
L’Ajuntament de Gualba està executant aquest projecte 
començant amb les obres de rehabilitació de can Xiroi, 
dins la masia de can Figueres. 
 Els punts que contempla el projecte són els següents:
• Senyalització i creació d’itineraris dels punts significatius 
del poble relacionats amb el seu patrimoni urbanístic i cul-
tural.
• Creació d’un museu de mineralogia i adaptació d’un es-
pai de documentació i interpretació històric-cultural a la 
casa petita de la masia de can Figueres.
• Recuperació d’un espai cultural a la zona dels masovers 
(can Xiroi) de  la masia de can Figueres.
• Adequació del Passeig de la Riera com a continuïtat del 
camí Ral que va des de l’Estació de la Renfe fins a la 
masia de can Figueres i enllaçant diferents punts d’interès 
del poble.
• Creació d’un punt d’informació turístic.
• Creació d’un centre d’interpretació i audiovisual sobre 
l’entorn del Parc Natural.

• Creació d’un punt d’informació del Parc Natural del Mont-
seny.
• Rehabilitació de la casa gran de la masia de  can Fi-
gueres com a eix vertebrador del projecte on anirà el 
Punt d’informació turístic, el del Parc Natural i el centre 
d’interpretació i audiovisual.
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“Gualba, viu el poble amb tot el seu encant”

Jornada per la cura del medi ambient
El passat 4 de maig, l’Ajuntament va orga-
nitzar aquesta jornada amb la col•laboració 
de l’Escola Aqua Alba i el Grup de Cami-
naires, per tal de conscienciar de la impor-
tància del reciclatge. Els assistents varen 

poder participar d’una caminada popular , 
inflables per a la canalla, així com tallers 
per fer sabó i estels de paper. Un pica-pica 
va posar punt i final a aquesta jornada par-
ticipativa per part de grans i petits.

Gualba
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L’Ajuntament de Gualba incorpora al seu patrimoni les instal•lacions 
del parc mediambiental del Racc
L’Ajuntament de Gualba i el RACC han arribat a un acord  perquè la 
propietat passi a ser de titularitat pública. En aquest sentit i amb la 
bona predisposició del RACC, aquest fa donació de les instal•lacions 
del Parc Mediambiental a l’Ajuntament de Gualba. En el disseny de 
la futura gestió d’aquest espai, es compta amb la col•laboració de 
la Diputació de Barcelona, donat que aquesta finca està dins del 
Parc del Montseny. D’aquesta manera, el municipi disposarà d’ uns 
equipaments i una extensió de terreny forestal situats dins la zona 
protegida de Parc Natural.
El Parc de Gualba resta tancat des del dia 30 d’abril en que  finalitzà 
l’activitat de cara al públic que oferia el RACC. A partir d’aquell mo-
ment, s’inicia un període de reformes i en posterioritat els  tràmits 
administratius per licitar l’explotació de les instal•lacions.
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Revista d’entitats
L’Ajuntament està impulsant una pu-
blicació d’entitats, de format senzill, 
on aquestes puguin informar de les 
activitats que realitzen al llarg de l’any. 
Les entitats que estiguin interessa-
des s’hauran de posar en contacte a 
l’adreça de correu marta.cloca@gmail.
com.

Serveis socials de 
l’ajuntament. 
Activitats organitzades
Durant aquest curs, alumnes de 
l’escola Aqua Alba han pogut realitzar 
diferents tallers:  “Pantalles” , enfocat 
a evitar la dependència en l’ ús de les 
noves tecnologies, “La importància de 
menjar fruita” i “Higiene personal”. Per 
a la gent gran, s’ha organitzat la xerra-
da “Aproximació a la reminiscència” , 
dos tallers, un de memòria i l’altre de 
qualitat de vida, i el viatge anual que 
aquest any s’ha escollit Extremadura 
com a destí.

Millores de camins i pistes

El nostre entorn fa que Gualba  tingui un 
gran quantitat de camins i pistes que cal 
anar repassant, tant per l’accés dels veïns 
com per necessitat en cas d’incendi. Ac-
tualment s’està treballant amb la Diputació 
de Barcelona per poder homologar el Pla 
d’Actuació Municipal en incendis fores-
tals.
Actuacions fetes per part de l’Ajuntament:
•Repàs i aportació material de la pista des 
de la cruïlla del RACC fins a l’encreuament 
de Can Viader. 2011
•Arranjament camp de Can Maynou i 
camí. 2011 i 2012
•Arranjament camí Ral-Can Puig.2011
•Camí i aparcament Cuca De Llum.2012
•Aportació material Can Po-Can Mirabó. 
2012

•Repàs i aportació material pista des de 
Can Pla fins a Can Ribalta i torrent de Can 
Dansa. 2012
•Camí de l’ETAP-dipòsits. 2012
•Camí Can Buscarons.
•Camí de la central. 2012
•Manteniment pas de la Tordera. 2012 i 
2013
•Repàs Camí Ral des de la  zona d’escombraries 
de Can Pla fins a Can Masferrer i Can Cortina. 
2012 i 2013.
•Repàs marges carretera Campins.
•Aportació material Can Ribes-Can Po. Abril 
2013
Pendent:
•Camí des de Can Campeny fins a Can Via-
der 2013
•Carena des de Can Pla fins a Can Viader. 
2013 (Ajuntament/ADF)
•Projecte de la riera (“Gualba, viu el poble 
amb tot el seu encant”)

Actuacions fetes per l’ADF:
•Pista carena Can Mata-El Pinatar.2012
•Pista Cal Monjo-Can Mata (estassada i 
repàs).2013
•Pista Can Cambó-Campins.(estassada i 
repàs). 2013
Actuacions a fer per la Diputació:
Carretera Gualba-Riells (col•locació pas 
de tubs i millora de la pista) 2013.



Més millores 
a la xarxa d’aigua

L’any passat es varen fer unes millores 
importants  amb l’ajuda de la Diputació 
i aquest any continuem treballant en 
aquesta línia. Per aquest motiu hem 
sol•licitat, de nou, a la Diputació, ajuts 
per tirar endavant una sèrie d’actuacions  
per millorar la qualitat de l’aigua de con-
sum a realitzar a l’estació de tractament. 
Paral•lelament, s’han fet actuacions com 
la reparació del camí que porta a la cen-
tral elèctrica, la col•locació d’un comp-
tador de la sortida del filtre del dipòsit 
principal, la d’un clorador al dipòsit del 
Roial Parc, petites millores a la bassa de 
captació i la ubicació de tres filtres per 
respirar al dipòsit principal, totes elles 
amb l’aportació de l’Ajuntament.
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Escola/
Consultori mèdic
Les obres de l’ampliació de l’escola 
han portat molt bon ritme, però en el 
seu tram final s’han vist frenades, tot 
i que s’hi va treballant. Ara, l’empresa 
constructora ha rebut una injecció 
econòmica per part de la Generalitat 
per poder continuar , a l’ espera d’una 
segona partida. Esperem, doncs, 
que en els propers mesos es finalitzi 
l’obra.
Al consultori mèdic només li falta equi-
par-lo amb el mobiliari, els equips in-
formàtics, els mèdics, etc. Està en el 
final del procés de licitació. Aquest es 
va veure interromput fa uns mesos per 
part del CATSALUT per poder fer una 
reestructuració de tot aquest equipa-
ment i, això , va comportar començar 
la licitació de nou i endarrerir -ne 
l’obertura. Ara, les empreses corres-
ponents, començaran a equipar-lo per 
poder fer la inauguració el més aviat 
possible.

Obres de remodelació 
al pati de la parròquia
L’Ajuntament de Gualba està execu-
tant les obres de remodelació del mur 
que tanca el pati de la parròquia i la 
seva entrada. Aquesta actuació es fa 
en el marc del conveni de cessió d’ús 
dels terrenys annexes a l’església pa-
rroquial de Sant Vicenç de Gualba.

Zona verda del Cap

Al costat del nou consultori mèdic, 
s’ha condicionat un espai de parc  per 
compartir els usos de zona verda i, 
en casos puntuals, de zona habilitada 
d’aparcament (quan algun esdeveni-
ment ho requereix). Aquesta actuació 
fa que  es descongestioni l’aparcament 
dins el nucli, facilitant-ne la mobilitat.

En el Consell de Ministres, es va presentar un informe 
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
sobre l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalitza-
ció i Sostenibilitat de l’Administració Local. Aquest 
document contempla mesures que afecten l’autonomia 
local, ignorant les necessitats de la ciutadania. A més, 
correspon a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de règim local i ja està treballant en una nova 
Llei de Governs Locals. Els Ajuntaments són els que 
millor coneixen la realitat del seu territori i , en canvi, 
l’objectiu del govern central és recentralitzar i controlar 
al màxim els municipis i no es té en compte una millo-
ra del finançament dels ens locals, sent un dels proble-
mes pendents. Qualsevol reforma de l’Administració 
Local s’hauria de fer amb un consens ampli. Aquests 
són alguns dels motius perquè hem presentat una 
moció al Ple ordinari del dia 4 de juliol,  rebutjant 
l’Avantprojecte de Llei i ha estat aprovada per unanimi-
tat pels regidors i regidores de tots els grups.

Marc Uriach Cortinas

Jo també voldria un camp de futbol, però el 
projecte previst per l’actual govern municipal, 
és una inversió massa elevada, que no es 
correspon amb les dificultats econòmiques que 
es viuen i per el benefici social que aporta.  
Disposem d’instal•lacions, esportives, pista i 
piscina, que tenen un elevat cost de man-
teniment i en les en què no es practica cap 
disciplina federada. És obligació del govern 
municipal la promoció de l’esport, però abans 
de comprometre’s en una nova instal•lació, no 
seria més coherent la redacció d’un pla d’ús 
de les instal•lacions actuals? Gualba necessita 
equipaments vàlids per a diferents especialitats 
esportives, que siguin aptes  per a persones 
d’edats i sexes diferents. Ara no toca, no 
podem dir que sigui una prioritat municipal, les 
necessitats avui són unes altres.

Eduard Puigjaner

Piscina
S’ha obert la segona temporada de la 
piscina a Gualba de Baix, des del dia 
22 de juny fins el dia 1 de setembre, 
d’ 11h a 19h. Podeu consultar les ta-
rifes a la pàgina web de l’Ajuntament. 
En el recinte de la piscina i de la pista 
esportiva del costat, s’estan portant a 
terme diverses actuacions per acabar 
de condicionar aquest espai (paviment 
a la rampa d’accés, col•locació del 
tram de tanca perimetral que faltava, 
noves zones d’ombra amb para-sols 
de bruc...).

Promoció econòmica
Des de l’àrea de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament s’estan fent  una sèrie 
d’actuacions en diferents àmbits:
1.Suport al teixit empresarial, mitjançant 
contactes amb les empreses del munici-
pi que ens permetin conèixer les seves 
necessitats, la creació d’un nou directo-
ri i d’una secció específica a la web de 
l’Ajuntament amb informació empresa-
rial, l’elaboració d’un catàleg amb els 
serveis que ofereix l’Ajuntament en ma-
tèria de promoció econòmica, donar a 
conèixer el Grup Foment pel Treball.
2.Suport a l’emprenedoria i noves acti-
vitats econòmiques. S’està dissenyant 
un protocol d’actuació que inclogui 
tots aquells serveis municipals per a 
les persones emprenedores i que vul-
guin fer una empresa a Gualba. També 
s’organitzen cursos, com els que es va 
fer  de creació de pàgines web.
3.Dinamització del comerç local amb 
una planificació d’activitats al poble pen-
sada per beneficiar a aquest sector.
4.Urbanisme i activitat econòmica. S’està 
treballant per facilitar la instal•lació 
d’empreses al polígon.
5.Millorar l’ocupabilitat de les persones 
aturades. A través del Grup Foment pel 
Treball, s’està contactant amb les em-
preses per poder recollir i gestionar les 
demandes d’ocupació (ja es presenten 
ofertes i en alguns casos s’han contrac-
tat persones aturades de la llista per part 
de les empreses). També s’organitzen 
de forma puntual cursos de formació.
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Actes culturals
La cultura ens aporta uns recursos que poden ser molt útils, com la participació 
activa i de convivència. Les entitats públiques i les entitats associatives hem 
d’actuar com a dinamitzadores d’aquestes activitats. En aquesta línia tenim les 
Festes Majors, la d’hivern, la d’estiu, la de Gualba de Baix o, fins ara, la del Roial 
Parc. També les actuacions continuades de les entitats com l’Esbart, La Colla 
de Gegants i Grallers, el Concurs de Pintura Ràpida, La Coral, l’Associació Ca-
sal de Gualba, els Godalls, l’AMPA de l’Escola Aqua Alba, la llar d’infants amb 
activitats al llarg del curs escolar, els Amics de la Música i la seva última posa-
da en escena del concert de la Montserrat Martí, l’Associació Cultural  12+1 i 
la seva representació de “Nit de Bruixes” amb la col•laboració d’altres entitats 
del poble. Coincidint amb una d’aquestes representacions, el dia 27 de juliol 
(tarda-nit), la Comissió de festes de l’Ajuntament organitza una Fira de Bruixes 
amb parades  de productes esotèrics, artesanals, d’alimentació, decorades per 
a l’ocasió. 

El partit dels 
Socialistes 
no ha presentat 
cap escrit


