
 

 

AJUNTAMENT DE GUALBA 

Oficina d’Atenció al Ciutadà 

Camí del Racc 2 

Horari d’atenció al públic: 

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

Dimarts i dijous de 17:00h a 19:00h 

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 

 

Ajuda'ns a mantenir els 

espais públics nets    

Ajuntament de Gualba 

www.gualba.cat 

www.facebook.com/                                      

Ajuntament-de-Gualba 

@gualbainfo               

#Gualba 

☎ TELÈFONS D’INTERÈS 

 Ajuntament de Gualba       938487027 

 Vigilant municipal                         608143654 

 Consultori mèdic        938487957 

 Farmàcia de Gualba       938487028 

 Parròquia de Gualba       938487312 

 Taxi Gualba        656008900  

 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 
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Renovació de la sala Gorg Negre 
La Sala Gorg Negre ha estat remodelada amb a finalitat de poder donar un servei polivalent 

que permeti activitats diverses al llarg de tot l’any. Les principals reformes han estat: la cons-

trucció d’un altell a l’entrada de la sala que facilita un ampli espai d’emmagatzematge des del 

que s’hi pot accedir amb un muntacàrregues i amb una escala des de l’interior de la sala; la 

instal·lació d’un equip de so i una taula de control d’alta qualitat; la instal·lació de focus de sala 

i d’escenari i d’un projector audiovisual; el recobriment amb fusta del terra de la sala, de les 

llotges i del frontal de l’escenari; nous cortinatges a la zona de l’escenari i a les parets de la 

sala amb la finalitat de millorar l’acústica; i pintat interior i exterior.  

Aquesta reforma permet començar a preparar, conjuntament amb les entitats del poble, una 

programació d’actes culturals diversos al llarg de tot l’any. 

El dia 7 de setembre, al vespre, es farà la inauguració oficial de les millores de la Sala Gorg 

Negre amb l’actuació de l’Orquestra del Baix Montseny, i amb els parlaments de responsables 

de la Diputació de Barcelona, entitat finançadora de la renovació. 
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En primer lloc volem donar les GRÀCIES a  totes i a tots els que  

ens heu fet confiança i que heu fet possible amb el vostre vot  la 

victòria de la candidatura municipal de JUNTS PER GUALBA el 

passat 26 de maig . 

Les setmanes i els dies anteriors a les eleccions es van dir coses 

sobre nosaltres o se’ns van atribuir fets o actuacions que eren 

totalment falses. Algú dirà que això és normal, i que en campanya 

tot s’hi val. No és cert! I no hauria de ser normal. Aquest no ha 

estat mai el nostre estil de fer poble i ni ho serà mai. Sempre hem 

fet una campanya en positiu, posant en valor el que hem fet i 

destacant la nostra proposta de futur que és el nostre programa 

municipal. I de ben segur que per això, i després de vuit anys de 

govern, hem obtingut de nou la vostra confiança.  Al llarg d’aquests 

anys podem dir que el treball que hem dut a terme des del govern 

municipal ha estat marcat sempre pel nostre gran compromís, amb 

sentit comú, noble, amb criteri i sobretot mirant de ser justos. És 

evident que no tot el que fem o proposem agrada a tothom. És 

enriquidor i molt positiu per a Gualba que hi hagi diversitat d’ideo-

logia i de pensament. Però això no ens priva de dir de forma alta i 

clara que nosaltres governem per a tothom, pels qui ens han votat 

i pels que no, i que ho continuarem fent durant aquests propers 

quatre anys.  

Hem sentit parlar de manca de transparència, quan tenim un 

ajuntament més obert que mai. Existeixen diferents vies per 

informar-se i per participar, que arriben a tothom, ja sigui de forma 

presencial o telemàtica. Hem sentit parlar de manca de participa-

ció quan és sabut per tothom que hem realitzat projectes participa-

tius, que informem a veïns de les actuacions que els afecten i que 

construïm conjuntament activitat amb tot el teixit associatiu de 

Gualba. Promoure la participació és el que hem fet i fem cada dia 

des de l’Ajuntament. I hem sentit parlar de manca d’obertura, de 

com si afavoríssim a alguns i no a d’altres. Nosaltres hem actuat i 

continuarem actuant sempre amb el criteri del servei públic. Mai 

hem actuat ni actuarem pensant en com afavorir a alguna persona 

o col·lectiu. Tenim un comportament i un compromís ètic i cívic 

demostrat, que ens permet, per exemple, construir un equip i una 

llista electoral transversal ideològicament, unida per la voluntat de 

construir i servir a tothom. La nostra ètica i el nostre ideal de servei 

públic no ens permetria mai, per exemple, posar persones a la 

llista electoral, ni tan sols com a suplents, a les que únicament els 

motiven interessos personals.   

Felicito a ERC Gualba per la millora dels seus resultats. Confio que 

al llarg dels propers quatre anys serem capaços de treballar 

plegats en allò que espero ens uneixi: el bé comú i el progrés del 

nostre poble. Es clar que tenim diferents ideologies i formes de 

veure l’acció política, i com deia al principi, això és molt bo i ens fa 

créixer com a poble. Però tinguem sempre present que no tot s’hi 

val en política. Nosaltres respondrem sempre mostrant criteri de 

les nostres accions, mai amb la desqualificació. Com hem fet fins 

ara. 

Per acabar, i un cop més, us agraïm la vostra confiança cap el 

nostre equip que ens permet continuar amb el nostre projecte que 

és, a la vegada, el projecte de tots. La vostra confiança ens enco-

ratja a seguir treballant, avançant i millorant el nostre poble 

pensant en tothom, perquè el nostre programa i les nostres pro-

postes són per a tothom. Som ambiciosos i el nostre compromís 

amb la feina, amb la gent i amb el poble és màxim. Al costat tinc 

un equip molt competent, compromès, excepcional, amb una 

exigència i qualitat de treball envejable. Formem un equip compac-

te, sòlid. Gualba té al capdavant de l’Ajuntament un gran equip. 

Ocuparem i exercirem els nostres càrrecs amb tota la responsabili-

tat que pertoca i ho farem perquè ens estimem Gualba. 

 

Marc Uriach Cortinas 

Alcalde de Gualba 

 

Us volem agrair els resultats obtinguts des de la candidatura Acord 

per Gualba-ERC, hem millorat els resultats de les anteriors elecci-

ons un cinquanta per cent, consolidant la nostra opció com una 

aposta viable de govern municipal. 

 

La confiança que heu dipositat en el nostre equip ens esperona a 

treballar més i millor, mantenint el nostre compromís de transparèn-

cia i honestedat, volem ser més propers a la gent i a les seves 

inquietuds. Com a equip de treball, cada cop més nombrós, volem 

mirar d'arribar a tots i cadascun dels veïns i veïnes per tal de donar 

ressò a totes les vostres propostes i dubtes. 

Cal que la gestió municipal sigui transparent i participativa, i la 

gestió del nostre grup així ho serà. Us voldríem recordar que els 

plens municipals són oberts, es a dir, hi podeu assistir (sense dret 

de paraula), però podreu escoltar que s'hi parla, des d'aquí us 

volem convidar a assistir-hi sempre que vulgueu, us informarem, 

tant bon punt se'ns notifiqui, el lloc i l'ordre del dia del ple. 

Aquesta campanya ens ha permès acostar-nos una mica més a tots 

vosaltres i escoltar-vos, que, al cap i a la fi, és el nostre objectiu. Un 

dels fruits d'aquest apropament és una reflexió que volem plasmar 

en aquestes línies: una de les obligacions que té el consistori (si 

més no moral, i per tant per nosaltres és una obligació) és vetllar 

pels interessos i reconèixer els drets que tenen els ciutadans. No és 

un favor, és una obligació, l'Ajuntament no hauria de prendre 

decisions titllades de favor, ni eternitzar respostes que semblen un 

càstig personal. 

 

Volem escoltar-te, volem ser la teva veu, però si et vols posar en 

contacte amb nosaltres, pots fer-ho en persona, ja que també hem 

habilitat comptes de correu electrònic per comunicar 

amb nosaltres:acord.gualba@gmail.com , gualba.erc@gmail.com 

Fins ben aviat 

 

Jordi Esmandia 
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Piscina Municipal 2019 

La Piscina Municipal obrirà les portes el proper 

22 de juny fins l’1 de setembre. 

Horari: De dilluns a diumenge, festius inclosos 

de 10.30h a 20.00h. 

Per expedir l’abonament caldrà presentar la 

següent documentació a l’OAC de l’Ajuntament 

de dilluns a divendres de  9:00h a 13:00h i els 

dimarts i dijous de 17:00h a 19:00h o per 

l’Administració electrònica: 

· Formulari d’abonament (disponible a l’OAC de 

l’Ajuntament i a la web ), complimentat. 

· Foto mida carnet o fotocòpia a color DNI. 

· Justificant de pagament (per transferència 

bancària al nº de compte indicat al formulari). 

Taxes vigents serveis  Piscina Municipal 2019 

(del 22/06/2019 al 1/09/2019):                   

Entrada de dilluns a divendres no festius: 

De 0 a 2 anys: Gratuït 

De 3 a 14 anys, majors de 65 anys i pensionis-

tes: 3,00€ 

A partir de 15 anys: 3,50€ 

Entrada dissabtes, diumenges i festius: 

De 0 a 2 anys: Gratuït 

De 3 a 14 anys, majors de 65 anys i pensionis-

tes: 3,50€ 

A partir de 15 anys: 4,00€ 

Abonament mes juliol 2019 (vàlid del 

22/06/2017 al 31/07/2019): 

De 3 a 14 anys: 20,00€ 

A partir de 15 anys: 30,00€  

 La venda d'abonaments es fa a l'Ajunta-

ment en horari d'atenció al públic. 

Abonament mes agost 2019                     

(vàlid del 01/08/2019 al 1/09/2019): 

De 3 a 14 anys: 20,00€ 

A partir de 15 anys: 30,00€ 

Abonament temporada estiu 2019          

(vàlid del 22/06/2019 al 1/09/2019): 

De 3 a 14 anys: 30,00€ 

A partir de 15 anys: 50,00€ 

Targeta E-10: 20,00€ 

 Les famílies nombroses, els pensionistes i les 

persones majors de 65 anys que així ho acredi-

tin, podrán gaudir d’un 10% de descompte sobre 

el preu dels abonaments. 

 La targeta E- 10 (20€) inclou 10 entrades gene-

rals, sense distinció per edat ni situació perso-

nal, no se li aplicarà el descompte del 10%, i 

serà vàlida només per la temporada en que es 

sol·licita.(Venda a la mateixa piscina).  

Trobades populars 

La Comissió de Festes de l’Ajuntament de 

Gualba organitza diferents activitats populars 

que, entre d’altres, tenen per finalitat      

afavorir l’activitat lúdica i festiva al poble, així 

com recuperar tradicions populars. Des de la  

publicació de darrer butlletí s’han celebrat la 

Calçotada, el dia 3 de març; el Carnestoltes, 

amb una rua, el dia 9 de març, i ara recent-

ment la segona edició de la Godallada popu-

lar. Totes elles amb gran èxit de participació.  

La propera trobada popular que s’organitza 

és l’Aplec de San Cristòfol. Per primer cop i 

coincidint amb la festa del sant, el dia 14 de 

juliol es celebrarà un aplec a l’ermita de San 

Cristòfol. L’aplec inclourà entre altres actes 

una ballada de sardanes, un arròs popular i 

activitats infantils.   
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Participació ciutadana  
Durant el primer trimestre d’aquest any, es va realitzar el procés de participació ciutadana 

enfocat a pacificar els entorns de la plaça Joan Ragué, impulsat per l'ajuntament de Gual-

ba i coordinat per la Cooperativa Estel. A les tres trobades realitzades (converses prelimi-

nars; jornada participativa; i retorn de resultats) es van aplegar al voltant de 30 gualbencs i 

gualbenques. La finalitat d'aquest procés era la posada en comú de les diferents opinions 

respecte a les millores que es podien assolir a la plaça i als seus entorns en termes de 

mobilitat, accessibilitat, seguretat viària, activitats al carrer,... sense perdre de vista el va-

lor de la vida quotidiana del poble. 

Els criteris i objectius  es centren en la recuperació del protagonisme dels veïns i veïnes de 

Gualba com a vianants. Això es pot aconseguir: enfortint la interacció dels ciutadans, fo-

mentant els desplaçaments actius i els carrers segurs i Activant els carrers per a nous 

usos, joc i socialització.   

Es concreten actuacions que poden anar a mig o llarg termini segons el pressupost d’exe-

cució. Entre d’altres, es proposen estratègies per reduir la velocitat dels cotxes i millorar la 

visibilitat, amb senyalització horitzontal,  ampliació de les voreres, creació d’ “orelles” a les 

cantonades de les voreres, plataforma única en alguns carrers, reestructuració d’aparca-

ments. A més, per garantir la continuitat dels itineraris peatonals es proposa realitzar guals 

de vianants accessibles a totes les voreres, i nous pasos de vianants a determinats creua-

ments. També es proposen mesures per fomentar l’ús de la bicicleta. Igualment, per millo-

rar l’experiencia quotidiana a l’espai públic es proposa reordenar i protegir les terrasses 

amb elements de protecció permanents (jardineres, per exemple), millorar els punts d’ac-

cés a dins de la plaça, restricció de trànsit en franges horàries específiques, i programar-hi 

més activitats que fomentin la vida del municipi. 

Senyalització de connexió 

entre nuclis 

En el marc del projecte de mobilitat i de conne-

xió entre nuclis impulsat per l’Ajuntament amb 

el suport de la Diputació de Barcelona, s’han 

dut a terme  actuacions com, adequació del 

tram que va des del consultori mèdic fins La 

Barceloneta, l’obertura d’un nou tram entre el camp d’esports de Can Pahissa i l’entrada 

de Can Cambó Nou o la senyalització al tram de l’antiga carretera de Sant Celoni (zona 

golf/Can Cambó) delimitant un carril amb bandes i senyalització vertical per la seguretat 

dels vianants i ciclistes. 

Darrerament, i per facilitar la mobilitat, s’han situat diferents senyals d’acord amb normati-

va senyalística del Parc Natural del Montseny, per localitzar cada punt de connectivitat i 

dibuixar els camins de connexió. Als senyals es pot observar els camins que ja estan opera-

tius i els que estan en procés d’adequació. 
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Millora de l’accés de vianants 

de la pujada del Roial Parc 

S’ha redactat una memòria valorada que ha estat en 

exposició pública per poder fer la licitació d’obres 

corresponent per a la millora de l’accés a la pujada 

que porta al Roial Parc al costat del càmping Aqua 

Alba. L’objectiu principal d’aquest treball de millora 

del vial és refermar una zona de vorera per a ús segur 

dels vianants en aquest tram de pujada.  També es 

contempla alguna millora puntual sobre el ferm del 

vial en algun punt que es troba deteriorat. 

Arranjament de camins 

Camí de Riells. S’han finalitzat els treballs en el  camí 

consistent en la millora del ferm amb una nova pavi-

mentació en el tram inicial i en la millora del drenatge 

de les aigües. 

Camí Ral i camí de Can Penjarella. Millora del ferm en 

alguns trams, en el drenatge de les aigües, construc-

ció d’una rocalla en un tram per donar consistència al 

camí i col·locació de baranes de seguretat al pont de 

Can Maynou i en el Torrent de Can Masferrer. 

Finalitzada la      

substitució de la    

segona fase de la 

canonada             

d’abastament       

d’aigua potable 

La canonada que abasteix aigua pota-

ble que va des de La Llobregosa fins 

a Gualba de Baix i l’Estació requeria 

substituir-la pel deteriorament d’a-

questa i pels continus talls d’aigua 

que provocava per les fuites produï-

des. Ja fa temps es va procedir a la 

substitució de la primera fase, que 

era la més problemàtica, i ara s’han 

executat les obres de substitució de 

la segona fase. En aquest moment 

només queda una tercera fase, la 

més petita i menys problemàtica, que 

també es procedirà a la seva substi-

tució. 

Substitucions de    

lluminàries 

Progressivament es van substituint 

les lluminàries del municipi per adap-

tar-les a la normativa, per una eficièn-

cia energètica i per reduir la contami-

nació lumínica. Les lluminàries de 

vapor de mercuri s’estan substituint, 

doncs, per leds. Així, s’han substituït 4 

fanals al nucli de L’Estació i està pen-

dent de canviar les lluminàries de Can 

Pla. 
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AGENDA  

LICEU A LA FRESCA 

TOSCA de G. Puccini 

Divendres 28 de juny a les 22:00h a la 

Sala Gorg Negre 

FESTA MAJOR DE GUALBA DE BAIX 

Del 19 al 21 de juliol 

VII FIRA DE BRUIXES DE GUALBA 

Dissabte 3 d'agost tarda-nit (espectacles, 

parades, gastronomia...) 

ACTES DELS 25 ANYS DE L’INCENDI DE 

GUALBA DE 1994 

Dissabte 10 d’agost 

FESTA MAJOR DE GUALBA 

Del 14 al 19 d'agost 

CONCERT AMB L’ORQUESTRA DEL BAIX 

MONTSENY 

Acte d’inauguració de la remodelació de la 

Sala Gorg Negre 

Dissabte 7 de setembre 20:00h 

TROBADA DE COL·LECCIONISTES DE    

XAPES DE CAVA 

Dissabte 14 de setembre al matí a la   

Plaça Joan Ragué 

MINERGUALBA, FIRA DE MINERALS DEL 

MONTSENY 

Dissabte 19 d’octubre 

Venda directa i intercanvi 

VII Fira de Bruixes de Gualba 

El proper dissabte 3 d’agost celebrarem la VII edició 

de la Fira de Bruixes de Gualba.  

Com en les darreres edicions la fira serà accessible 

per a persones sordes. Gràcies a la col·laboració de 

l’entitat “volem signar i escoltar” les activitats    

comptaran amb un intèrpret en llengua de signes 

catalana.  

Enguany com a novetat, a més de diferents parades, 

tallers, xerrades, conta contes, tindrem espectacles 

nous que de ben segur faran gaudir d’una tarda-nit 

als assistents. 

I com cada any la fira es clourà amb l’espectacle 

musical de la “Nit de Bruixes” que organitza l’Associació 12+1.  

Liceu a la fresca 

El 28 de juny, a les 22h, apropem, per tercer any consecutiu, l’òpera del Liceu a Gualba. 

Enguany és una de les òperes més famoses: TOSCA de G.Puccini. Com és habitual, l’argu-

ment reprodueix una història d’amor entre un pintor revolucionari i la protagonista, Tosca. I 

com és habitual també, acaba de forma tràgica.  Malgrat això, té algunes de les àries més 

conegudes i populars. Veniu a gaudir-ne a la Sala Gorg Negre. 
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Campanya 2019 de control del mosquit tigre 

Un any més en aquesta època l’Ajuntament desenvolupa una sèrie d’actuacions de prevenció i 

control del mosquit tigre (Aedes albopictus) al municipi. Es per aquest motiu que tècnics coordi-

nats des de la Regidoria de Salut, porten a terme diverses visites d’inspecció a la via pública i 

realitzen les actuacions pertinents per tal de minimitzar les molèsties sobre la població.  

Continuem demanant la col·laboració de totes les persones per tal de reduir les afectacions 

d’aquest molest insecte ja sigui facilitant les tasques de control, com comunicant a través de 

l’OAC de l’Ajuntament qualsevols sospita. D’aquesta manera, els tècnics tindran constància 

dels indrets de presència del mosquit i podran actuar per eliminar els punts de cria.  

Recomanacions generals: 

Per tal de prevenir la presència del mosquit a la vostra propietat, i conseqüentment de les 

molèsties que genera, us recomanem que seguiu les quatre accions bàsiques en el següent 

ordre: 

1- elimineu els punts d’aigua on poden criar. Els recipients petits són especialment atractius 

pel mosquit tigre i fàcils de retirar. 

2- buideu o canviar l’aigua regularment (mínim un cop per setmana), en cas que no es pugui 

eliminar o retireu el possible recipient de cria. 

3- tapeu amb tela mosquitera sense punts de fuga o bé ompliu amb terra, en el cas que un 

punt amb aigua acumulada no es pugui buidar. 

4- tractar l’aigua amb un producte larvicida si la resta d’opcions no són possibles. En aquest 

cas, poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament per tal que els tècnics us assessorin. 

Cal recordar que no és possible fumigar els espais públics o els jardins particulars pel riscos 

sobre la salut de les persones que comportaria. A més, al trobar-se el mosquit en espais oberts, 

l’efecte dels tractaments amb plaguicides s’esvaeix en molt pocs dies.  

Tingueu especial cura que no quedin objectes que puguin acumular aigua de pluja al vostre 

jardí si marxeu de vacances. Evitareu trobar-vos la desagradable presència del mosquit tigre a 

la tornada. 

Nou itinerari en l’aplicació de “Natura Local” 

Hi ha un nou itinerari actiu a l’aplicació per a telèfons mòbils “Natura Local”. Es tracta d’un 

itinerari “D’educació ambiental a la riera de Gualba”. Aquest itinerari pretén donar a conèixer la 

diversitat de la riera i s’hi destaquen els plataners, els amfibis i altres elements culturals com 

l’ermita de San Cristòfol. 

Amb aquest itinerari ja son 8 els itineraris de Gualba que podeu trobar a l’aplicació Natura  

Local.  
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Tasques de manteniment 

Can Sanmartí. Construcció d’una rampa per 

millorar l’accessibilitat a l’edifici. 

Pont del Molí i Font del Ferro. S’ha fet una 

pavimentació nova sobre el pont per evitar 

que es filtrin aigües que provoquen l’augment 

d’esquerdes. Es va encarregar a la Diputació 

de Barcelona un estudi sobre l’estat del pont i 

aquesta era una de les actuacions que es 

recomanava fer per a la seva conservació. Es 

preveu també, arranjar  l’espai de la Font del 

Ferro i el camí que porta a la font i al pont. 

Pas soterrat de Gualba de Baix. Aquest hivern 

passat s’han patit inundacions en aquest pas. 

S’han fet algunes actuacions al pas de l’AVE 

per evitar que s’inundi quan hi ha episodis 

forts de pluja. S’estan estudiant altres        

solucions possibles per millorar l’eficiència. 

Arranjament del passatge que hi ha entre el 

carrer Nou i el carrer Martí Joan de Gualba. 

S’ha reparat la vorera i  condicionat una zona 

enjardinada amb uns bancs. 

Recepció definitiva de 

les obres del polígon 

Al desembre de 2007, el Ple de l’Ajunta-

ment de Gualba va acordar la recepció 

parcial de les obres d’urbanització del   

polígon industrial de Gualba, a excepció de 

les corresponents a l’abocament de les 

aigües residuals a les quals no es va poder 

donar la solució prevista en el projecte per 

haver exigit l’Agència Catalana de l’Aigua 

amb posterioritat a la seva aprovació la 

construcció d’una depuradora. 

Al desembre de 2018 es va acceptar la 

recepció definitiva  al haver finalitzat les 

obres corresponents a l’abocament de les 

aigües residuals segons el projecte exigit 

per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

L’Ajuntament i la Junta de Compensació 

del Polígon van arribar a un acord per a la 

construcció de la depuradora perquè    

també se’n beneficiessin els veïnats de    

Gualba de Baix i L’Estació. 

Pla d’Ocupació Local 

Des de l’Ajuntament de Gualba hem anat 

aprovant diferents Plans d’Ocupació locals 

amb la finalitat de promoure llocs de tre-

ball al municipi. Els fons econòmics per al 

Pla d’Ocupació es sol·liciten a la Diputació 

de Barcelona, i per aquest any 2019    

l’Ajuntament ha rebut per aquesta finalitat 

35.778,29€ que serveix per a contractar 

una administrativa durant 7 mesos i un 

operari per a la brigada durant 10 mesos. 
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Pla Estratègic per al     

Desenvolupament Local i 

l’Ocupació del Baix         

Montseny 

L’Ajuntament de Gualba signa un conveni que 

regula la Comunitat de Municipis del Baix    

Montseny per poder fer el desplegament del Pla 

Estratègic per al Desenvolupament Local i l’Ocu-

pació. 

El 2015 es va procedir a la signatura de l’Acord 

del Baix Montseny, document que posava les 

bases per a una futura col·laboració reforçada 

entre els municipis signants per tenir un marc 

territorial propi. Més encara, l’Acord crea un 

espai de treball que possibilita un entorn que 

afavoreix la col·laboració entre municipis en 

termes de promoció econòmica i ocupació. En 

l’àmbit del desenvolupament local encara hi ha 

força feina a fer alhora que hi ha determinades 

qüestions vinculades a la generació de noves 

oportunitats de riquesa, llocs de treball i benes-

tar social que es poden veure afavorides per un 

abordatge conjunt de perspectiva territorial. 

Per tant, l’oportunitat que ofereix la intervenció 

coordinada dels reptes de futur genera consens 

perquè facilita un tractament conjunt per al 

territori i integral des de la perspectiva dels  

àmbits sectorials d’actuació. Aquest és el princi-

pal valor que la consolidació del Baix Montseny 

aporta en l’actualitat: les polítiques de desenvo-

lupament local coordinades i consensuades. 

Aquest àmbit d’intervenció  té més sentit que 

mai, atès l’interès manifestat pels diversos  

actors (públics i privats) i la pròpia voluntat  

política dels ajuntaments signants de l’Acord 

que enguany es decideixen a posar en comú 

serveis, recursos i iniciatives per a la dinamitza-

ció de l’activitat econòmica i la generació de 

llocs de treball mitjançant un Conveni que s’ha 

signat i el desplegament del Pla Estratègic per al 

Desenvolupament Local i l’Ocupació del Baix 

Montseny. 

Administració          

electrònica a                    

l’Ajuntament 

Ja podeu realitzar la majoria dels tràmits 

administratius de l’Ajuntament a través de 

la pestanya de “tràmits Administració Elec-

trònica” de la pàgina web de l’Ajuntament. 

Des de fa un temps estem treballant amb 

el Consell Comarcal del Vallès Oriental per 

implementar tot els servei d’Administració 

Electrònica. També hem rebut el suport de 

l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 

Amb aquesta iniciativa volem facilitar a la 

ciutadania els tràmits administratius ja que 

es poden realitzar des de qualsevol disposi-

tiu connectat a internet. 

Ajuda als refugiats 

L'Ajuntament de Gualba fa una aportació 

de 2000€ per ajudar als refugiats,  concre-

tament al projecte "SUPORT A L'ACOLLIDA 

DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A 

EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES     

ARMATS A L'ÀREA MEDITERRÀNIA". 

El Ple de l'Ajuntament de Gualba, en sessió 

celebrada el dia 15 d'octubre de 2015, va 

acordar l'adhesió al Fons Català de Coope-

ració al Desenvolupament i, en conseqüèn-

cia acceptar-ne els estatuts. En l'acord, 

l'Ajuntament de Gualba assumia el compro-

mís de dotar pressupostàriament una   

partida, per aportació anual al Fons Català, 

amb destinació al finançament de projec-

tes aprovats pels socis en Assemblea   

General. Així, seguint amb la línia de l'any 

passat, enguany també s'ha destinat 

aquesta partida solidària de 2.000€. 
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LET’S CLEAN UP EUROPE 

2019 i Curs Compostatge a 

Gualba 

El passat 5 de maig vam celebrar la ja tradicional 

Jornada de Reciclatge que enguany compleix la 

seva vuitena edició. Aquesta jornada s’emmarca 

dins el projecte d’àmbit europeu “Let’s clean up, 

Europe” i durant aquests es reparteix material 

informatiu relacionat amb el reciclatge, es fan 

tallers comptant amb la col·laboració del Consorci 

de Residus i s’organitza una recollida de brossa a 

la llera de la riera de Gualba.  

Als participants en aquesta recollida se’ls va  

regalar una reproducció dels contenidors de  

reciclatge de diferents colors amb l’escut de 

l’Ajuntament de Gualba. A més es van repartir 

carmanyoles de plàstic reciclat i reciclable. Simul-

tàniament, com ja és habitual, es va celebrar la 

Fira d’intercanvi i de segona mà. 

Tanmateix es va organitzar un curs gratuït de 

compostatge organitzat per l’Ajuntament de  

Gualba on s’hi van apuntar 13 famílies. 

Humana recupera més 

de quatre tones de tèxtil 

usat a Gualba amb      

finalitat social i            

ambiental 

 El balanç de 2018 és d’un 24% 

més respecte l’any anterior. 

 Les dades confirmen la confian-

ça de la població per un model 

de gestió del residu tèxtil. 

Humana Fundación Pueblo para Pue-

blo, organització que des del 1987 

promou la protecció del medi ambient 

mitjançant la reutilització del tèxtil i 

duu a terme programes de cooperació 

a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia, i tam-

bé d’ajuda local al territori més proper, 

ha recuperat 4.519 kg de tèxtil usat a 

Gualba al 2018, un augment del 24,5% 

respecte a l’any anterior (3.630 kg). 

Aquestes donacions equivalen a 9.300 

peces de roba recuperades que tenen 

una segona vida gràcies a la reutilitza-

ció i el reciclatge.  

Les peces recollides procedeixen dels 

contenidors on s’hi diposita la roba, el 

calçat, els complements i el tèxtil de la 

llar que ja no utilitzem per a donar-los 

una segona vida. El servei de recollida 

del tèxtil és gratuït i representa un  

estalvi important en les despeses de 

recollida i tractament dels residus  

urbans.  

 

 

Instal·lació de trampes per 

a vespes velutines reina 

L’Ajuntament ha instal·lat trampes en tot el muni-

cipi per a captura de vespes velutines reina amb 

la finalitat d’evitar la proliferació de ruscos a la 

zona. Els tècnics informen de l’eficàcia d’aques-

tes trampes, alhora que adverteixen que no   

comporten l’eliminació de la totalitat de vespes 

velutines. Recomanem que, en cas que en      

localitzeu, procureu sempre trobar el rusc d’on 

venen i informar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.   

Informem, a més, que els alcaldes del Baix   

Montseny ( 13 municipis) han enviat una carta a 

la H. Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, Sra. Teresa Jordà exposant l’impacte 

que aquesta espècie invasora està tenint al  

Montseny i demanant a la Generalitat que actuï 

contra aquesta plaga en especial en el sòl no 

urbà, que atengui en particular al col·lectiu      

d’apicultors de la zona i que estableixi pautes i 

protocols d’actuació.  

http://www.humana-spain.org/?&lang=cat
http://www.humana-spain.org/?&lang=cat
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Oficina Mòbil d’Informació al 

Consumidor 
L’Ajuntament de Gualba i la Diputació de Barce-

lona 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 asses-

sorament  sobre temes de consum: asseguran-

ces, serveis bancaris, serveis a domicili, serveis 

turístics, habitatge, subministraments bàsics...  

La propera visita està programada pel dimecres 

10 de juliol de 2019, de 10:30 h a 13 h , a la 

Plaça Joan Ragué. 

El consultori mèdic local de Gualba obre una hora 

abans els dilluns, dimecres i divendres a  partir de 

juny 

Des del dilluns 3 de juny s’ha ampliat l’horari d’obertura del consultori local de Gualba els  

dilluns, dimecres i divendres: en comptes d’obrir a les 9 h es fa a les 8 h. 

25 anys del foc a    

Gualba 
El proper 10 d’agost farà 25 anys de l’in-

cendi que es va originar al terme municipal 

de Gualba i es va estendre fins Santa    

Coloma de Farners. Des de l’Ajuntament 

estem preparant actes en record d’aquells 

fets que van impactar a Gualba i a tot   

Catalunya.   

Per una banda hem fet una crida a la parti-

cipació de la ciutadania per aportar imatges 

o altres materials gràfics que aportin infor-

mació sobre l’esdeveniment. Amb tot el que 

recollim farem una exposició a la Sala de 

l’era de Can Figueres. També estem prepa-

rant un acte a la Sala Gorg negre, amb par-

ticipació de diferents persones el món aca-

dèmic i de la gestió del Parc Natural del 

Montseny, així com també amb participació 

de gualbencs i gualbenques que van viure 

directament l’incendi. 

Neteja de parcel·les 
Sempre, i especialment en temporada d’alt risc  

d’incendi, els propietaris de les finques estan 

obligats a mantenir-les en condicions de segure-

tat, salubritat, decòrum i ornat públic adients i 

retirar la mala herba i les escombraries, d’acord 

amb la  legislació urbanística vigent a Catalunya 

(Text refós de la Llei d’Urbanisme i Decret legis-

latiu 1/2010 de 3 d’agost). 

La brutícia de les parcel·les dóna lloc a la prolife-

ració d’animals i focus d’incendi especialment 

perillós en els mesos d’estiu, sumant-se les  

molèsties que comporta als veïns.  

Per tant, tots els propietaris de finques brutes i 

en estat d’abandonament haurien de netejar-les 

abans del 24 de juny.  

El seu incompliment serà objecte de sanció, 

d’acord amb la legislació vigent. 
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Subvencions Ajuntament de Gualba al casal    

d’estiu 2019 

L’Ajuntament de Gualba un any més atorga ajuts a casals d’estiu 2019 per a infants i 

joves del municipi.  Aquests ajuts estan destinats a famílies que no poden assumir el 

cost del casal i es tramitaran sempre a través de Serveis Socials. 

Subvencions rebudes per part de la Diputació de 

Barcelona dins el catàleg d’activitats i serveis 

2018 

En el decurs de l'any 2018, 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 econò-

mic, de cessió de material i de suport tècnic. 

RELACIÓ DE SUBVENCIONS REBUDES: 

 Fira de bruixes a Gualba 

 Activitats culturals de les festes majors 

 Activitats educatives 

 Benestar social 

 Tres desfibril·ladors fixes per distribuir en 

tot el municipi 

 Itinerari autoguiat d’educació ambiental a 

la Riera de Gualba 

 Diagnosi pel desenvolupament del pla local 

de joventut de Gualba 

 Suport econòmic pel cost de la tècnica de 

joventut 

 Taller ambiental per l’escola CEIP Aqua 

Alba 

 Procés participatiu Plaça Joan Ragué 

 Actualització de la cartografia urbana 

 Ajut a l'activitat esportiva per prevenir el 

risc d'exclusió socials dels infants 

 Supervisió equip professionals EBASP Baix 

Montseny 

 Esdeveniments i programes esportius a 

Gualba 

 Material esportiu inventariable 

 Control plagues urbanes, mosquit tigre i 

piscines municipals 

 Accions per una vida saludable a Gualba 

 Visites de les unitats mòbils d'informació al 

consumidor 

 Bústia del consumidor a Gualba 

 Atenció animals de companyia a la via pú-

blica 

 Inspecció i control a piscina d'ús públic 

 Analítiques xarxa aigua potable 
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Projecte ROBOTSENY a l’Escola Aqua Alba 
 

Aquest és el quart curs que Gual-

ba participa en la fira científica i 

tecnològica del Baix Montseny.  

L’objectiu d’aquest projecte, que 

porten a terme les escoles amb el 

suport d’Ajuntaments i empreses 

del municipi, és fomentar en els 

estudiants les competències cien-

tífiques, matemàtiques i tecnolò-

giques, amb l’objectiu que els 

joves s’incorporin a les empreses 

amb esperit d’innovació i creativi-

tat. Aquest projecte està recolzat 

pel Departament d’Ensenyament. 

Per tal de desenvolupar aquest 

projecte, l’Ajuntament de Gualba 

busca la col·laboració d’empreses 

del territori proper que volen donar-hi suport econòmic i que, alhora, troben interessant poder 

col·laborar amb el món educatiu establint vincles de treball conjunt Empresa–Escola, com és el 

cas de l’empresa Ecologia Química (Grup TRADEBE) que ja col·labora cada any. 

El dissabte 8 de juny va tenir lloc a Sant Celoni la Jornada final on l’Escola Aqua Alba va poder 

mostrar les solucions científiques proposades pels seus alumnes i participar en el torneig de 

robòtica. ENHORABONA A L’ALUMNAT I PROFESSORAT PER LA FEINA FETA                                                                       

Alumnes i professors Escola Aqua Alba. 

Programa de Noves Oportunitats per a Joves           

Estrangers Sols a Gualba 
 
10 joves residents a la casa de colònies El Pinatar inicien un programa d'inserció social i/o 

educativa 

  

El passat dilluns 10 de juny es va iniciar, a Can Sanmartí, una prova pilot del programa de No-

ves Oportunitats, un recorregut formatiu certificat que alterna formació i treball per garantir una 

major connexió amb el món laboral i facilitar la inserció en l’àmbit laboral i educatiu. El curs es 

realitza els matins entre setmana i té com a alumnat el grup de joves que viu a la casa de colò-

nies El Pinatar i a un grup de noies acollit a Sant Esteve de Palautordera, que cursen la forma-

ció de forma conjunta. 

  

El Centre de Noves Oportunitats és un programa impulsat des de l’Àrea d’Ocupació Juvenil del 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) en col·laboració amb el Departament d’Ensenya-

ment i amb el suport de l’Ajuntament de Gualba. 
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ASSOCIAÓ CULTURAL 12+1 
 

Les dones d'aigua i les bruixes del Gorg Negre 

 

Des de Setmana Santa l'Associació Cultural 12+1 estem 

treballant en la preparació de la Nit de Bruixes, que repre-

sentarem a la plaça Joan Ragué el dia 3 d'agost a les 23 

hores. 

Aquest any hem renovat totalment el guió, què ha estat 

escrit per la nostra companya Lourdes Tomàs. Hi haurà 

algunes novetats i sorpreses, ja que essent fidels a la 

llegenda de les bruixes del Gorg, hem incorporat a les 

dones d'aigua les quals es disputaran amb les bruixes la 

possessió del Gorg Negre. Hi haurà balls i cant en directe, 

així com altres personatges que donaran alegria i una 

mica d'humor . 

Com  es habitual, aquesta representació esta adaptada 

per a persones sordes, amb l'idioma de signes en català. 

Esperem que podeu gaudir una altre fantàstica Nit de 

Bruixes. 

         Juny 2019 

GRUP D’ACCIÓ EN DEFENSA 

DELS ANIMALS DEL                

MONTSENY 
 

Seguim treballant amb l’Ajuntament amb el muntatge de la 

colònia. És important poder disposar d’un lloc arrecerat i tan-

cat a on poder posar els animals un cop esterilitzats i que ho 

reconeguin com a casa seva. Hem netejat i començat a posar 

palets per aillar les casetes del terra i l’Ajuntament ja ha posat 

el cartell al lloc. Ara estem recollint pressupostos per fer la 

tanca.  

També posem en marxa una activitat que tenim la intenció de 

repetir cada any: la Campanya d’identificació, vacunació i 

esterilització d’animals de companyia.  

Per raons de coordinació amb el Centre Veterinari,la dividim en 

dues parts: Del 15 al 30 de juny, Campanya d’identificació: 

posarem el xip, gratuïtament pels socis, amb alta al cens muni-

cipal i a l’ANICOM. Del 15 al 31 d’octubre Campanya d’esteri-

lització i vacunació, gaudint de preus especials. Cal trucar-nos 

als telèfons 936 536 007 o 938 487 170 i apuntar-se amb les 

dades del propietari/a i de la mascota. Després ens posarem 

en contacte per donar-vos la cita amb el Centre Veterinari.  
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ESBART JOVE DE GUALBA 
 

L’Esbart Jove de Gualba ja es troba a la recta final del curs. Donat que aquesta primavera hi hagut diversos 

processos electorals, la darrera informació que us vam donar és la que es va publicar al darrer butlletí de 

l’any passat. 

Vam encetar l’any amb la ballada de la Festa Major d’hivern en la qual van ballar tots els grups de l’Esbart. 

El grup de veterans va participar a la Roda d’Esbarts Catalònia el 24 de març al teatre del Casal Catòlic de 

Sant Andreu de Barcelona. El 27 d’abril el grup del Cos de Dansa va participar per segon any consecutiu a la 

Festa de la Dansa de Breda. El diumenge cinc de maig va tenir lloc a la plaça Joan Ragué la trobada de Gita-

nes del Vallès amb la participació dels grups de gitanes de Llinars del Vallès, Castellar del Vallès i Lliçà 

d’Amunt. Aquesta ballada va coincidir amb la fira de segona mà i la festa del reciclatge. El grup infantil de 

l’Esbart va ballar a la plaça Joan Ragué el passat 7 d’abril dins de les 12 hores solidàries de Gualba per tal 

d’ajudar a recollir fons per a la campanya #pelsvalents que pretén obtenir recursos per la lluita contra el 

càncer infantil. 

Hi ha diverses actuacions programades fins el setembre. El 29 de juny el grup de veterans ballarem a Figue-

res dins la Roda d’Esbarts Catalònia i el 22 de setembre ho farem al Foment d’Horta de Barcelona.  

La ballada de la Festa Major d’estiu de Gualba serà el proper 14 d’agost a les 20:30 a la plaça Joan Ragué. 

Aquesta ballada donarà el tret de sortida a totes les activitats previstes dins de la Festa Major de 2019. 

Aquest any la ciutat Gitanera serà Calella de la Costa. La trobada tindrà lloc els propers 14 i 15 de setembre. 

L’esbart té la intenció de participar-hi sempre i quant compti amb una  disponibilitat suficient de balladors i 

balladores.  

Tenim els braços oberts a incorporar nous balladors i balladores als diferents grups. És important mantenir 

les nostres tradicions i està en les nostres mans que la dansa continuï sent un dels pilars de la nostra cultu-

ra catalana.  

Finalment, volem agrair el suport de l’Ajuntament de Gualba a l’ Esbart Jove de Gualba. 
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GUALBA CREACTIVA 
 

A CreActiva seguim amb ganes de generar espais de 

trobada per conèixer-nos, riure i fer poble! Esperem 

que us agradés descobrir què diuen les dones de les 

vostres vides i la història que fan elles i moltes     

d’altres pel món aquest passat 8 de Març. Seguim 

trobant-nos cada dimecres al matí per ballar a la sala 

de les Mil Veus (de 9:45 h a 11:15 h) i cada últim 

dissabte de mes per anar a recollir plàstics de la Riera 

i els entorns (de 10h a 12h). De fet, durant la passada 

Jornada de Reciclatge vàrem celebrar un any de  

Recollides, felicitats a tots als que hi heu contribuït i 

aquells que ho penseu fer aviat! A més, si vas venir a 

la xerrada sobre els Bancs del Temps, sabràs que hi 

ha molt de valor i interès en engegar una iniciativa 

d’aquest tipus a Gualba; estem explorant viabilitat per 

tirar-ho endavant. I a més d’intercanviar temps, aviat 

sentiràs a parlar sobre l’intercanvi de llibres... t’infor-

marem!  

També volem parlar-te del Passaport del Futur. Juntament amb l’Ajuntament i l’escola Aqua Alba, i la 

col·laboració de tots els establiments comercials de Gualba, hem tirat endavant aquesta iniciativa per donar 

resposta a la necessitat de canviar el xip davant l’emergència climàtica que estem vivint, com reclamen cientí-

fics, joves, i els mateixos infants de Gualba. Cada família o 

grup d’amics a Gualba pot tenir el seu Passaport, i caldrà 

emplenar-lo amb segells mitjançant l’assoliment d’un seguit 

de reptes que s’aniran proposant al llarg de 12 mesos.  Els 

reptes -que representen accions i canvis d’hàbits- es publica-

ran al llocs habituals del poble, als comerços, correu o grups 

de whatsapp pertinents i xarxes socials. Els Passaports  

poden obtenir-se a l’Ajuntament i als establiments de Gual-

ba. L’ambició de la iniciativa és aconseguir que 100 Passa-

ports del Futur hagin obtingut quatre o més segells. Juga-hi, 

tu hi guanyes, Gualba hi guanya! I per suposat, per a tots els 

Passaports que hagin obtingut el total de sis segells, hi haurà 

un premi especial! 

Reptes en marxa pel Passaport: divendres a la Piruleta amb 

la teva bosseta de dolços, uneix-te a les Recollides mensuals 

de plàstic a la Riera, vés a la Carnisseria Ma Antònia amb la 

teva carmayola, o comparteix cotxe entre Gualba i Sant Celoni formant part del xat de mobilitat compartida de 

Gualba. Estem dissenyant entre tots nous reptes, incloent amb el Forn, la restauració de Gualba, i idees per al 

foment a la reparació d’objectes vells. Si tens idees, posa’t en contacte! 

Si vols participar de qualsevol d'aquestes activitats o conèixer-nos una mica més no ho dubtis!, posa't en con-

tacte amb nosaltres a gualbacreactiva@gmail.com o busca'ns al Facebook. 
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ASSOCIACIÓ CASAL DE 

GUALBA 

 

Després del obligat parèntesis electoral, recupe-

rem el contacte amb els socis, per mitjà del Butlle-

tí Municipal, per donar-vos a conèixer les nostres 

activitats. 

Com ja sabeu procurem dissenyar excursions i 

estades que siguin agradables i culturalment 

profitoses per a tothom. 

Us fem un resum de les activitats del primer se-

mestre i també de les previstes per al segon se-

mestre. 

 

1er. Semestre: 

--. Hem anat, amb visita guiada, al complex eclesi-

al de Sant Pere de Terrassa i tot seguit ens hem 

desplaçat a Bellaterra a fer la Calçotada anual. 

--. Excursió a Barcelona, per anar al Teatre, hem 

gaudit i rigut amb l'espectacle La Jaula de las 

locas. 

--. Desplaçament de dos dies a Lleida, visitant i 

gaudint del Parc Astronòmic Montsec, Minicreuer 

pel Congost de Mont Rebei, visita al Museu de 

vestits de paper de Mollerussa i cargolada a Bala-

guer. 

Han estat unes bones excursions i ens han que-

dat ganes de repetir. 

 

2on. Semestre: 

--. Excursió a Carcassone del 27 al 30 de Juny, 

visita a la ciutat medieval i viles i castells càtars. 

Ja no queden places per aquesta sortida. 

--. Excursió al Pirineu Aragonès del 19 al 21 de 

Juliol, visitant Canfranc i passeig amb el tren de 

via estreta més alt d'Europa (2.000metres). Enca-

ra sou a temps de apuntar-vos-hi. 

--. Estada de relax a Calafell, del 28 d'Agost al 2 

de Setembre ( 6 dies),relax total. Hotel davant de 

platja. Encara us hi podeu apuntar. 

--. Barcelona, Palau Sant Jordi – Espectacle musi-

cal amb André Rieu i orquestra Johann 

Straus. Entrades esgotades. 

Com podeu veure hi ha per a tots els gustos. 

Us hi esperem. 

PENYA BLAUGRANA DE 

GUALBA 

 

         Juny 2019 
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LES VEUS DE GUALBA 
 

GUALBENCS , GUALBENQUES AQUI ESTA LA VOSTRE CORAL!!. 

Un any ple de bones estones, alegries, diversió, companyonia i també de pena, per la marxa del familiar 

d’algun company@, això es la vida, AIXO ES LA CORAL LES VEUS DE GUALBA. Aquest darrera curs, pensant 

com als infants de l’escola, em estat ple de bones actuacions i em conegut i compartit les nostres Veus 

amb altres Corals d’arreu del país. 

Volem aconseguir més participació de gent, ser una coral de tots, sols cal implicació, compromís i ganes de 

gaudir de la companyia i amistat dels altres cantaires. 

Amb la nostre directora Anna Fortuny al front, aquet any hem cantat a la Festa Major d’Hivern de Gualba, 

hem col·laborat amb gran satisfacció per projecte, Les 12 Hores Solidaries de Gualba, felicitant des de aquí 

als organitzadors de tal magnifica iniciativa, el passat onze de maig van ser escoltades les nostres Veus en 

el Primer Concert de Corals de Cardedeu. En el mateix mes de maig, el dia 22, i amb la col·laboració indis-

pensable del nostre pianista Alex Pereira, vam fer els primes passos per la gravació del nostre primer dics, 

un dia emocionat, distens, divertit i també estressant, suposo que mes per par de la nostre directora i el 

propi Alex. Suposo que quan tingueu aquestes línies, a les vostres mans, ja haurem col·laborat amb l’Aplec 

de San Cristòfol, al que hem siguts convidats. 

També estem preparant el 3n Concert Coral que celebrarem aquet 28 de aquet mes de juny a casa nostra 

a les 7,30 del vespre a Can Figueres, acompanyats de les Coral San Jeroni de Montbau de Barcelona i la 

Coral Verge dels Socors d’Hostalric, així com, també preparem, la nostra Festa Major de Gualba.  

Com sempre acabem reiterant el nostre compromís amb la cultura i la lliberta d’expressió i condemnem 

enèrgicament qualsevol acció que atempti a l'exercici d'aquests drets. 

 

Corallesveusdegualba    coraldegualba@gmail.com         Miquel Garcia 659443470  

AMICS DE LA MÚSICA DE GUALBA 

Concert d’estiu en el mar del VIII Festival de Música del Baix Montseny, Memorial Josep M. Alpiste. 

Us esperem el proper 6 de juliol a les 20:00h a la era de Can Figueres. 

Actuarà el quintet de metall Barna Brass Quintet. En enquesta ocasió ens oferiran un passeig per les dife-

rentes danses d’arreu del món en les seves diverses èpoques! 

Danses d’arreu del món, és un programa molt divers i molt amè! 

Jo de vosaltres no m’ho perdria! 

Avisats esteu! 

AMG amb col·laboració de l’Ajuntament de Gualba 

 

 


