amb una 

mica de música algunas mares i pares valents van ballar una estona... 

Ara ja estem preparant el campus d' estiu que farem a les instal.lacions municipals de Can Pahissa,  ja us 

farem arribar  informació. 

Aprofito com semmpre, per donar les gràcies a tots els que participeu en el nostre col.lectiu, jugadors, equip 

tècnic, mares i pares, socis, col.laboradors, simpatitzants, sense volsatres el nostre projecte esportiu no seria 

possible. 

Per una nova Penya ! 

Fem pinya ! 

Salutacions cordials. 

Carles Climent. 
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CASAL DE GUALBA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Butlletí del passat mes de Desembre es va plantejar la possible necessitat i a la vegada viabilitat, per 

crear un Casal de dia, per acollir als nostres avis i així alliberar una mica als seus familiars durant l’horari 

laboral. 

En una fita d’aquesta alçada, a més de la col·laboració i suport del Consistori, del qual dependria jeràrquica-

ment el Casal, cal que el poble s’impliqui aportant les seves idees, suggeriments i propostes. 

Hem d’abandonar velles rancúnies i pors al que diran i avocar-se al bé de la comunitat, en aquest cas la més 

desfavorida, ja que degut a la seva vellesa i mancances físiques, en molts casos  se sent abandonada, quan 

no menyspreada pel seu entorn. 

Posem un granet de sorra amb les nostres aportacions amb consells i iniciatives, que sabeu que seran rebu-

des de bon grat al Casal, Passeig del Montseny, 60, de dilluns a divendres de 16 a 19 hores i al correu elec-

trònic casal.6013@gmail.com  . Gràcies per la vostra col·laboració. 

Pel que fa a les  nostres activitats, hem anat a veure La Cubana i en acabar l’espectacle vàrem gaudir d’un 

bon sopar, també en el mes de Desembre passat celebrarem el dinar de Nadal per a tots el socis i recapta-

rem uns diners, a benefici de la Marató de TV3, mitjançant la entrega d’un obsequi, confeccionat per les  

senyores del Casal. 

Posats ja en l’any 2017, hem fet una excursió cultural al Monestir de Pedralbes (Barcelona), acompanyats per 

dos guies que ens han il·lustrat sobre la història d’aquest Monestir i tot seguit aterrarem a Bellaterra, on com 

cada any, fruirem amb una generosa calçotada. 

Properament tenim previst una excursió a la Selva Negra (Alemanya) de 5/6 dies amb desplaçament amb 

avió. Encara hi sou a temps per apuntar-vos al viatge. 

A finals del mes d’Abril realitzarem una altre excursió de caràcter cultural, aquesta vegada a Tarragona, visi-

tant la ciutat romana, amb autobús i guia, facilitant així la visita als participants que tinguin dificultats per 

caminar per les runes romanes i tot seguit clourem l’excursió amb un dinar de peix al Serrallo. Os hi esperem. 

Continuem amb les classes de Labors (Patchwork i Espardenyes),  de Català, Gimnàstica i Ioga. 

Recordem els nostres serveis de Podòleg, Massatgista. 

Seguiu-nos a la nostra web gualbacasal.jimdo.com i a la web del Ajuntament de Gualba   

 

mailto:casal.6013@gmail.com


 

 

ESBART 
Per la festa major d'hivern havíem de ballar a la plaça, però degut al mal temps que va fer aquell cap de 

setmana, vam ballar a la sala Gorg Negre, compartint-la amb la colla dels Gegants i els seus convidats. Tot i 

els canvis soferts, vam fer una bona ballada amb molta assistència de públic. 

Estem immersos en ple en el curs i ja estem preparant la Ballada de Gitanes que farem el dia 2 d'abril, a les 

11,30 hores a la Plaça Joan Ragué, on ens acompanyaran les colles dels pobles de Ripollet, Lliça d' Amunt, 

Sta. Perpetua de Mogoda, Cerdanyola i Montmeló. 

El grup de Veterans ja tenim el calendari de ballades de la 

Roda d' Esbarts Catalonia que es el següent: dia 25/6/17 

a Arenysde Mar (Esbart Maragall), dia 2/7/17 a Barcelona 

Passeig del Born (Esbart Espiga d' Or), dia 23/9/17 balla-

da a Gualba i dia 10/12/17 a Barcelona Sarrià (Esbart 

Sarrià). A més tenim un "bolo" fora de la Roda, que serà el 

dia 13/5/17 a Masquefa. 

Enguany l' Agrupament de Gitanes del Vallès, organitza la 

ballada de la 1a. Ciutat Gitanera, que es farà dins del 

Festival Adifolck, el dia 29 de juliol 2017 a la localitat de 

la Catalunya Nord de Perpinyà, i el nostre Esbart com a 

membre del Agrupament hi assistirà amb tots els Grups. 

Organitzarem autocar per el desplaçament que farem 

dintre del mateix dia. Si algú ens vol acompanyar poseu-

vos amb contacte amb nosaltres. 

Tornem a reiterar que l' Esbart es una entitat que esta oberta a tothom i de totes les edats, que vulgui ballar 

danses tradicionals i passar-ho be. 
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AMICS DE LA MÚSICA DE GUALBA 
Gràcies Gualbencs, el 6è Festival de Música del Baix Montseny va ser, igual que els anteriors un èxit. Per a 

nosaltres, l'associació Amics de la Música de Gualba, les vostres paraules de suport com, m'ha agradat molt, 

ha estat molt bonic, seguiu així endavant, paga amb escreix el treball que durant tot l'any realitzem per oferir-

vos, tres dissabtes de bona música. 

També hem de donar les gràcies al nostre ajuntament pel seu suport econòmic, imprescindible per a aquest 

projecte, i a la nostra parròquia que durant els últims sis anys ens ha cedit l'església marc incomparable per 

la música. 

Ara, estem treballant perquè la 7a edició del festival, sigui del vostre gust, tenim previst oferir-vos en un dels 

concerts, les quatre estacions de Vivaldi. Esperem poder superar les dificultats que actualment tenim i un 

any mes comptar amb la vostra presència 

Novament Gràcies a tots 
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LA REBEL·LIÓ DE LES BRUIXES 

 
L’Associació Cultural 12+1 ja estem preparant la Nit de Bruixes 2017, que serà representa-

da aquest any el dia 5 d'Agost. El assajos començaran el proper dia 21 d'abril. 

Amb un guió totalment renovat escrit per la nostra veïna Lurdes Tomàs, en la qual s'incor-

poren 4 actors infantils, també veïns de Gualba interpretats per Judit, Carla, Noa i Aran. 

Com a diable aquest any serà representat per l'Albert. Les bruixes, Marta, Marian, Esther 

(substitueix aquest any a l'Alba) i Laura, (aquesta ultima substitueix només per aquest any a 

l'Eva). Les dones d'aigua seran la Míriam, L'Anna, Emma, Cristina. 

També  hi haurà el grup que formarà el poble i el mossèn Interpretat per en Quique.  

Una novetat d'aquest any a més d’incorporar personatges infantils (que faran d'aprenents 

de bruixa i bruixot), es que tindrem a cinc bruixes que cantaran en directe (no play-back), 

capitanejades per l'Olga, la bruixa que ja va cantar l'any passat. 

I seguint amb el nostre compromís adquirit, aquesta representació serà accessible per a 

persones sordes, amb l’intèrpret de signes en català. 

Del so i d’il·luminació es farà càrrec l'empresa SONOTECH, amb una potencia de so adient 

per que es pugui sentir tot l'espectacle còmodament. 

En aquesta nova versió, tindrem sobre l’escenari 30 actors.  Esperem que aquest especta-

cle que preparem sigui del vostre gust i pugueu gaudir d'una Nit de Bruixes fantàstica. 

ASSOCIACIO CULTURAL 12+1 


