
 

 

AJUNTAMENT DE GUALBA 

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) 

Camí del RACC nº 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 

☎ TELÈFONS D’INTERÈS 

 Ajuntament de Gualba       938487027 

 Guàrdia 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 

 

Ajuda'ns a mantenir els 

espais públics nets    

Ajuntament de Gualba 

www.gualba.cat 

www.facebook.com/                                      

Ajuntament-de-Gualba 

@gualbainfo               

#Gualba 

@gualbainfo               

#Gualba 
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Pressupostos participatius 2020 

El passat 15 de febrer es va presentar a la Sala Gorg Negre el procés de pressupostos partici-

patius 2020. L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Gualba ha decidit destinar 12.500 euros 

del pressupost municipal a aquest procés participatiu.  

Per tal de fer més senzilla la participació en el procés de pressupostos participatius us        

responem tot seguit algunes de les preguntes que van sortir a la sessió de presentació. 

Qui pot participar en el procés de pressupostos participatius? 

Poden presentar propostes els majors de 16 anys censats a Gualba. A més, també poden   

presentar propostes les associacions legalment reconegudes de Gualba, així com les dues 

escoles del municipi (Cuca de Llum i Aqua Alba). Cada persona pot presentar una proposta com 

a màxim. Les associacions i les escoles també poden presentar una sola proposta. 

Qui pot votar les propostes? 

Les propostes les poden votar els censats a Gualba majors de 16 anys. 

Des d’on serà possible seguir tot el procés de pressupostos participatius? 

A través de la plataforma Decidim Gualba: https://decidim-gualba.diba.cat 

Cal registrar-se a la plataforma Decidim Gualba? 

Sí, és necessari i cal fer-ho per presentar propostes i per votar-les. 

Com em puc registrar a la plataforma? 

És molt senzill. Es pot fer des d’un telèfon amb connexió a internet, una tauleta o un ordinador. 

Tan sols cal accedir a: https://decidim-gualba.diba.cat i clicar a la part on diu “Registra’t”. Se’t 

demanarà el teu nom i és necessari que posis el nom i els cognoms ja que es valida pel cens; 

es demana també un “àlies” que ha de ser una paraula curta sense espais entremig; es     

demana també un correu electrònic i una contrassenya. Un cop introduïdes aquestes dades ja 

podràs accedir amb normalitat a la plataforma. 

Un cop registrat podràs complementar el teu perfil amb foto i altres informacions que          

consideris rellevants.  

Recomanem que et donis d’alta al servei d’enviament de butlletins i informació via correu   

electrònic. 
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Aquest gener passat, quan encara ens estàvem recuperant de 

l’esclafit de l’octubre, el temporal ”GLÒRIA” ens deixava a Gualba 

la seva empremta. Van ser  dies complicats per a tothom,      

d’incertesa, de prendre decisions, d’evitar riscos i sobretot de 

prevencions davant la força de l’aigua i del vent. Seguint       

indicacions i recomanacions de Protecció Civil i del CECAT (Centre 

d’Emergències de Catalunya) i  d’acord amb els protocols      

establerts, l’Ajuntament va activat  el Pla d’Emergències Municipal. 

Es va demanar a la població que en la mesura del possible s’evités 

fer desplaçaments innecessaris per evitar riscos. Agraïm des 

d’aquí la col·laboració i la predisposició dels veïns i veïnes en 

aquests dies tant complicats. Tot i així, una minoria, es va     

encarregar de posar pals a les rodes en les decisions que s’havien 

d’anar prenent, amb alguna falta de respecte i fins i tot amb algun 

comentari homòfob per part d’un integrant de la llista electoral de 

l’oposició que es va presentar a les últimes eleccions municipals 

aquest maig passat. Si que és cert que algun membre d’aquesta 

llista m’ha fet saber el seu desacord envers aquests comentaris, i 

ho agraeixo molt, però trobo a faltar un posicionament com a grup 

en situacions com aquesta que sobrepassen les línies vermelles de 

la tolerància i el respecte. En definitiva, qui està en lloc de prendre 

decisions en casos com aquest, ho ha de fer sempre tenint com a 

prioritat la seguretat de tothom. El temporal va deixar danys i 

desperfectes a diferents emplaçaments, alguns reparats i d’altres, 

en la mesura que sigui possible, s’aniran solucionant amb    

urgència. Les quanties dels desperfectes són importants i per 

aquest motiu hem sol·licitat les ajudes pertinents a les diferents 

institucions  competents, a l’espera de rebre resposta. 

Amb el pressupost del 2020 aprovat, cal dir que segueix la   

tendència dels últims anys amb poques variacions significatives. 

Dediquem esforços en totes les partides, però principalment en les 

d’ensenyament i en serveis socials. Apostem també per un servei 

de joventut que cobreixi les necessitats i posem a l’abast de les 

veïnes i veïns de Gualba, una vegada més, un procés participatiu. 

En aquest cas es tracta de destinar una partida del capítol    

d’inversions de fins a 12.500€ per a actuacions en el poble. En 

aquests pressupost participatiu hi poden dir la seva els majors de 

16 anys empadronats al municipi i esperem que sigui molt    

engrescador i positiu pel poble, i per tant, us animem a participar-

hi. Per elaborar un pressupost és important poder disposar de 

subvencions. Nosaltres, des de l’Ajuntament, treballem fort per 

aconseguir-ne les màximes que ens permeti fer actuacions,  

projectes, donar suport a iniciatives... Des del grup d’ERC Gualba, 

en el Ple Ordinari de 10 d’octubre de 2019, se’ns feia saber la 

importància d’estar al cas i de demanar subvencions a les    

diferents institucions. Doncs no entenem com en el Ple Ordinari de 

16 de gener de 2020 no es dóna suport per a rebre una subvenció 

provinent de la Diputació de Barcelona per a mobilitat sostenible 

dintre de la Reserva de la Biosfera, per actuacions del projecte de 

connexió entre nuclis.  La proposta va prosperar amb els 5 vots a 

favor del grup de Junts per Gualba i els 4 en contra d’ERC. Aquesta 

era una subvenció que te la donen per aquesta actuació en  

concret, no podent destinar-la a altres actuacions. Costa       

d’entendre! 

A nivell de política general, continuem treballant dia a dia pel dret 

a l’autodeterminació, per l’esdevenir d’un país lliure i sobirà,  

continuem tenim presos polítics i a l’exili, repressió, però també 

tenim mostres de manifestacions i concentracions pacífiques com 

l’acte “Tothom a Perpinyà” del dissabte 29 de febrer que ens fa 

està actius. 

Us desitjo un molt bon inici de primavera! 

Marc Uriach 

Alcalde de Gualba 

 

Benvolguts/benvolgudes veïns i veïnes,  

Gràcies a ser una colla molt benavinguda i és la força i la iniciativa 

de totes el que genera un grapat de propostes corals que ens fa 

més rics. Totes aquestes idees són majoritàriament recollides a peu 

de carrer, la gent ens explica i nosaltres escoltem propostes,  

dubtes, preocupacions, queixes, suggeriments. Així esdevé la 

necessitat i obligació que tot aquest sentir arribi al ple.  

Quan hi han acusacions que les nostres propostes responen a 

interessos personals, es que no ens coneixen prou.  

Sempre s’ha d’escoltar a la gent i expressar les seves idees.  

Fem oposició, per això és una satisfacció que la gent ens pari pel 

carrer. Mai tirarem pel dret sense escoltar la gent, que quedi clar. 

No sabríem fer-ho d’una altra manera. La nostra concepció de la 

política no es personalista ni jeràrquica.  

Donarem suports i col·laboració a totes les entitats que donen vida 

a les activitats al poble,com el proper 8 de març , dia de la dona .  

Ens podeu fer arribar, propostes, dubtes , suggeriments, idees, 

queixes a través acord.gualba@gmail.com i a gualba.erc@gmail.com 

també ens podeu seguir a twitter: @novagualba (Gualba Acord 

Municipal) i a facebook ERC Gualba.  

Ens veiem properament. Cordialment,  

Raquel Brosa Martínez  

Acord Municipal – ERC Gualba  

Butlletí Municipal         Març 2020 

14 

PDeCAT 

https://decidim-gualba.diba.cat
https://decidim-gualba.diba.cat


 

 

13 

AGENDA ACTIVITATS  

JORNADA DEL RECICLATGE  

Diumenge 10 de maig al matí 

Plaça Joan Ragué 

GODALLADA POPULAR 

Dissabte 30 de maig , sopar 

Plaça Joan Ragué 

 

LICEU A LA FRESCA                 

“Carmen” de Bizet 

Dissabte 20 de juny a les 22h 

Sala Gorg Negre 

Gratuït 
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Com puc presentar una proposta? 

Per presentar una proposta així com per a votar-la posteriorment, has de registrar-te i accedir 

a la plataforma Decidim Gualba: https://decidim-gualba.diba.cat. Primer de tot cal registrar-se 

a la plataforma amb el nom i cognoms. Si no estàs registra’t no podràs presentar propostes ni 

votar-les posteriorment. 

Presentar la proposta és molt senzill. Només cal entrar a la plataforma, anar a presentar   

propostes i escriure el títol i una breu descripció de la proposta. 

Hi haurà algun sistema de filtració de propostes? 

Sí. S’ha constituït una Comissió Tècnica, formada per un arquitecte i per dos enginyers no 

residents ni censats a Gualba, que duran a terme una valoració de les propostes presentades. 

En el cas que la Comissió Tècnica consideri que alguna proposta no es correspon a l’establert 

a les bases del procés de pressupostos participatius, el Comitè pot desestimar-la de forma  

argumentada i informar a qui l’ha proposat. 

El Comitè Tècnic també durà a terme l’anàlisi dels costos de realització de cadascuna de les 

propostes presentades per valorar si es corresponen a les bases del procés. 

Puc presentar propostes i votar-les de forma presencial o fora de la plataforma? 

Les propostes només es poden presentar a través de la plataforma i només es poden votar a 

la plataforma. Malgrat això, i per ajudar a les persones que puguin tenir dificultats, el dia 19 

de març es durà a terme una trobada presencial d’ajut a la presentació de propostes a la  

Masia de Can Figueres de 17 a 19 del vespre. I el 21 de maig es farà una trobada presencial 

també a la Masia de Can Figueres de 17 a 19 del vespre per ajudar a votar a les persones que 

tinguin dificultat per fer-ho a través de la plataforma. Trobareu més informació d’aquestes 

trobades a la plataforma Decidim-Gualba. 

Quantes propostes podré votar? 

Es pot votar un màxim de dues propostes. Només poden votar les persones físiques, és a dir 

no podran votar les associacions ni les escoles. 

La proposta o propostes aprovades, quan es duran a terme? 

El resultat del procés pot ser l’acceptació per part de la població d’una o més propostes    

sempre i quan la suma total no superi els 12.500 euros.  

Un cop aprovades les propostes el mes de juny s’informarà dels possibles períodes            

d’execució, que estaran condicionats a les característiques de la o les propostes aprovades 

així com al temps necessari per al desenvolupament dels tràmits administratius necessaris 

per a la seva execució.  
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Us convidem a participar a la 6a edició del Liceu a 

la Fresca 

Un any més arriba el Liceu a la fresca, una iniciativa que té com a objectiu principal, posar 

l’òpera a l’abast de tota la ciutadania sense limitacions econòmiques ni geogràfiques. 

Per aquesta edició del Liceu a la fresca 2020   l´òpera escollida és Carmen de Bizet, una de 

les òperes més estimades pel públic d’arreu.  

La retransmissió tindrà lloc el dia 20 de Juny a les 22h.  
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Èxit de la Calçotada Popular 

El passat diumenge 8 de març, la Comissió de   

Festes de l’Ajuntament de Gualba va organitzar una 

nova edició de la Calçotada Popular de Gualba. La 

festa va ser un èxit amb més de 300 participants i 

més de 6000 calçots servits, a més de botifarres, 

mongetes i coca de llardons. 

Amb aquesta activitat lúdica, i altres que es fan al 

llarg de l’any, es pretén promoure l’activitat social i 

cultural a Gualba i fer poble. 

Solidaritat en 

cooperació          

internacional 
L'Ajuntament de Gualba fa una aportació 

de 2000€ per ajudar als refugiats,    

concretament al projecte:  

"SUPORT A L'ACOLLIDA DE POBLACIÓ 

REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA   

VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 

L'ÀREA MEDITERRÀNIA". 

L’Ajuntament de Gualba que està adherit 

al Fons Català de Cooperació al Desenvo-

lupament,   assumeix el compromís de 

dotar pressupostàriament una partida 

per aportació anual. Aquests diners van  

destinats al finançament de projectes 

aprovats pels socis en Assemblea Gene-

ral del Fons Català. Així, seguint amb la 

línia dels últims anys, enguany també 

s'ha destinat aquesta partida solidària de 

2.000€. 

https://decidim-gualba.diba.cat


 

 

Oficina mòbil   

d’informació        

al consumidor 

L’Ajuntament de Gualba i 

la Diputació de Barcelona  

organitzen, de forma con-

junta, les visites de l’Ofici-

na Mòbil d’Informació al 

Consumidor per atendre, 

de  forma gratuïta i perso-

nalitzada, les vostres   

consultes i oferir-vos in-

formació i assessorament 

sobre temes de consum: 

assegurances, serveis 

bancaris, serveis a domi-

cili, serveis turístics,   

habitatge, subministra-

ments bàsics... 

La propera visita està 

programada pel dia 3 de 

juny, de 10:30 h a 13 h , 
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Robotseny 2019-2020 

“Millores energètiques per combatre el canvi climàtic al Baix Montseny” 

Aquest és el cinquè curs que Gualba participa en aquesta fira científica i           

tecnològica del Baix Montseny que enguany es farà el dissabte 30 de maig de 2020 

a la plaça de la vila de Sant Celoni.   

L’objectiu d’aquest projecte, que porten a terme les escoles de primària i          

secundària amb el suport d’Ajuntaments i  empreses del municipi, és fomentar en 

els estudiants les competències científiques, matemàtiques i tecnològiques, per tal 

que els joves s’incorporin a les   empreses amb   esperit d’innovació i creativitat. 

Aquest projecte està       recolzat pel Departament d’Ensenyament. 

Per tal de desenvolupar aquest projecte, l’Ajuntament de Gualba compta amb 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 col·labora cada any. 

Fundació Humana recupera més de 

6 tones de tèxtil a Gualba per a fins 

socials. 

 Un augment del 39% respecte l’any anterior 

 Equivalen a 14.000 peces de roba que tindran una segona vida 

mitjançant la reutilització o el reciclatge. 

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organització que des del 

1987 promou la protecció del medi ambient mitjançant la        reu-

tilització del tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, 

Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda local al territori més pro-

per, ha recollit 6.305 kg de tèxtil usat a Gualba durant el 2019 per 

a donar-les una segona vida mitjançant la reutilització o el reciclat-

ge. Aquest registre representa un augment del 39,5   respecte 

l’any anterior (4.519 kg).  

Al 2019, els donants van dipositar la roba, el calçat, els             

complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzaven als conteni-

dors de color verd de la Fundació. El servei de recollida selectiva 

del tèxtil és gratuït i representa un estalvi per als municipis       

adherits.  

Les tones recuperades per la Fundació equivalen a 14.000 peces 

de roba la gestió de les quals implica un doble benefici: el primer 

és ambiental, perquè en redueix la generació de residus i          

contribueix a la lluita contra el canvi climàtic; el segon és un     

benefici social que  consisteix en la creació de llocs de treball   

inclusius, estables i de qualitat. 
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El temporal Glòria a Gualba 

Del 21 al 23 de gener el temporal Glòria va afectar a tot el país. Les rieres i els rius es van 

desbordar, alguns murs de contenció de carreteres i de cases es van esllavissar,  i el vent 

va ocasionar la caiguda de molts arbres.  

A Gualba les afectacions van ser nombroses i importants. Un cop passat el temporal es va 

dur a terme una estimació tècnica del cost dels danys. El resultat, pel que fa a les          

destrosses en els espais i equipaments públics, es va quantificar en prop de 200.000   

euros. L’equip de govern va declarar l’estat d’emergència per tal de poder accedir als ajuts 

de les administracions com la Generalitat i la Diputació de Barcelona, i dur a terme amb la 

major celeritat possible l’arranjament de les destrosses ocasionades.  

Les escoles de Gualba, així com els equipaments municipals es van tancar durant la      

tempesta. També es va decretar la prohibició de dur a terme activitats a l’aire lliure.    

Aquestes mesures es van prendre seguint els consells de Protecció Civil i de la Delegació 

del Govern de la Generalitat, amb qui es va estar en contacte de forma continuada, amb la 

finalitat de protegir a la població i reduir el número de desplaçaments. 

Som conscients dels inconvenients que el temporal va causar als veïns i a les veïnes de 

Gualba. I volem agrair la col·laboració que en tot moment vam rebre, mostrant un cop més, 

l’alt nivell de civisme i de cooperació del nostre municipi.  
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Millora de l’accés de   vianants de la pujada  del 

Roial Parc 

S’han executat les obres 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 s’ha fet 

alguna millora puntual sobre el ferm del 

vial en algun punt que es trobava      

deteriorat. 

Així mateix, arran del temporal de l’octu-

bre passat on un esclafit va arrancar 

l’arbrat que està al costat d’aquest accés 

(entre d’altres desperfectes ocasionats), 

s’està produint la retirada de restes de 

forma progressiva. A dia d’avui s’han 

arribat a omplir una vintena de camions en la neteja d’aquesta zona entre el Torrent de Can 

Dansa i el Càmping Aqua Alba. 

El Ple de l’Ajuntament aprova una moció de  rebuig 

a la resolució de la Junta Electoral Central respecte 

el M.H. President Quim Torra i l’eurodiputat Oriol 

Junqueras 

En el Ple Ordinari del dia 16 de gener passat, es va aprovar per unanimitat una moció de    

rebuig a la resolució de la JEC sobre la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim 

Torra i el fet de deixar sense efecte la credencial de diputat electe del Parlament de Catalunya. 

Així com el fet que l’eurodiputat Oriol Junqueras de no tenir aquesta condició d’eurodiputat. 

Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol s’afegeixen 

a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen persecució per part      

d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet de defensar el dret     

d’autodeterminació de Catalunya. 

Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al 

costat de les nostres institucions en la denuncia de la persecució judicial i per trobar una   

solució política al procés. 
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Subvencions Ajuntament de Gualba al casal    

d’estiu 2020 

L’Ajuntament de Gualba un any més atorga ajuts a casals  d’estiu 2020 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. 
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Servei de Joventut de l’Ajuntament de Gualba 

El Servei de Joventut organitza assessoraments personalitzats en àmbit acadèmic i laboral 

a Gualba  

Els dies 27 i 30 de gener les tècniques del programa Referents d’Ocupació Juvenil del   

Vallès Oriental van desplaçar-se a Gualba per fer orientacions personalitzades a 6 joves del 

municipi.  

Referents d’Ocupació Juvenil és un programa destinat a joves d'entre 16 i 29 anys (sense 

cap més requisit a part de la franja d’edat) que necessitin assessorament i acompanyament 

en el procés de transició del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional. Les    

tècniques Referents d’Ocupació Juvenil realitzen atencions individualitzades i grupals tant a 

persones joves com a famílies (informació, orientació, acompanyament i seguiment).  

Si tens entre 16 i 29 anys i t’agradaria rebre una orientació personalitzada sobre formació 

i/o treball, escriu un correu a gualbajove@gmail.com o bé contacta al Servei de Joventut de 

l’Ajuntament de Gualba a través del perfil d’Instagram @gualbajove. 

Diferents joves participen en una sessió oberta per plantejar el futur Espai Jove de Gualba 

El passat dijous 13 de febrer el Servei de Joventut de l’Ajuntament va organitzar una sessió 

participativa per recollir la mirada i les propostes de la població jove sobre com hauria de 

ser l’Espai Jove de Gualba.  

Un total de 10 joves d’entre 13 i 19 anys van participar en aquesta sessió oberta, i van fer 

propostes relacionades amb les activitats, la infraestructura i el funcionament d’aquest nou 

equipament. 

Dinamitzadora cívica per a l’emancipació juvenil 

L’Ajuntament de Gualba compta amb els serveis d’una dinamitzadora cívica per a      

l’emancipació juvenil. Una nova figura que el Departament de Treball, Afers Socials i     

Famílies, conjuntament amb els ajuntaments i consells comarcals  vol reforçar per tal 

d’aconseguir la integració dels joves no acompanyats com un actiu social del territori i   

alhora fomentar la societat inclusiva. Ajudarà a treballar l’emancipació juvenil, fomentar la 

convivència i la mediació amb l'entorn i el treball en xarxa amb la comunitat. Així mateix, 

posem en coneixement que l’empresa Superacció, responsable dels menors no            

acompanyats que estan a “El Pinatar”, i el Departament de la Generalitat, obren la         

possibilitat de fer acolliment i mentoria. 

Contacte: Cristina Ureña  667 982 788 

Ubicació: Ajuntament de Gualba, Masia Can Figueres (dijous i divendres) 



 

 

GADAG 

Com ja hem comentat en les publicacions anteriors,estem a l’espera de que l’Ajuntament 

faci l’instalació de l’aigua i el cercat del terreny cedit per ubicar la colonia de gats. 

Mentrestant, nosaltres anem fent gràcies a la col.laboració i els donatius que rebem a través 

de les cuotes de socis o Teaming (molt poquetes encara), alguna esterilització i anem      

abonan factures veterinàries a l’espera també de rebre les ajudes que pertoquen per    

aquestes tasques. 

Aquest passat any hem pogut fer unes 35 adopcions entre gats i gossos, ademes d’altre 

banda, 

hem atés diferentes trucades per solucionar situación com gossos lligats, malalts i en      

situacions crítiques. 

Salutacions 

Grup d'Acció en Defensa dels 
Animals del 
Montseny 

ADF GUALBA 

El passat desembre uns quants voluntaris  van fer una plantada de 5 

avets a la zona del torrent de Can Dansa  on el temporal d'octubre va fer 

importants destrosses. Aquests arbres van  ser comprats per l'Associa-

ció  en la jornada organitzada per Gualba Solidària. 

Està previst fer una primera reunió aquest mes de març amb un grup de 

possibles voluntaris. 
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Actuacions en l’enllumenat públic 

Progressivament es van substituint les lluminàries del municipi per adaptar-les a la normati-

va, per una eficiència energètica i per reduir la contaminació lumínica. Les lluminàries de 

vapor de mercuri s’estan substituint, doncs, per leds. 

Primeres actuacions que es van fer:  

 Es van substituir 10 fanals de la carretera de Gualba (BV5153) a la zona de                

La Barceloneta 

 Es van substituir les lluminàries a la zona de Can Figueres 

Actuacions recents: 

 S’han substituït   4 lluminàries al nucli de L’Estació 

 S’han substituït  totes les lluminàries de Can Pla 

 S’han substituït  7 lluminàries al carrer Martí Joan 

 S’ha millorat la il·luminació a La Llobregosa en una zona que quedava poc il·luminada 

posant un fanal nou 

 S’ha posat un fanal solar a l’entrada del camp de futbol per millorar-ne la visibilitat 

 S’ha restituït el cablejat de la il·luminació del parc de Gualba de Baix 

Actuacions properes: 

 Es canviaran 21 lluminàries al Roial Parc des de l’entrada al càmping fins les bústies 

Altres actuacions a l’espai públic 

 Arranjament de la vorera del carrer Martí Joan 

 Tasques de reparació dels danys dels temporals 

 Reparació de camins 

 Millora de la zona de contenidors d’escombraries a Can Cambó 

Projecte de connexió entre 

nuclis 

En el marc del projecte de mobilitat i de       

connexió entre nuclis impulsat per l’Ajuntament 

amb el suport de la Diputació de Barcelona, 

s’han anat portant a terme vàries actuacions en 

els últims mesos com ja hem anat explicant. A 

part de la senyalització que es va posar per localitzar cada punt de connectivitat i dibuixar 

els camins de connexió, ara s’ha acabat d’adequar un tram de camí d’uns 400 metres que 

va des del camp d’esports de Can Pahissa fins la carretera que porta a Can Cambó,       

enllaçant amb el tram de l’antiga carretera de Sant Celoni que connecta amb Gualba de 

Baix. Aquest  es va delimitar   amb un carril de bandes i amb senyalització vertical per la 

seguretat dels vianants i ciclistes. 



 

 

Constitució de la Comunitat de Municipis del Baix 

Montseny 

La Comunitat de Municipis del Baix Montseny  

s'ha constituït formalment després que tots els 

ajuntaments membres (Gualba entre ells) hagin 

aprovat per Ple municipal la constitució i el   

conveni que la regula. D'aquesta manera els 

municipis del Baix Montseny disposen d'un   

òrgan de govern que facilitarà la col·laboració i 

coordinació entre municipis per tirar endavant el  

Pla Estratègic, per al Desenvolupament Local i 

l’Ocupació. Aquest espai de treball possibilita un 

entorn  per treballar en termes de promoció 

econòmica i ocupació. Actualment s’està      

treballant en tres línies d’actuació que són el 

turisme, el sector de la biomassa com a sostenibilitat energètica i l’àmbit empresarial. 

Nova ubicació de la parada del Bus a Can Pla 

S’ha canviat de lloc la marquesina de la parada del 

Bus a Can Pla per garantir una millor accessibilitat a 

les persones usuàries, en especial aquelles que tenen 

mobilitat reduïda. L’antiga parada restava fora de  

l’accés del Bus i en canvi aquesta nova ubicació fa 

que el vehicle pugui parar davant mateix de la      

parada. L’actuació es complementa amb l’habilitació  

d’una zona d’aparcament just darrera la marquesina 

que facilita la reordenació de tota aquesta zona. 

Així mateix, s’està treballant amb l’AMTU (Associació  Municipis Transport Urbà) en les        

possibles millores de la ruta i les seves parades. 
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Subvencions rebudes per part de la Diputació de 

Barcelona dins el catàleg d’activitats i serveis 2019 

En el decurs de l'any 2019, 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: 
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LES VEUS DE GUALBA 

Hola amics, 

Ja torna la Coral les Veus de Gualba a escriure a la revista. Bé!!! 

Portem bones notícies, hem recuperat cantaires que van marxar i ara tornen a ser entre 

nosaltres, ens diuen que s’hi troben bé i que no volen perdre aquesta unió de veus. 

La il·lusió és part d’aquesta coral. Estem rebent algunes trucades de  pobles veïns per anar 

a actuar en Festes Majors, Aplecs, Trobades de Corals, etc. De moment i per dates que ja 

hem confirmat anirem a cantar el mes de maig a Girona “Temps de Flors”  al barri vell.  

Maco oi? Us esperem. 

Preparem per al mes de juny una Trobada de Corals a Gualba, encara hem de decidir la 

data i quines veus convidades vindran. Es farà a l’era de Can Figueres. Ja us comunicarem 

exactament dia i hora. 

Us recordem que esteu tots convidats a ser cantaires. Necessitem veus, vinga, no tinguis 

vergonya, sigues valent i vine! 

Si voleu contactar amb nosaltres ho podeu fer a través d’Instagram;  

@colallesveusdegualba, a través del Facebook; Coral Les Veus de Gualba, o trucant als 

números següents: Anna Fortuny – 630 66 88 41, Montse Vall-llosera – 660 68 10 27 o 

Dolors Saltó – 615 95 29 67 

 

ASSOCIACIÓ CASAL DE GUALBA 

Un grup de persones voluntàries de Gualba, volem reiniciar el Casal perquè creiem que en 

un poble com el nostre és important tenir una associació on, persones grans, ens puguem  

reunir per a fer  activitats diverses i , alhora, tenir un lloc de trobada per a compartir les 

nostres vivències i mantenir-nos actius, cada u , a mesura de les nostres possibilitats. 

De moment,  tenim aquestes propostes d’activitats: 

Sortides, viatges, teatre, museus, exposicions... 

Classes: de català i informàtica, nivell bàsic. 

Temps per cosir... 

Club de lectura. 

Estiguem en forma: gimnàstica, ball, ioga, sortides a caminar, massatges, pedicura... 

 

Les persones interessades a formar part d’aquesta associació es poden dirigir al Casal, a 

partir de l’1 d’abril, els dimecres i dijous  de 5 a 7 de la tarda. 
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GUALBA CREACTIVA 
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Recurs material MATERIAL GUALBA TRAIL KIDS SOLIDARIA Oficina Activitats Esportives 

Recurs tècnic ELABORACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE   TREBALL Servei d'Assistència a l'Organització 

Municipal 

Recurs econòmic DINAMITZACIÓ DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT 

LOCAL 

Oficina Activitats Esportives                        

500€ 

Recurs material ACTIVITATS DE SUPORT A LA FUNCIÓ EDUCATIVA DE 

LES FAMILIES 

Gerència de Serveis d'Educació 

Recurs econòmic FINANÇAMENT DE L'AMBIT DE BENESTAR SOCIAL Servei Acció Social 5.168,69€                                

Recurs econòmic CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES CAMINS EN 

PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS 

Oficina Tècnica Prev. Mpal. Inc. For. i 

Des. 10.604,0€ 

Recurs econòmic ACTIVITATS CULTURALS DE LES FESTES MAJORS Oficina Estudis i Recursos Culturals 

1.148,00€ 

Recurs econòmic DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES EDUCATIVES Gerència de Serveis d'Educació           

5.188,00€ 

Recurs econòmic ACCIONS DRETS CIVILS Servei de Convivència, Diversitat i Parti-

cipació Ciutadana 2.000,00€ 

Recurs material SENYALITZACIÓ ITINERARI DE FONTS A GUALBA Oficina Tècnica de Turisme 

Recurs econòmic ARRANJAMENTS HABITATGES A GUALBA Servei Suport de Programes Socials 

3.234,00€ 

Recurs econòmic FINANÇAMENT PARTICIPACIÓ CIUTADANA -          

PRESSUPOSTOS  PARTICIPATIUS 

Servei de Convivència, Diversitat i Parti-

cipació Ciutadana 1.227,00€ 

Recurs econòmic MESURES PER A REDUIR DANYS CAUSATS PELS 

SENGLAR 

Gerència de Serveis d'Espais                     

Naturals 5.000,00€                                                    

Recurs material PLATAFORMA PER PARTICIPACIO CIUTADANA A   

GUALBA 

Servei de Convivència, Diversitat i Parti-

cipació Ciutadana 

Recurs material TALLER DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA Servei de Convivència, Diversitat i Parti-

cipació Ciutadana 300,00€ 

Recurs econòmic TALLERS CULTURALS A GUALBA Oficina Estudis i Recursos Culturals 

1.500,00€ 

Recurs econòmic FINANÇAMENT DEL SERVEI D'INSPECCIO I VERIFICA-

CIO D'ACTIVITATS A GUALBA 

Oficina Activitats 1.000,00€ 

                                   

Recurs econòmic VII FIRA DE BRUIXES A GUALBA Servei Comerç Urbà 3.000,00€                       

Recurs tècnic CAMPANYA ESTALVI ENERGETIC EN EQUIPAMENT 50 

50 ESCOLA CEIP AQUA ALBA 

Oficina Tècnica d'Educació i Promoció 

Ambiental  592,90€                                          

Recurs econòmic ACCIONS D'EDUCACIÓ A GUALBA Oficina Cooperació al Desenvolupament  

1.203,70€                                                   

Recurs tècnic REDACCIO PROJECTE FRANJA PERIMETRAL ROYAL 

PARK 2 

Oficina Tècnica Prev. Mpal. Inc. For. i 

Des. Ag 

Recurs tècnic ENERGIES RENOVABLES EN EQUIPAMENTS MUNICI-

PALS DE GUALBA 

Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i  

Sostenibilitat 

Recurs econòmic BEQUES ESPORTIVES PER PREVENIR EL RISC     

D'EXCLUSIÓ 

Oficina Activitats Esportives 1.247,10€ 

                 

Recurs material SUPERVISIO DE CASOS DE PROFESSIONALS Servei Acció Social  234,00€                                   

Recurs econòmic ESDEVENIMENTS I PROGRAMES Oficina Activitats Esportives 4.000,00€              

Recurs econòmic MILLORA DEL MATERIAL INVENTARIABLE            

D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS 

Oficina Equipaments Esportius 

2.244,51€          

Recurs econòmic ANIMALS DE COMPANYIA A GUALBA Servei Salut Pública 1.000,00€                               

Recurs econòmic PROMOCIO DE LA SALUT Servei Salut Pública 3.558,79€ 

Recurs econòmic CONTROL PLAGUES URBANES, PREVENCIO MOSQUIT 

TIGRE 

Servei Salut Pública 5.600,00€                            

Recurs material SUPORT EN EL DISSENY DEL PLA LOCAL DE JOVEN-

TUT DE GUALBA 

Oficina Pla Jove 326,70€ 

                                         

Recurs tècnic DISSENY DEL PLA D'USOS DEL FUTUR ESPAI JOVE DE 

GUALBA 

Oficina Pla Jove 2.828,37€ 

                                      

Recurs econòmic FINANÇAMENT EN L'ÀMBIT DE JOVENTUT Oficina Pla Jove  2.271,59€                                     
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AMPA ESCOLA AQUA ALBA 

Aquest curs 2019 l'AMPA ha canviat la seva Junta. Els seus integrants han posat molta il·lusió 

en crear espais per trobar-se persones amb diferents habilitats i interessos, a promoure      

activitats i accions dins l'escola i des de la mateixa, a través de les seves comissions, com ara; 

activitats culturals, mediambientals, socials, i intergeneracionals. 

El respecte al mediambient, la igualtat de gènere, els espais de joc i l’aprenentatge a través del 

lleure i l'aprenentage a l'aire lliure, el foment lector, i la promoció de les festes i tradicions   

culturals són pilars en totes les activitats, fent èmfasi en la sinèrgia de les associacions del 

poble. 

La comissió de sisè, us va fer disfrutar 

del Túnel del Terror i l’obra dels Pasto-

rets, amb el suport del director del grup 

de teatre 12+1, un any més grans i 

petits vau viure moments intensos de 

nervis i emocions! Ens vau veure a la 

Fira de Sta. Llúcia participant en la  

Marató de TV3 dedicada a les malalties 

minoritàries! 

Aquest gener, hem construït nous elements al pati de l’Escola, dels quals tots ja n’hem gaudit! 

Acabant així la primera fase del projecte. Sabeu què? ens han visitat i felicitat angleses i     

malteses, dins un projecte europeu Erasmus+, pel fantàstic projecte dut a terme a la comunitat 

educativa a través de la intervenció en el pati! 

Divendres 28 de Febrer vam obrir el pati per celebrar el           

carnestoltes amb una Xocolatada Solidària promoguda des de la 

FAPAC que va recaptar gairebé 150€ pel càncer infantil en tan 

sols una hora! 

Tenim ganes de seguir! Properament veureu accions el Dia de la 

Dona, accions a St. Jordi, activitats pel foment lector dins la    

Biblioteca, activitats mediambientals (recupereu el vostre        

Passaport del Futur, venen nous reptes abans que acabi l’any que 

ens havíem marcat pel repte) i l’esperada festa de fi de curs i  

comiat de sisè. No us ho perdeu! i seguiu-nos @ampagualba o al 

bloc de l’AMPA de l’Escola Aqua Alba. 

 

L’AMPA 
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ESBART JOVE DE GUALBA 

L’Esbart Jove de Gualba entra ja en el segon trimestre a ple rendiment. Els assajos ja posen 

la mirada en la ballada de Gitanes i en la Festa Major d’estiu. La renovada sala Gorg Negre 

ens permet assajar en unes condicions idònies per la dansa.  

El 26 de gener tots els grups de l’EJG van actuar a la sala Gorg Negre dintre del programa 

de la Festa Major d’hivern de Gualba. Aquesta actuació va ser l’estrena per als grups     

infantil, juvenil, cos de dansa i dansa d’arrel amb els nous director i directora. El repertori 

de nous balls presentats van agradar molt al públic assistent que va omplir la Sala. 

La propera ballada serà el proper 15 de març a Barcelona, al barri de Sant Andreu on ens 

acollirà l’Esbart Juventus. Aquesta ballada forma part de la Roda de Veterans Catalònia. 

Posteriorment, el 25 d’abril es participarà de nou a la roda de veterans, aquest cop a    

Figueres i finalment el 9 de maig a Granollers. 

La ballada de Gitanes d’enguany tindrà lloc el diumenge 17 de maig de 2020 a les 11;30 a 

la Plaça Joan Ragué. De moment tenim confirmada la participació dels grups de Gitanes de 

Santa Eulàlia de Ronçana i Santa Perpètua de la Mogoda.  

Esperem que al llarg d’aquest trimestre puguem traslladar tot el vestuari que ara          

s’emmagatzema a Xauxa, a les noves dependències que ens han habilitat a la Sala Gorg 

Negre. 

Com sempre, volem agrair el suport de l’Ajuntament de Gualba a l’ Esbart Jove de Gualba. 

 

 


