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www.gualba.net

AJUNTAMENT DE GUALBA

☎ TELÈFONS D’INTERÈS

Oficina d’atenció al ciutadà

Ajuntament de Gualba
938487027
Vigilant municipal		
608143654
Consultori mèdic		
938487957
Farmàcia de Gualba		
938487028
Parròquia de Gualba		
938487312
Taxi Gualba			
637235686
Escola Aqua Alba		
938487240
Llar d’infants La Cuca de llum 938487253
938670317
Hospital de Sant Celoni
Emergències			
112

Passeig Montseny, 13
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 09:00h a 13:30h
Dimarts i dijous de 16:00h a 20:00h
El primer dissabte de mes de 10:00h
a 13:00h
(excepte els mesos de novembre i desembre
del 2014 que s’obrirà el segon dissabte)
www.gualba.net

PISCINA MUNICIPAL
En el Ple del dia 3 d’abril de 2014 es
van aprovar inicialment les tarifes proposades per a la temporada 2014.
Horaris: del dia 21 de juny fins el 31
d’agost des de les 11 h fins les 19 h.
Entrada de dilluns a divendres
no festius
De 0 a 2 anys.............................Gratuït
De 3 a 14 anys................................3 €
A partir de 15 anys.......................3,5 €
Majors de 65 anys
/pensionistes..................................3 €
Entrada dissabtes, diumenges
i festius
De 0 a 2 anys.............................Gratuït
De 3 a 14 anys.............................3,5 €
A partir de 15 anys..........................4 €
Majors de 65 anys
/pensionistes...............................3,5 €
Abonament mes de juliol
De 0 a 2 anys.............................Gratuït
De 3 a 14 anys..............................20 €
A partir de 15 anys........................30 €
Abonament mes d’agost
De 0 a 2 anys.............................Gratuït
De 3 a 14 anys..............................20 €
A partir de 15 anys........................30 €
Abonament temporada d’estiu
De 0 a 2 anys.............................Gratuït
De 3 a 14 anys..............................30 €
A partir de 15 anys........................50 €
Targeta E-10..................................20 €
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Les famílies nombroses, els pensionistes i les persones majors de 65 anys,
que així ho acreditin, podran gaudir
d’un 10% de descompte sobre el preu
dels abonaments.
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Parc mediambiental de Gualba
Fa uns mesos, l’Ajuntament de Gualba i el RACC van
arribar a un acord perquè la propietat passés a ser
de titularitat pública. D’aquesta manera, el municipi pot
disposar d’ uns equipaments i una extensió de terreny
forestal situats dins la zona protegida de Parc Natural.
A partir d’aquell moment s’inicia
S’espera que,
un període de reformes i en posde cara a
terioritat els tràmits administral’estiu, el Parc
tius per licitar l’explotació de les
obri les seves
instal•lacions. Durant les últimes
portes al
setmanes s’està realitzant el
públic.
procés d’adjudicació de la prestació del servei, mitjançant concurs obert, que contempla l’ús d’acampada, restauració i lleure, així com altres
activitats de caràcter social, docent, educatiu, mediambiental i cultural. S’espera que, de cara a l’estiu, el Parc
obri les seves portes al públic. Aquesta obertura serà
d’accés lliure al recinte en els horaris establerts independentment dels serveis que ofereixi l’empresa adjudicatària.

Pediatria/consultori mèdic
L’actual equip de govern va apostar en tot moment perquè el municipi disposés de pediatria (doctora i infermera). Això
ha estat una realitat coincidint amb l’obertura del nou consultori mèdic el dia 10 de març de 2014. Cada divendres disposem del servei de pediatria en horari de 9h a 11:30 h. Informem, també, que s’estan traslladant a aquest equipament
els Serveis Socials de l’Ajuntament.
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El fet de engegar una obra com el camp d’esports,
no significa deixar de costat altres actuacions. En
els últims anys, el pressupost municipal, es mou
amb números molt similars, fins i tot, hem destinat
més recursos a Ensenyament o a Serveis Socials,
per posar alguns exemples. El capítol d’inversions
també mostra la mateixa tònica del pressupost general. Durant aquests anys s’ha destinat la partida pressupostària per fer diferents projectes i ara,
aquest 2014, entre els projectes planificats, creiem
necessari destinar una part a aquest equipament.
Hem de tenir en compte que és una millora per al
poble i que en l’actualitat, el camp de futbol, està tenint més de 8000 usos a l’any (s’entén per us cada
vegada que una persona fa servir un equipament),
per sobre de la majoria d’equipaments municipals.
A més, aquesta instal•lació, permetria donar un
rendiment econòmic alternatiu a l’ús principal de
l’activitat, com passa amb altres camps municipals
de poblacions veïnes, i, a més, pot tenir altres usos
com el d’activitats escolars, campus, estades esportives, esdeveniments, etc. Per tant, és factible
fer aquest equipament com ja exposàvem en el
programa electoral.
Ens diuen que això només és una il•lusió, sense
cap ni peus. Evidentment és una il·lusió, però també la il•lusió de molts altres, no només de l’equip
de govern i tots n’ hauríem d’estar il•lusionats
en dotar d’equipaments necessaris al poble. Per
descomptat, toquem de peus a terra, per això ho
fem i creiem que ens avala la gestió feta fins ara.

Dubtes sobre el projecte a Can Pahissa. És d’agrair
que els polítics siguin respectuosos amb els seus compromisos; i els programes són un contracte amb els
votants. CiU ja exposava en el seu la construcció d’un
camp de futbol; i, amb la majoria obtinguda, es veu
legitimat per a fer-ho. Ara bé, això no treu que per alguns, el projecte a Can Pahissa generi dubtes: el projecte presentat només desenvolupa la 1a fase d’una
actuació; és, per tant, un projecte incomplet, un camp
sense vestuaris, sense grades, sense aparcament,...
Quin és el cost total? Què passa amb l’enllumenat,
clavegueram, aigua, accessos viaris..? Quin serà el
cost d’aquests serveis? Què costarà el manteniment
a càrrec del pressupost municipal? No hi ha cap alternativa? Què costa “desallotjar” l’actual? No s’ha fet
cap estudi d’impacte ambiental i Can Pahissa és zona
de connexió Montseny-Montnegre. Gualba no disposa
d’un espai comú per al lleure, la lectura o l’estudi; i
prioritzarem el futbol per a infants i joves? Què passa
amb els no tant joves i gent gran? Què passa amb
d’altres esports? Els futurs usuaris són un col•lectiu
prou gran com per a fer-hi una inversió pública tant important? El que demanem és diàleg, que tothom tingui
accés a la informació completa sobre el projecte i les
seves connexions amb la construcció d’habitatges a
Can Pahissa. I que en una consulta els ciutadans confirmin si aquest projecte és ara el que cal a Gualba.

Marc Uriach Cortinas

ERC, secció local de Gualba

El partit Socialista no ha presentat cap escrit
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III jornada
recicla-recicla’t

El dissabte 31 de maig a la plaça Joan Ragué es
farà la “ III Jornada RECICLA-RECICLA’T”.
El motiu d’aquesta Jornada té un triple objectiu.
Conscienciar-nos tots plegats de la bona gestió
dels residus que generem, reciclar-nos per tal
de transformar les nostres idees i maneres de
fer les coses per tal
de millorar el nostre “Voluminosos
entorn, i gaudir d’una al carrer?
jornada per a grans Llençals quan
i petits. Aquest any, toca”
a més dels inflables,
podrem aprendre a fer “L’aigua és
manualitats amb ma- vida, no la
terials reciclats i a fer llencis!”
compostatge.
A més, s’inicia la campanya “VOLUMINOSOS
AL CARRER? LLENÇA’LS QUAN TOCA!”
amb la voluntat de demanar que es deixin els
voluminosos al costat dels punts de recollida
d’escombraries, el diumenge abans de la recollida i preferiblement per la tarda-vespre.
Al mateix temps, donat que s’acosta l’estiu, hem
endegat la campanya “L’AIGUA ÉS VIDA, NO
LA LLENCIS !” amb la finalitat de conscienciarnos tots plegats de la importància de fer un bon
ús de l’aigua.

10

Butlletí Municipal

L’arxiu municipal de Gualba
participa a l’exposició virtual:
“L’obra de la mancomunitat
als municipis”
Enguany es commemoren els cent anys de la constitució de la Mancomunitat de Catalunya i amb aquest pretext hem cercat al nostre arxiu municipal
una mostra de quines són les empremtes que hi han restat. Es tracta d’una
mostra de documents d’arxiu a l’entorn de les accions realitzades per la
Mancomunitat de Catalunya al territori de la província de Barcelona. Està
formada per 107 documents procedents de 28 arxius municipals, gestionats
pels arxivers itinerants del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius
Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona.Us convidem a visitar-la i així conèixer Una mostra
quines actuacions van tenir lloc en el nostre munici- de quines són
pi i a altres poblacions menors de 10.000 habitants les emprentes
de la nostra província.Podeu veure l’exposició a que hi han
www.diba.cat/web/exposicio-mancomunitat-als- restat
municipis/tema

Arranjament de les
pistes de petanca
El pati de la rectoria és un espai de la parròquia cedit a l’Ajuntament de
Gualba on hi trobem una zona d’esbarjo infantil i les pistes de petanca.
Últimament s’han anat fent actuacions per condicionar aquest espai com
ara l’arranjament del mur, l’adequació del paviment i l’entrada de la zona
d’esbarjo, i ara s’han arranjat algunes de les pistes de petanca en la línia de
mantenir i millorar els nostres equipaments.

Fires

Esports Gualba

El dia 8 de juny es torna a organitzar la Fira d’intercanvi i 2ª
mà a la plaça Joan Ragué i el 2
d’agost es celebrarà la segona
edició de la Fira de bruixes.

Des de l’Ajuntament, seguim promocionant iniciatives d’esport i, en aquest sentit, s’organitza, el dia 8 de juny, la primera
edició de la Trail popular de muntanya
de Gualba amb dos recorreguts, un de
16 Km i un altre més exigent de 27 Km.
Tanmateix, s’està preparant la segona
edició de la Gualba BTT per a la pròxima
tardor.

Escola Aqua Alba

A partir del dilluns 17 de març els nens i nenes de Gualba van iniciar les classes en el nou edifici de l’escola Aqua Alba. La nova escola acull a tots els
alumnes, en especial als alumnes de primària que, a partir d’ara, s’ubiquen
en el nou edifici. Els alumnes de segon cicle d’infantil continuen fent les
classes a l’edifici actual. Tot i així poden gaudir a l’igual que els seus companys, de totes les instal•lacions que ofereix l’escola nova: servei de cuina i
menjador, gimnàs i aules especialitzades.

Maig 2014

Gas Natural

Al febrer d’aquest any, Granpergas,S.A. va arribar a un acord de compravenda amb Gas Natural Distribució SDG, S.A. de les instal•lacions
del gas propà (GLP) que subministra al municipi. Com a conseqüència d’aquesta compravenda, Granpergas, S.A.
Això permetrà
ha deixat de ser la
propietària d’aquestes un estalvi
instal•lacions i de econòmic als
realitzar el submi- clients
nistrament de gas propà que venia oferint.
Per tant, des del moment en què la Generalitat de Catalunya va autoritzar la transmissió
d’instal•lacions, Gas Natural Distribució SDG,
S.A., ha passat a ser la nova subministradora
de gas propà.
En aquest moment, l’Ajuntament i Gas Natural Distribució SDG, S.A. estem treballant per
aconseguir fer arribar gas natural enlloc del
gas propà actual. Això permetria un estalvi
econòmic als clients que ho tenen contractat i
la possibilitat d’ampliar les zones de distribució
a altres nuclis de població. Més endavant, cap
a final d’any, s’anirà informant de com evoluciona el procés.

Visita del delegat del Govern al municipi de Gualba
El delegat, Fernando Brea, ha visitat el municipi de Gualba, la nova escola i amb el nou consultori mèdic amb servei de
i s’ha reunit amb l’alcalde, Marc Uriach, per tractar temes pediatria.
d’interès del municipi
Un cop finalitzada la reunió de treball i la signatura del Llibre
Durant la reunió de treball, el delegat i l’alcalde han fet repàs d’Honor a l’ajuntament, el delegat, acompanyat de l’alcalde, ha
dels temes d’actualitat del municipi, en què destaca, entre visitat la nova escola Aqua Alba que pal•liarà els problemes i la
d’altres, l’aposta que fa el consistori per potenciar el turisme provisionalitat dels espais que tenia fins ara.
familiar i de natura activant de nou el Parc Mediambiental i im- Després ha visitat el nou consultori local que va entrar en
pulsant projectes com “Gualba, viu el poble amb tot el seu en- funcionament el passat dilluns 10 de març i que dóna atenció
cant” que tè com a eix vertebrador la rehabilitació de la masia sanitària i assistencial als habitants del municipi.
de can Figueres, on anirà un punt d’informació, un audiovisual, Aquestes visites s’inscriuen en el programa habitual de treun centre d’interpretació, un museu
ball del delegat del Govern, que vol
de mineralogia...
escoltar directament les demandes del
El delegat, Fernando Brea
Gualba és un exemple de poble rural es va reunir amb l’alcalde,
territori, conèixer personalment les dique vol mantenir que les famílies es
ferents realitats locals i oferir la màxima
Marc Uriach, per tractar temes
quedin a viure en el municipi, i per
col•laboració possible per part
d’interès
del
municipi
això s’ha donat especial atenció amb
de la Generalitat.
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Nou espai de jocs
infantil i esbarjo
al Roial Parc

Arranjament de voreres
En el nucli de Can Figueres s’ha estat treballant en la millora de
les voreres. Inicialment s’han fet actuacions a l’entorn de l’ arbrat
dels carrers Prat de les Pomeres i Dones d’Aigua. També, es va
dur a terme la renovació de la vorera al Passeig del Montseny, davant del pati de la Rectoria, després de les obres de remodelació
del mur i entrada que es varen fer en aquest. Es continuaran fent
actuacions a les voreres del municipi a mesura que sigui necessari
i viable.

S’ha condicionat un espai a la zona verda, situada entre el
carrer Felip II i Martí Pujol, de Roial Parc, on s’ha instal•lat
mobiliari per als més petits, uns bancs i una paperera.
També s’han distribuït altres bancs per seure a la zona
verda del carrer Alfons X el Savi.

Camp de futbol

Catàleg de camins
A petició de l’Ajuntament,la Diputació de Barcelona confeccionarà un catàleg de camins de Gualba. L’objecte del present document és recollir, ordenar i processar diferents dades d’interès
dels camins del nostre municipi durant el treball de camp. Per a
tots els camins catalogats es defineixen els trets fonamentals,
les característiques morfològiques, els seus elements constitutius... D’aquesta manera es pot determinar el seu recorregut, la
seva situació i el seu estat actual.
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Millora de les
senyalitzacions viàries
Contínuament es van realitzant adaptacions i manteniment
de les senyalitzacions viàries del municipi. Últimament s’ha
portat a terme en el nucli de Can Pla i al Roial Parc (que ja
es va fer). S’han repintat, també, les zones d’aparcament
de Gualba de Baix (al Camí Ral)l i al nucli de Gualba de
Dalt (al Passeig de les Aigües).

El municipi de Gualba no disposa avui d’un camp de futbol ade- forana, o turística.
quat. L’antic camp de futbol es troba en sòl no urbanitzable de El projecte dibuixa la que hauria de ser la instal•lació esportiva
protecció agrícola, fet que no permet la consolidació d’aquestes idònia, dividint-ho en 4 parts: camp, vestidors, grada i aparcainstal•lacions per la impossibilitat de fer noves edificacions des- ment. El projecte actual només contempla l’execució del camp
tinades a l’ús esportiu. Aquest camp es troba en una finca de d’esports. No està prevista la construcció de la grada perquè no
propietat privada. S’hi accedeix a través d’una pista forestal. Ac- és imprescindible. per l’ús esportiu. Pel que fa a l’aparcament,
tualment, l’Ajuntament es fa càrrec del manteniment del camp i l’esplanada que hi ha davant del camp, es procedirà a fer una
del camí d’accés perquè els equips de futbol de Gualba el puguin actuació senzilla de neteja. En referència als vestidors, està preutilitzar.
vist que s’incloguin dins les millores que pot oferir
Es necessària una
Es necessària una instal•lació que ha de permetre
l’empresa adjudicatària, com és habitual en tots
•
instal lació que ha
disposar d’una zona esportiva pròpia per a la gent
els concursos d’obra pública. Per últim, indicar
de permetre disposar que s’aprofitarà la il•luminació de l’actual camp
del poble. Aquesta instal•lació esportiva està
d’una zona esportiva
previst que s’ubiqui al sector de Can Pahissa
de futbol per instal•lar-la en el nou.
pròpia per a la gent
(zona d’equipaments públics), un cop contrasEl pressupost de l’obra és de 424.000 €,
del poble.
tades totes les alternatives possibles i descartadels que 150.000€ els aportarà la Diputació
des altres ubicacions per inviables.
de Barcelona. Tanmateix, en el procediment
Una altra part del sector de Can Pahissa, està qualificat de zona d’adjudicació de l’obra s’espera obtenir una reducció del pressude serveis privats orientats principalment a usos turístics, hoteler, post final d’execució.
recreatiu i esportiu que són compatibles amb l’equipament espor- Actualment, el camp de futbol és la instal•lació municipal que
tiu que es vol situar en el sector. En cap cas, aquests terrenys for- darrera l’escola Aqua Alba té més usos, que es quantifiquen
men part de l’àmbit de protecció del Parc Natural del Montseny. per sobre dels 8.000 per any. La resta d’equipaments municiLa seva situació central en el marc municipal permetrà que aquesta pals en tenen un número inferior. Evidentment, aquests usos
instal•lació pugui ser utilitzada amb major facilitat tant pels residents s’incrementaran substancialment amb el camp de futbol nou, dode la part alta del municipi com els de la part baixa. La seva bona nat que es podran realitzar activitats escolars, campus, jornades
connexió amb la carretera C-35 permet una molt bona accessi- esportives, esdeveniments diversos o el seu lloguer, com ja es fa
bilitat per altres usuaris de poblacions properes, així com la cele- amb altres municipis. La viabilitat del projecte està garantida
bració d’esdeveniments de jornades esportives complementàries atenen a aquests usos i al mínim manteniment que es necesa les activitats escolars i de lleure, tant per la població local com sita en aquesta nova instal•lació.
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Treballs de manteniment Oficina d’habitatge del Baix Montseny
de la carretera
L’Oficina presta servei a 16 municipis i a una població de més de 62.000 persones. L’octubre de 2011, l’Ajuntament de Gualba va signar pròrroga d’addenda
Gualba-Campins
per a formar part del conveni de col•laboració per a l’establiment de l’Oficina

Durant el mes de maig, s’han fet els treballs de
manteniment de la carretera que va de Gualba a Campins que es porten a terme entre la
Diputació de Barcelona i els ajuntaments de
Gualba i Campins. Aquestes feines han consistit en el manteniment general i neteja de
cunetes, esllavissades i plataforma del camí .

d’Habitatge del Baix Montseny. S’ha acordat seguir treballant conjuntament
per a seguir apropant els serveis d’habitatge
L’Ajuntament de Gual- als ciutadans de la comarca del Baix Montseny.
ba va signar pròrroga
Entre les tramitacions que es poden realitzar
d’addenda per a fortenim: ajudes per al pagament del lloguer,
mar part del conveni
Borsa d’habitatge, cèdules d’habitabilitat de
de col·laboració per a segona ocupació , ajuts a la rehabilitació
l’establiment de l’Oficina d’edificis i ajuts a la rehabilitació d’habitatges,
d’Habitatge del Baix
registre de sol•licitants d’habitatge amb proMontseny
tecció oficial (RSHPOC), Ofideute ( servei de
mediació per a deutors hipotecaris).

Catàleg de camins
S’està treballant, des de diferents fronts, en la promoció turística del municipi.
En el projecte integral que té com a base la masia de can Figueres, s’hi ubicarà, entre altres , un punt d’informació turístic. Actualment, des de l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà, s’està procedint a la recopilació i documentació de la
informació corresponent i a la renovació de l’apartat turístic de la pàgina web
de l’Ajuntament, per poder oferir l’atenció corresponent.

Auditoria energètica a l’escola Aqua Alba
L’Escola Aqua Alba, com ja s’ha informat, s’ha adherit al projecte Euronet 50/50 max amb l’objectiu
d’implantar bones pràctiques de gestió i d’estalvi energètic (l’Ajuntament i l’Escola signen un compromís on el primer es compromet a retornar el 50% dels estalvis econòmics aconseguits i l’Escola es
compromet a aplicar un conjunt de bones pràctiques i liderar el projecte). Ara,
des de l’Ajuntament, hem demanat suport tècnic per fer una auditoria energèAra, des de l’Ajuntament,
tica del centre a la Diputació de Barcelona i ens l’han concedit.
La realització d’aquesta auditoria energètica inicial de l’equipament dedicarà hem demanat suport tècnic
una atenció especial als elements de gestió i comportamentals de l’edifici i no per fer una auditoria energètica
tant en aquells aspectes que requereixen inversió com a suport a la implantació del centre a la Diputació
de Barcelona i ens l’han
del projecte Euronet 50/50 max.
concedit
L’auditoria ha de permetre:
•Identificar els elements clau i els principals centres de consum.
•Determinar la corba de consum standard de l’edifici i la seva relació amb l’ús i la
ocupació del mateix, així com les desviacions en el correcte funcionament del centre.
•Analitzar la potència contractada i els consums fantasmes o vampírics.
•Avaluar el potencial d’estalvi energètic per mesures “toves” o de gestió i ús de l’edifici.
•Identificació dels canvis en l’ús i la gestió per aconseguir l’estalvi.
•Tot i que no és prioritari, si es detecta una millora rellevant, s’aprofitarà l’auditoria per determinar
el potencial d’estalvi amb algunes petites mesures d’inversió, per les quals caldrà calcular el
seu cost i els possibles estalvis aconseguits.
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Pla de prevenció
d’incendis forestals
L’Ajuntament de Gualba està treballant amb el Pla de Prevenció
d’Incendis Forestals que té com a objectius reduir el risc d’inici i propagació dels incendis forestals i facilitar-ne l’extinció. En aquesta línia, s’estan fent actuacions referents al Pla de Prevenció d’Incendis als
nuclis de població.
Pel que fa al Roial Parc, s’ha sol•licitat un ajut, tan tècnic com econòmic,
a la Diputació per portar a terme el projecte que inclou la franja de 25 metres de
l’habitatge bosc endins. En l’últim any, da- Estem treballant amb
vant la impossibilitat de portar a terme tota el Pla de Prevenció
la franja, l’Ajuntament ha fet actuacions de d’incendis Forestals
neteja de franja, properes als habitatges, que té com objectius
concretament a la part del darrera de l’Av. reduir el risc d’inici i
de Roial Parc. També s’ha procedit a la propagació dels incendis
neteja de parcel•les qualificades com a forestals i facilitar-ne
zones verdes, de titularitat municipal, si- l’extinció
tuades al carrer Diada i a l’Av. Roial Parc,
així com la neteja just darrera del carrer Menéndez Pelayo.
A Can Pla i a La Llobregosa , s’ha sol•licitat ajut econòmic, a la Diputació
i a la Generalitat, per al manteniment de la franja que es va fer la primera
obertura al 2009, en previsió de fer noves actuacions.
A Can Figueres, actualment, la Diputació ens està revisant el Pla de Prevenció d’Incendis als nuclis de població (PPU), mitjançant un ajut tècnic
sol•licitat. Aquest Pla va ser redactat l’any 2009 i en els últims anys s’hi
han fet petites actuacions, tant per part de l’Ajuntament com per part de
l’Associació de Propietaris del Montseny. Per tant, ara cal fer-ne una revisió.
Paral•lelament, la Diputació ens ha donat un ajut econòmic per actuar en
una part de la franja que implica zones verdes, actuació que s’ha fet durant
aquest mes d’abril. Finalment, queda per fer la resta de franja i, per això,
hem demanat, també, l’ajut econòmic per poder-la executar.

Franges de protecció perimetral:
- En aquestes franges s’ha d’eliminar gairebé tot el matoll i tallar
part dels arbres per reduir la força dels incendis i dificultar que
arribin als habitatges.
- Han de mesurar com a mínim 25 metres d’amplada i han d’estar
lliures de vegetació seca i amb els arbres podats i aclarits.
- Les parcel•les no edificables han de complir les mateixes condicions que les franges de protecció perimetral

L’Ajuntament participa
en els actes
de commemoració
del tricentenari
Gualba va participar en la plantació d’un roure,
a la muntanya de Montserrat, enviant un saquet de terra del nostre municipi. Aquest saquet, més els que van enviar tots els pobles
de Catalunya, varen servir per plantar l’arbre
en l’acte de commemoració del Tricentenari
del dia 2 de març de 2014 dins els terrenys de
l’antic convent de Santa Cecília.
El roure del Tricentenari vol simbolitzar la
nostra voluntat de ser. Es pretén que aquesta
aportació simbòlica esdevingui una icona que
es projecta en el futur i que vol ser emblema de
la força del país. Volem que el roure creixi amb
la terra de totes les viles i ciutats de Catalunya
com a símbol d’unitat i fermesa.

5

Gualba

Butlletí Municipal

Piscina

■

S’estan fent les últimes adequacions, per
posar a punt la instal•lació de la piscina
de Gualba de Baix, per a la propera temporada. Cada any mirem d’anar millorant
l’equipament perquè els usuaris en puguin
gaudir al màxim. En aquest sentit, s’han
creat nous espais d’ombra amb para-sols
de bruc i es preveu posar una caseta (bar)
amb la pavimentació d’una zona per poder
posar-hi unes taules.

■
■

Viatge a sardenya
organitzat
per l’Ajuntament

Aquest any, ens hem engrescat a preparar, per
a la gent gran, un viatge a l’estranger. Entre les
propostes rebudes, ens hem decantat per fer
un combinat entre ferri i autocar. El destí escollit per l’any 2014 ha estat la illa de Sardenya (del 12 al 17 de juny), on es visitarà Porto
Torres, L’Alguer, Bossa, Castelsardo, Nuoro,
Saccargia, Gruta de Nettuno, Cappo de Caccia,
Nuraghe, Pamavera i Mirador de Fertilia. Desitgem que tingueu un molt bon viatge.

■
■
■
■

Punt d’informació turístic
S’està treballant, des de diferents fronts, en la promoció turística del municipi. En el projecte integral que té com a base la masia de can Figueres, s’hi ubicarà, entre altres , un punt d’informació turístic. Actualment,
des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, s’està procedint a la recopilació i
documentació de la informació corresponent i a la renovació de l’apartat
turístic de la pàgina web de l’Ajuntament, per poder oferir l’atenció corresponent.

Subvencions rebudes per part de la
diputació dins del catàleg d’activitats
i serveis 2013
En el decurs de l’any 2013, s’han fet diverses peticions per rebre ajuts
de la Diputació en el marc del catàleg d’activitats i serveis. Aquests han
estat , alguns, de caire econòmic i d’altres de suport tècnic.

Relació de subvencions rebudes:
■
■
■
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■
■
■

Atenció animals abandonats a la via pública
Assessorament en situacions de maltractament
de gent gran
Fons prestació de servei de menjador llar infants
Suport tècnic de xarxa PAIDEIA
Anàlisis de planificació d’estudis de secundària
Gestió i tramitació de reclamacions de consum

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Visita unitats mòbils d’informació al
consumidor
Fons polítiques educatives
Vigilància i control d’establiments
alimentaris
Control sanitari aigües de consum humà
Control sanitari piscines ús públic
Activitats físiques en equipaments
municipals
Control plagues: desratització
i mosquit tigre
Fons de benestar social
Supervisió d’equips de serveis socials
Fès esport a Gualba per a millorar
la salut
Caminada popular agost-2013
Compra de material per equipaments
esportius
Activitats culturals 2013
Anàlisi llocs de treball de l’Ajuntament
Elaboració conveni laboral del personal
laboral i funcionari
Catàleg municipal de tràmits
Cens d’activitats de Gualba i aplicació
informàtica
Inventari de camins municipals
Inventari de cementiris municipals
Bancs i papereres
Pla prevenció incendis Can Figueres
Tractament vegetació parcel·les
no edificades
Activitats de tallers per a la jornada
de reciclatge del dia 04,05,2013
Auditoria energètica de l’escola
Aqua Alba
Mapa patrimoni cultural de Gualba
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ESBART JOVE DE GUALBA
L’esbart és una entitat que aviat farà els 25 anys, és a dir, es va fundar
l’any 1991 , voldríem amb temps començar a organitzar la commemoració del 25ª anys, que serà al gener del 2016. L’àmbit d’actuació
s’ha centrat, bàsicament, en les ballades de les Festes Majors, tant del
nostre poble com en molts d’altres del nostre país en les que hem estat
convidats com també, a la Roda d’Esbarts Infantils, Juvenils i Veterans
Catalònia i a l’Agrupació de Ball de Gitanes del Vallès,del qual som

membres .Hem viatjat fora de Catalunya, actuant a Tolosa (Guipúscoa)
i a Vilafranca de Bonany (Illa de Mallorca). Tot i així, sempre hem estat
i estem oberts a d’altres tipus de manifestacions que ens han comportat gratificadores ballades en àmbits molt diversos. A títol d’exemple
podríem anomenar la nostra participació en: Trobada provincial de donants de sang de la Seguretat Social, Breda x Bòsnia, Primera trobada
Nacional d’Esbarts Dansaires de Catalunya,Fira del Bolet a Riells Viabrea, Creu Roja de Sant Celoni, Ballada de Sant Pol de Mar, Residencia d’avis a Canet de Mar, etc...
L’Esbart està obert a tothom i des de la seva inauguració i fins avui, els
dansaires han oscil•lat d’entre un mínim de 25 fins a un màxim de 62,
amb edats que van dels 4 als 82 anys, disposant d’un repertori de més
de 90 danses.
Darrera dels balladors i de la Junta Directiva sempre hi ha hagut el
recolzament desinteressat de gairebé tots els pares i mares dels balladors , assumint les tasques necessàries (muntatge, il•luminació, so,
etc. . .) per a poder dur a bon terme les fites proposades.
Aprofitem aquesta oportunitat per demanar a tothom que vulgui ballar a
l’Esbart i gaudir dels nostres balls tradicionals, vingui qualsevol
dissabte a la tarda a la Sala Gorg Negre de Gualba on fem els assajos,
US HI ESPEREM !!

LES VEUS DE GUALBA
Estimats gualbencs,
Som els cantaires de “Les Veus de Gualba”.
Fa tres anys que ens vam iniciar com coral, sota la direcció del mestre Josep Maria Alpiste.
Cantem a Gualba, nadales al mes de desembre, un concert a l’estiu i en algunes ocasions
acompanyant corals que convidem. També anem a cantar convidats per altres corals a altres
pobles.Volem fer aquesta coral més completa i més “sonora”, per això ens dirigim a tot els que
us agradi la música per animar-vos a que vingueu a la coral a cantar.
Volem tota classe de veus, joves, més grandets, jubilats, homes, dones. Va! Vinga, animeu-vos. Tots teniu cabuda!!!.
La il•lusió ens acompanya i les estones que estem junts ens uneix la música i ens fa més amics entre nosaltres.
Truqueu als telèfons dePilar Serrat 670 409 828 o Eduard Puigjaner 609 005 762 Us esperem ¡¡

PENYA BLAUGRANA DE GUALBA

4

La Penya Blaugrana de Gualba, fundada l’any 2004, contempla dins el seus principis fundacionals el foment de la
pràctica de l’esport i, en especial, el foment de valors com
el civisme, treball en equip, esforç, solidaritat, compromís,
respecte, joc net i autoestima; valors tots ells que contribueixen a l’adquisició d’hàbits saludables, a la integració i a la
cohesió social.
El nostre club agrupa un col•lectiu de més de 200 persones
entre jugadors, socis, tècnics i equip directiu; amb quatre
equips federats de futbol base, l’Escoleta i l’equip de veterans. La nostra vocació és la d’estar presents en la vida esportiva de la nostra comarca, amb l’objectiu de créixer i disposar d’equips en totes les competicions, especialment en
les de futbol base i en un futur poder crear altres seccions.
L’ any 2013 vam començar un nou projecte esportiu destinat a potenciar el nostre club. Hem posat en marxa una
nova imatge corporativa, tenim nova web, hem dissenyat

una nova estructura, fem formació pels entrenadors, hem
iniciat programes d’ esponsorització per patrocinadors i
col•laboradors, reforcem llaços amb el F.C.B., etc. Sempre
tot dirigit a poder gestionar i generar més recursos per reinvertir-los en la pràctica de l’ esport per als nostres nens i
nenes.
Enguany estem especialment il•lusionats amb la creació
de l’equip de cadets per la propera temporada 2014/2015
i amb la construcció del nou camp de futbol.
Gràcies a tots els que col.laboreu amb nosaltres.
I els que encara no ho feu,
veniu a participar en el nou projecte esportiu !Per una nova
Penya Fem Pinya !.
Carles Climent.
President Penya Blaugrana de Gualba.
www.penyablaugranagualba.cat

Entitats de Gualba

ADF GUALBA

L’ ADF és una associació de voluntaris que dedica la major part del temps a la neteja i manteniment
dels camins, vigilància i control dels possibles incendis en l’època d’alt risc. També col•labora amb
altres entitats del poble, dins de les seves possibilitats, en les activitats que s’organitzen durant tot l’any,
com per exemple: “la nit de bruixes”, el Correfoc de la festa major d’estiu, les caminades populars, bicicletades, el Festival de música, etc.
Si estàs interessat en formar part del nostre cos de voluntaris, ho pots fer adreçant-te a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà de l’ajuntament.

AMICS DE LA MÚSICA DE GUALBA
L’ONCA presenta un programa diferent centrat en l’obra de Peter Breiner, repertori que ha
estrenat al 2013 i que ha presentat a diferents festivals i escenaris com al Palau de la Música
Catalana, als festivals d’estiu de Prades i de Jaca, a la temporada estable de l’orquestra a
Andorra, aconseguint un gran èxit.
Breiner, compositor, director i pianista nascut a l’est d’Eslovàquia, és conegut arreu pels seus
originals i divertits arranjaments per a orquestra de cambra. És un dels compositors amb més
enregistraments del món, amb 180 CD editats. Breiner té predilecció pels temes de música
pop del grup de Liverpool i, sobretot, per les obres de Paul McCartney i de John Lennon, que
han estat font d’inspiració per a molts creadors i artistes. Aquesta obra va ser enregistrada per
primer cop l’any 1993 i reeditada l’any 2000. L’àlbum conté vint arranjaments de cançons dels
Beatles orquestrades per a una formació de cambra. El compositor agrupa aquests temes
en quatre grans concerts en clau barroca. Els tres primers són a l’estil de Händel (Concerto
Grosso), Vivaldi (Les quatre estacions) i Bach (Suite núm. 2), respectivament, i el darrer no té
cap referència concreta. Lluny d’escriure dulcificacions orquestrals, el compositor construeix
un diàleg entre dos estils distants en el temps: el pop i el barroc. Aquesta obra és una de les
més populars del compositor i se n’han venut més de dues-centes cinquanta mil còpies.

CASAL DE GUALBA
El Casal de Gualba està en seu quart any de
funcionament, en els locals, propietat del Ajuntament de Gualba, situats al Passeig del Montseny, 60, Torre de les Olles.
Durant aquest temps hem anat superant les
dificultats pròpies de l’inici i a l’actualitat oferim
diverses activitats i serveis, que es troben en
ple funcionament i que tot seguit relacionem:
Activitats i Serveis al Casal,
Pg. Montseny, 60
•Classes de Manualitats i Labors, de dilluns a
divendres de 16 a 19 hores
•Classes d’Informàtica per a la gent gran, dimarts i dijous de 16 a 19 hores
•Classes de Català per a catalanoparlants, di-

lluns i dimecres de 16 a 17 hores
•Classes de Gimnàstica, dijous de 18 a 19 hores
•Classes de Ioga, dimarts de 17,30 a 18,30
hores
Excursions previstes:
del 4 al 8 de maig a Santa Susana
del 21 al 24 de juny a Calafell
mes de setembre a Sant Carles de la Ràpita
•Servei de Podòleg, dimarts de 16 a 19 hores
(hores concertades)
•Servei de Massatgista, dijous de 16 a 19 hores (hores concertades)
Activitats al Casal de Gualba
de Baix, camí Ral, 165

•Classes de Manualitats i Labors, divendres de
16 a 19 hores.
Properes activitats programades :
•Seminari sobre seguretat a Internet, dates a
concretar.
•Xerrada , tema: alimentació equilibrada, el 6
de maig, de 10:30 a 11:30 hores
•Taller de la memòria, pendent de concretar
dates.
Totes les activitats són guiades i/o coordinades
per l’Associació Casal de Gualba, entitat sense ànim de lucre, que fa funcionar el Casal de
Gualba.
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EL JOC DE LA PETANCA A GUALBA
Ningú recorda quan i els qui van començar
a jugar primer a la petanca, però en els anys
1977/78 es van formar dos grups d’amics, la
majoria matrimonis joves que passaven les
seves vacances i caps de setmana a Gualba
que, per la proximitat als seus domicilis, jugaven en dos llocs diferents, els de “Can Llorca”
en un descampat al costat dels apartaments i
els dels voltants a la plaça de Gualba.
Va ser l’1 de gener de 1979 quan es va constituir el Club Petanca Gualba (CPG) i es va
inscriure com a entitat esportiva en el Consell Superior d’Esports, però la consolidació i
creixement del club es va fer a partir de l’acord
establert el 01/11/1981 entre CPG i Mn. Jaume Masvidal, rector de la Parròquia de sant Vicenç de Gualba, pel qual va cedir en usdefruit
el solar annex a l’església per a la pràctica de
l’esport de la petanca, a canvi que el CPG es
fes càrrec de les obres de millora necessàries,
construcció de les pistes per al joc, enjardinament de tot el solar, manteniment, tec.
Les obres de remodelació es van iniciar immediatament amb la col•laboració de veïns de
Gualba i de socis del club.
Es va utilitzar maquinària
pesada per desbrossar i
explanar el recinte, però
la resta de tasques es
van fer manualment. Primer es van fer 5 pistes.
Es va enjardinar, es va

instal•lar la il•luminació i es va posar bancs en
l’espai de joc i al parc infantil, on també es van
restaurar els gronxadors que hi havien.
Un temps després es va complementar el recinte amb 2 pistes més. Va ser llavors quan es
va incorporar al recinte dos elements singulars
que van donar un valor afegit a aquest espai.
El primer gràcies a Montserrat Riu, pintora i
escultora, que va donar el seu treball realitzant
un Mural en el qual va representar el sentit que
es volia donar al CPG, una entitat unida a la
vida del poble de Gualba, i el segon la Font
amb rellotge de sol i dades cartogràfiques de
Gualba, obra de Jaume Salichs, especialista
en la construcció de rellotges de sol.
En el seu inici el CPG era un club purament
esportiu, però aviat va passar a tenir caràcter
més social organitzant una lliga de dòmino per
als socis, així com sortides culturals, excursions
i menjars, activitats obertes a qualsevol persona interessada, i des de fa anys col•labora
amb l’ajuntament organitzant el Campionat de
dòmino i la Melé de la Festa Major de Gualba.

CLUB PATÍ GUALBA
El club de Patinatge Artístic es va posar en funcionament l’any 2002. Actualment està format per
22 nenes i 1 nen, que practiquen l’activitat els dijous a la tarda des de l’octubre fins al juny.
L’ expressió corporal i el treball en equip ajuda als nens a conèixer el seu cos i a millorar la coordinació i relació amb els altres.
El 31 de maig està previst que es celebri l’exhibició/festival anual i el tema que hem triat aquest
any és: “Nostàlgia del final del segle XX”.
Us convidem a tots a que ens acompanyeu aquest dia a les 19 h a la pista poliesportiva i desitgem que l’ exhibició serveixi de motivació pels alumnes d’ avui i del futur i així garantir la continuïtat del Patinatge Artístic a Gualba.
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GEGANTS I GEGANTERS,
GRALLES I GRALLERS

ASSOCIACIÓ CULTURAL 12+1
NIT DE BRUIXES 2014 La llegenda del Gorg Negre

SOCIETAT DE
CAÇADORS DE
GUALBA
La Societat de Caçadors de Gualba
és una entitat que va ser fundada
l’any 1972, actualment ens dediquem a la pràctica de la cacera
del senglar pel sistema de batuda,
la nostra és una activitat fortament
arrelada al Montseny des de principis del segle XX.
Aquesta és una activitat totalment
regulada per l’administració (medi
natural, agents rurals, parc natural
del Montseny...) que ajuda a controlar la població de senglars que
actualment és molt elevada.
Anualment col•laborem amb la festa major de Sant Vicenç en la degustació de senglar.
També hem ajudat quan ha estat
necessari en tasques d’extinció
d’incendis o cerca de persones perdudes.
Animem a qualsevol persona que
vulgui participar en la nostra activitat a que es posi en contacte amb
nosaltres.
Carles Tarridas
Sots-President Societat de Caçadors de Gualba

L’Associació Cultural 12+1 ja estem treballant en una nova edició de la Nit de Bruixes. Aquest
any, a diferència d’altres, no hi haurà recorregut, tot l’espectacle es concentrarà a la Plaça Joan
Ragué i l’entrada serà lliure per als 2 dies d’actuació, el quals seran el 26 de juliol i el 2 d’agost
a les 22 hores.
En aquesta Nit de Bruixes, es farà espectacle, conservant la llegenda del Gorg Negre, intervindran 10 bruixes amb els seus conjurs i maleficis, així com també dimonis que faran el seu
espectacle i bruixots, i els gegant la Goja, el bruixot i la gralla.
Ambientarem la plaça adequadament, amb efectes de llum, so i boires, també traslladarem el
Gorg Negre a la Plaça on podrem gaudir de les seves aigües i el seu encant.
Cal destacar que el dia 2 d’agost a més de l’espectacle de la Nit de Bruixes, a partir de les cinc
de la tarda, a la plaça es muntarà una fira esotèrica, durant tota la tarda i fins a les 10 de la nit,
que és quan tindrà lloc l’espectacle de
bruixes, hi haurà diverses activitats
per a totes les edats, des de tallers fins
a espectacles tots adreçats a bruixes
i dimonis.
Esperem que aquesta edició de la Nit
de Bruixes sigui com altres anys, un
èxit de participació, i que tots junts fem
una gran festa, incloent els bars que
hi han al voltant de la plaça, els quals
s’ambientaran i oferiran begudes especials, i entrepans adequats a la Nit
de Bruixes.

Entre les inquietuds que tenim els membres
de la Colla de Grallers i Geganters de Gualba, volem remarcar-ne dues, en primer lloc
mantenir i promoure la nostra participació a
les festes majors pròpies, reflexada principalment en el cercavila en què participen altres
colles geganteres, properes i no tan properes, per tal que la gent conegui que els gegants, a part del seu besant tradicional, son
una manera de divertir, divertir-se, conèixer
altres pobles i donar a conèixer el nostre allà
on podem.
I d’altra banda intentem constantment millorar en tots els aspectes: els assajos de musica setmanals, l’aportació de noves musiques
al nostre repertori, la millora i rehabilitació
dels gegants, l’aparició de noves figures per
ampliar la gent que pot participar, coreografies, roba, i un llarg etcètera... per tal de poder
lluir al màxim les figures i el nom del nostre
poble.
Son feines que realitzem amb molt de gust
entre tots

LA COLLA GEGANTERA DE GUALBA S’AGERMANA
AMB LA COLLA DE LLORET DE MAR
L’activitat que volem remarcar avui especialment, és el proper agermanament de dues colles geganteres, la nostra, la d’aquí del poble, i la que
també sentim propera, la de Lloret de mar. La sentim propera per moltes raons, per amplia coneixença, complicitat, concordança d’objectius...
compartim la il•lusió pels gegants i el mon geganter, i totes dues colles
hem entès que ens complementem “com dues germanes”, i així volem
ser reconegudes, com dues colles germanes.
Aquest agermanament permetrà millorar, entre d’altres, la nostra aportació a la festa major, amb diversos actes que esperem siguin del vostre
grat, i alguna que altre sorpresa molt divertida. Igualment quedarà constància d’aquest fet amb la col•locació d’una placa commemorativa a la

plaça dels gegants (Al passeig de Can Figueres). A més farem un intercanvi d’arbres representatius: aquí plantarem un llorer (que dona origen
al nom de Lloret) i a Lloret plantarem un arboç, arbre força representatiu
del poble. Si teniu curiositat, a Lloret estarà plantat, juntament amb la
placa, al costat de la oficina d’informació i turisme a Lloret.
Portem molt de temps preparant aquests actes i confiem i esperem que
en gaudiu tant com nosaltres, igualment aprofitem l’avinentesa per recordar-vos que per participar de la colla grallera i gegantera de Gualba,
només calen ganes de passar-ho bé.
Una salutació molt cordial de tota la colla.
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