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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

NOVA UBICACIÓ
DEL JUTJAT DE PAU
12

El Jutjat de pau que fins ara es trobava al primer pis de les dependències
de la Casa de la Vila, s’ha traslladat als baixos de la mateixa on, anteriorment, hi havia el consultori mèdic. En aquesta nova ubicació ocupa
una de les dues sales, mentre l’altra, s’usa com a sala de reunions, tant
per al jutjat com per a l’Ajuntament.
Horari del Jutjat de pau:
els dimecres de 10 h a 12 h

Gualba
Butlletí Municipal
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Gualba

El President de la Generalitat de Catalunya
inaugura el nou consultori mèdic
i l’ampliació de l’escola Aqua Alba
El dilluns 21 de juliol es van fer els actes d’inauguració oficial del consultori local i de l’ampliació de l’escola
Aqua Alba amb la presència del Molt Honorable Sr. Artur Mas, President de la Generalitat de Catalunya i els consellers de Salut i Ensenyament, Sr. Boi Ruíz i Sra. Irene Rigau , respectivament ,
entre d’altres. El President de la Generalitat va descobrir la placa commemorativa de la inauguració del
nou consultori mèdic i va procedir a fer la visita de l’equipament. Després
de signar el llibre d’honor de l’Ajuntament , la comitiva es va traslladar a peu El President de
fins l’escola Aqua Alba per veure’n l’ampliació. En finalitzar la visita es va la Generalitat va
descobrir la placa
donar pas als parlaments per part de l’Alcalde, Sr. Marc Uriach i el Molt Ho- commemorativa de
norable Sr. Artur Mas, President de la Generalitat. En acabar, el President la inauguració del
nou consultori mèdic
va mantenir converses i es va fotografiar amb els assistents a l’acte.

Butlletí Municipal

L’equip de Govern actual hem apostat, entre
d’altres coses i sense deixar de costat les diferents Àrees, per potenciar el turisme (principalment natural i cultural) i l’activitat econòmica local. S’ha treballat i es treballa des de
diferents vessants. Per posar alguns exemples,
tenim: el projecte “Gualba, viu el poble amb tot
el seu encant”, projecte integral de poble que
té el seu eix vertebrador a la masia de Can Figueres (la primera fase ja està acabada , la segona començada i la tercera a punt d’iniciar-se)
on anirà un Punt d’Informació del Parc Natural,
un centre d’interpretació, un museu de minerals, un audiovisual,etc.; El Passeig de la Riera
i la seva integració amb l’Itinerari de Patrimoni
i Entorn; la digitalització dels diversos itineraris;
l’adquisició, de forma gratuïta, de la propietat
de les instal·lacions del Parc Mediambiental i la
seva posada en funcionament; la implantació
de les diverses fires o mercats, en especial la
Fira de Bruixes i l’èxit que comporta pel municipi; la impulsió d’activitats esportives com la Pedalada de BTT o la Trail de muntanya; la Festa
Major que amb una reducció del pressupost,
en aquests anys, ha pogut oferir una Festa de
qualitat. Tot això n’és una mostra i seguirem
treballant en iniciatives d’aquest caire , en
molts casos, amb la col·laboració de les entitats i associacions locals, capdavanteres en
el teixit associatiu que fan una Gualba participativa i dinàmica.
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El passat 24 de gener, l’ajuntament de Gualba va
fer exposició pública del projecte de construcció
d’un camp de futbol, a aquest projecte un grup de
ciutadans van presentar al•legacions. En cap dels
escrits presentats, es demanava la suspensió del
projecte, únicament es demanaven explicacions a
temes que aquests ciutadans consideraven importants i que no figuraven en el projecte exposat al
públic.
En l’escrit de resposta a les al•legacions,
l’ajuntament diu textualment, “el projecte d’obres
del camp de futbol, conté la informació mínima que
estableix la llei”. Per tant es lògic que un grup de
ciutadans, preocupats pels projectes del seu municipi, vulguin saber més que els mínims.
Per aquesta demanda d’informació de temes com,
cost total de les diferents fases del projecte, cost
de manteniment, etc., l’única resposta rebuda
dels responsables municipals, és que el projecte
s’ajusta a les normes, sense contestar a cap de les
qüestions plantejades.
No entenc, que tot i tenir el legítim dret que li atorga
la majoria de vots, no es puguin donar explicacions, a ciutadans interessats en els assumptes del
seu municipi

ERC, secció local de Gualba

Marc Uriach Cortinas
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El partit Socialista no ha presentat cap escrit
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Gualba
Oficina mòbil
d’informació
al consumidor

L’ Ajuntament de Gualba i la Diputació de Barcelona organitzen, de forma conjunta, les visites
de l’oficina mòbil d’informació al consumidor per
atendre, de forma gratuïta i personalitzada, les
vostres consultes i oferir-vos informació i assessorament sobre temes de consum: assegurances, serveis bancaris, serveis a domicili, serveis
turístics, habitatge, subministraments bàsics...
La propera visita està programada pel dijous 13
de novembre de 2014, de 10:30 h a 11:30 h, a la
Plaça Joan Ragué.

Butlletí Municipal

Mapa de patrimoni cultural
de Gualba
L’Ajuntament està interessat en desenvolupar un programa d’actuació
per tal de disposar d’una eina de coneixement de la globalitat del patrimoni cultural que es troba a Gualba. Per aquest motiu, s’ha demanat el
suport de la Diputació de Barcelona per a la realització i manteniment
del Mapa de Patrimoni Cultural del terme municipal de Gualba, i fruit
d’això, s’ha signat un conveni de col•laboració entre les dues parts.
El mapa de patrimoni és un recull sistemàtic de totes les categories
d’elements i béns patrimonials, ja siguin materials o immaterials, mobles
o immobles, documentals, arqueològics, naturals, de cronologia recent o
remota. Les dades resultants d’aquest treball d’inventari es plasmen en una
base de dades, que no és en cap cas un catàleg general d’elements patrimonials definitiu i absolut, ans al contrari: el mapa de patrimoni és una
plataforma bàsica des de la qual es promou la gestió integral del patrimoni en els seus tres grans punts principals: recerca, conservació
i difusió. Així, el mapa de patrimoni és una eina que pot ser modificada i
augmentada, en la mesura que l’estat del coneixement del patrimoni permeti incorporar elements detectats en un futur, o bé a causa de canvis de
criteri que permetin assolir nous objectius. El mapa de patrimoni ha de ser,
doncs, una eina que permeti obrir múltiples línies de treball.

II fira de bruixes organitzada per l’Ajuntament
Èxit total en la II edició de la Fira de Bruixes
organitzada per l’Ajuntament de Gualba.
Una cinquantena de parades, un programa
d’activitats continuades i la col•laboració
d’establiments i entitats del poble, varen
permetre poder gaudir d’una diada esplèndida. La gent va venir de forma massiva i el
centre del poble es va convertir en una
riuada de públic amunt i avall passejant
entre les paradetes i les terrasses dels bars.
Els firaires , els comerciants del poble i el
públic en general van quedar molt satisfets
de com va anar la jornada.
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Promoció econòmica. Seguim treballant per
millorar el mercat de treball del municipi
•CONTRACTACIÓ D’UN SEGON

VIGILANT MUNICIPAL
L’Ajuntament, amb la intenció de ferse amb els serveis d’un segon vigilant municipal, ha demanat i se’ns ha
concedit una subvenció adreçada a
contribuir al sosteniment de les despeses derivades de l’aplicació d’un
pla d’ocupació local. En aquest cas
servirà per contractar una persona
en règim d’atur i complint uns requisits determinats per fer les feines de
vigilant municipal de forma interina
per a una durada determinada. Les
persones interessades es poden dirigir a l’Ajuntament, ja que, en aquests
moments, ens trobem en el procés de
selecció i contractació.

•S’HA CONVOCAT UNA PLAÇA DE
PEÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL
A finals d’agost es van publicar les bases per ocupar una plaça de peó de
la brigada
municipal. L’objecte
d’aquestes bases és regular el procés per seleccionar, amb caràcter
interí, fins a la cobertura de la plaça
mitjançant oferta pública d’ocupació,
d’una plaça de peó de la brigada municipal, en règim laboral, per jubilació
d’un treballador. Ara s’està en procés
de selecció de les sol•licituds presentades.

•GRUP FOMENT DEL TREBALL

Recordem que les persones empadronades a Gualba i que estiguin en
situació d’atur, poden portar els seus
currículums a l’Ajuntament i els posa•S’HA SOL•LICITAT UN AJUT AL
CONSELL COMARCAL PER A LA
rem en contacte amb les empreses
CONTRACTACIÓ D’UN TREBALLADOR que ho sol•licitin. Aquesta iniciativa,
PER REFORÇAR LA BRIGADA
fa un any i mig, la va posar en funMUNICIPAL DURANT 6 MESOS
cionament l’Ajuntament i un grup de
S’ha sol•licitat un ajut per contractar, voluntaris.
a través del Consell Comarcal, un/a
treballador/a que serviria per reforçar •DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
la brigada municipal durant 6 mesos. I OCUPACIÓ
Les condicions de contractació serien S’està treballant amb un conveni de
per a una persona en situació d’atur col·laboració entre els ajuntaments
que hagi exhaurit la prestació per del Baix Montseny pel desenvolupadesocupació o el subsidi d’atur i que ment econòmic i l’ocupació.
tingui experiència en feines relacio- L’objecte del conveni és regular les
nades amb la neteja, conservació i relacions de col•laboració entre els
manteniment de zones enjardinades i ajuntaments del Baix M o n t s e n y ,
conservació i manteniment d’edificis. per tal de poder oferir línies d’acció i
uns serveis integrats els més eficients
possibles en matèria de polítiques actives de desenvolupament i ocupació,

adreçades al conjunt de la ciutadania
i empreses baixmontsenyenques.
- Els ajuntaments signants es comprometen a dur a terme un treball fonamentat en la cooperació, la coordinació i la millora de la qualitat de les
polítiques actives de desenvolupament i ocupació al Baix Montseny.
- Els ajuntaments que disposen de
serveis com ara: orientació laboral,
formació ocupacional, centres locals
de suport a les empreses, etc, els posen a disposició de la ciutadania dels
municipis signants.
- Tots els ajuntaments signants difondran entre els habitants i empreses
del seu municipi les activitats fruit
del present conveni i derivaran les persones potencials usuàries d’aquestes
activitats, vetllant per no duplicar cap
dels serveis o activitats existents o
programats en el marc del conveni.
En una primera reunió de treball,
al mes de juliol, els alcaldes es van
comprometre, mitjançant l’establiment
d’aquest conveni, a compartir tot allò
que estigui a l’abast per millorar el suport a les persones i a les empreses
del territori, ja siguin serveis, propostes d’innovació, promoció turística
o temes de mobilitat o comunicació,
entre d’altres. Inicialment hi participen
els ajuntaments de Campins, Fogars
de Montclús, Montseny, Sant Celoni,
Sant Esteve de Palautordera, Santa
Maria de Palautordera i Vallgorguina.
Les portes estan obertes a la incorporació d’altres municipis del Baix Montseny.
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Nous ajuts per a les franges de protecció
i conveni de col•laboració en matèria
de prevenció d’incendis forestals

Adequació
elèctrica
de la sala
Gorg Negre
La Sala Gorg Negre, sala d’actes
de titularitat de l’Ajuntament de
Gualba, precisa actualitzar la
instal•lació elèctrica i regularitzar
la contractació del subministrament elèctric. En conseqüència,
es fa necessari fer una reforma,
la qual està recollida en el projecte de Reforma i Reglamentació de la Instal•lació Elèctrica en
baixa tensió de la Sala d’Actes
“El Gorg Negre”. Aquest projecte que té un pressupost
d’execució de 16.242,30€, dóna solució a aquesta necessitat. D’aquesta manera, es procedeix a la contractació de les obres contemplades en el mateix per evitar

l’agreujament dels problemes indicats.
Tant mateix, està previst en el pressupost del 2015, fer
una actuació com aquesta en el Casal de Gualba de
Baix.

Cens d’activitats i instal·lacions Can Xiroi
L’Ajuntament va demanar a la Diputació de Barcelona un ajut per informatitzar tota la
documentació relativa a les activitats i instal•lacions. L’objecte del treball és l’elaboració
d’un cens que inclou totes les activitats i instal•lacions, públiques i privades, classificades i no classificades, que es desenvolupen dins del municipi. La informació obtinguda
ha donat, com a resultat, un cens amb 90 activitats. Això, agilitzarà la feina administrativa i ajudarà a tenir un millor control i seguiment.
Les conclusions que es desprenen són les següents:
•El 71.1 % de les activitats presenta incidència ambiental baixa o nul•la .
•Només el 5 % de les activitats presenta incidència ambiental alta.
•Potent sector industrial (30 % de les activitats). El segon sector econòmic més important són les activitats recreatives (15.6 %) i les activitats comercials representen un
13.3% del total de les activitats.
•Un 11.1 % de les activitats són de titularitat municipal.
•Un 95% de les activitats disposen de llicència, estant degudament comunicades o estant en tràmit. En comparativa amb altres municipis, el percentatge d’activitats amb llicència o que hagin fet la corresponent comunicació és molt superior al d’altres.
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(masia can
Figueres)
La casa dels masovers (Can Xiroi) de la
masia de Can Figueres ja està operativa per l’ús cultural. Aquest espai disposa d’una sala insonoritzada a la planta
baixa per assaig musical, però apte,
també, per a diferents actes culturals. Al
pis de dalt s’ubicarà una sala polivalent.

En l’anterior butlletí (maig 2014) explicàvem les actuacions fetes i les previstes de fer , per part de l’Ajuntament, referents al
Pla de Prevenció d’Incendis als nuclis de població, concretament les franges de protecció perimetral. Ara hem aconseguit
dues subvencions més: una de la Diputació de Barcelona de
2.826,40€ pel manteniment de la franja de La Llobregosa i una
altra de la Generalitat de 2.076€ per la part restant de la franja
de Can Figueres.
Seguint en la línia de treball, en els últims mesos, la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament i l’ADF de Gualba, i la Federació
d’ADF del Vallès Oriental, hem estat treballant en un conveni general de prevenció d’incendis forestals en el que
es recullen tots els Plans que desenvolupem conjuntament

sobre el municipi. Aquest conveni es va formalitzar per a la
gestió i l’execució dels plans de programa suport als municipis
en matèria de prevenció d’incendis forestals, vàlid entre els
anys 2014 i 2017. L’objecte d’aquest conveni estableix el marc
de col•laboració per a l’execució dels següents Plans:
- Pla Municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI)
- Pla d’Actuació Municipal en emergències per incendis forestals (PAM)
- Pla d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI)
- Pla de Prevenció d’Incendis forestals en Urbanitzacions i nuclis de població (PPU)
Els Plans es duran a terme mitjançant l’establiment de programes anuals d’execució, quan procedeixi.

Estudi per a l’optimització energètica
de l’enllumenat públic
L’Ajuntament de Gualba ha demanat a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona un estudi
per promoure la sostenibilitat energètica local. Aquest
estudi està 100% subvencionat per la Diputació de
Barcelona.
Inclou les següents tasques:
•Generació del 100% de l’inventari de l’enllumenat públic
del municipi.
•Estudi del consum actual de l’enllumenat públic en base
a les factures dels darrers tres anys.
•Desenvolupar una proposta més adient d’inversió per
l’estalvi energètic, tot analitzant els avantatges i/o inconvenients de les solucions adoptades.
•Informar sobre l’estat de les instal•lacions a nivell de
compliment de reglament de baixa tensió.
•Formulació de la proposta global d’inversió i càlcul de
l’estalvi energètic.
En base als resultats d’aquest estudi, es valorarà la possibilitat de fer les actuacions pertinents.
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Començem un nou
curs escolar

NOU ITINERARI PATRIMONI I ENTORN
Aquest nou itinerari està emmarcat dins del projecte
“Gualba, viu al poble amb tot el seu encant” i recorre
uns punts d’interès del nucli urbà i pròxim a aquest.
El seu tram transcorre en part, també, pel Passeig
de la Riera. L’objectiu d’aquest itinerari, d’uns 3 Km
de recorregut, és mostrar singularitats urbanístiques,
arquitectòniques, culturals i naturals de Gualba com
ara: la masia de Can Figueres i el seu safareig, el
Parc de la Riera, la font de la Illeta, la font del Pont i el
seu safareig, el Molí, el pont del Molí, l’ermita de Sant
Cristòfor, font i safareig de Can Blanxó, Can Sanmartí, l’església Parroquial Sant Vicenç, la Plaça Joan
Ragué, entre d’altres.
Amb aquesta actuació es pretén ajudar a conservar l’espai patrimonial de Gualba, així com, crear
un producte de turisme cultural a partir d’una
proposta interpretativa : mitjançant uns plafons in- Mapa: Institut Català de cartografia
formatius que es posaran.
Autor : Enric Pujol

Els nens i les nenes de la Llar d’infants “La Cuca de
Llum” i els de l’Escola “Aqua Alba” han començat un
nou curs escolar, ple de perspectives i il•lusions, com
cada any en aquestes dates. Des de l’Ajuntament,
es programen i destinen una sèrie d’ajuts anuals
perquè els equipaments estiguin a punt durant el
curs escolar i, també, per ajudar en determinades
actuacions que es porten a terme.

Camp de futbol

ALTRES ITINERARIS
Can Puig
Temps:1 h 30 min.
Distància: 7.520 m
Dificultat: Baixa
Can Muntada
Temps: 2 h. 32 min.
Distància: 11.920 m.
Dificultat: Baixa
Color: Vermell
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Can Mata - El Pinatar
Temps: 1 hora.
Distància: 5.260 m.
Dificultat: Baixa
Color: Marró
Can Mata - Cal Gaito
Temps: 3 h. 10 min.
Distància: 14.170 m.
Dificultat: Baixa però llarga i
amb forts desnivells.
Color: Negre

Camí Peatonal de l’estació
de Renfe a Gualba
Fites de color magenta
Distància: 5000 metres
Durada: 1 hora
Dificultat: baixa
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el paisatge i l’esperit de la nostra terra. Per Gualba en passa
un tram senyalitzat.

Gualba - Santa Fe (PR-C 206)
De nova creació
Fites de color blanc i groc
Parc Mediambiental (camí de Distància: 20 Km aproximadala riera fins al mirador del Salt ment
de Gualba)
Durada: 6 hores i 30 minuts
Fites de color blau
Dificultat: alta
Durada: 1hora
Dificultat: baixa, però amb forts La Diputació i l’Ajuntament de
desnivells al final del tram, pu- Gualba vàrem arribar a l’ acord
jant al mirador del Salt de Gual- per marcar un itinerari que pasba
ses a prop del Gorg Negre i arribés a Santa Fe del Montseny.
Parc Mediambiental(camí de Aquest itinerari resta pendent
l’antic tancat dels senglars de senyalitzar per part de la
fins al mirador del Salt de Diputació qui assumeix les desGualba)
peses. El primer tram coincideix
Fites de color groc
amb el Camí Ral que va des
Durada: 1hora
de l’Estació al nucli de Gualba
Dificultat: baixa
de Dalt. Des d’aquí anirà fins a
Santa Fe, passant a prop del
El Camí
Gorg Negre, per baixar després
EL CAMÍ és una ruta de sende- de tornada a Gualba.
risme cultural per fer a peu i que
recorre totes les comarques i
illes de parla catalana. Un recorregut per la cultura, la història,

A finals del mes d’agost es van publicar els plecs per a les bases de construcció del camp de futbol a Can Pahissa, període en que les empreses
han anat presentant les seves ofertes. En els concursos d’obra pública és
habitual que amb l’import total s’incloguin millores establertes sense cost
addicional. En aquest cas, les millores demanades a les empreses són, entre d’altres, els vestidors i la millora en la qualitat de la gespa artificial. Es
valoraran aquelles millores que proposin gespa
artificial ecològica, reciclable i reutilitzable. Està Un 50% serà
previst que es pugui adjudicar al mes d’octubre i finançat per
començar l’obra durant el mes de novembre. El subvencions
pressupost de l’obra es preveu de 423.707,51€, rebudes d’altres
un 50% del qual serà finançat per subvencions institucions
rebudes d’altres institucions.

Ampliació d’una zona verda
a Can Figueres
Fa uns mesos es va procedir a fer una actuació, entre d’altres, en una part de
la franja que implica zones
verdes a can Figueres ,
dintre del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals.
S’ha aprofitat l’espai, habilitant uns bancs per donar
continuïtat a una zona
d’esbarjo ja existent a
prop de la riera.

Escola Aqua Alba
•Subvenció anual per a l’escola per a despeses corrents ( telèfon, fotocopiadora...)
3.600 €
•Beques menjador		
3.800 €
•Llibres escola. Projecte reutilització
de llibres de text (AMPA) (aprox.)
3.000 €
•Material escolar i llibres. Ajuts famílie
1.500 €
•Subvenció activitats (AMPA)
1.400 €
•Subvenció suport conserge (AMPA)
4.800 €
		
(any 2015 )
(6.000 €)
•Subvenció Casal d’estiu
(AMPA)
2.100 €
•Altres com autocars, sortides,etc. per
l’activitat docent de l’escola		
1.000 €
		
Total 21.200 €
Llar d’infants La Cuca de Llum
•Subvenció anual escola despeses
•Subvenció pares per baixar
la quota mensual		
•Subvenció als pares del servei de
menjador (programa Dip. Barcelona)
•Subvenció colònies
		
Total

7.000 €
22.000 €
2.810 €
300 €
32.110 €

Manteniment dels dos equipaments
•Consum d’electricitat		
25.000 €
•Consum gas			
10.000 €
•Neteja (personal + consumibles)
65.000 €
•Manteniment alarmes		
1.000 €
•Telèfons			
3.200 €
•Revisió extintors			
450 €
•Ascensor
2.800 €
•Altres feines de manteniment de forma continuada
per part de la brigada municipal i per contractació
de serveis com ara pintura , reparació d’obra,
fusteria, jardineria...			
15.000 €
		
Total
122.450 €
Total aportació Ajuntament
175.760 €
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Serveis socials
a Gualba

Reserva de la Biosfera
El Parc Natural del Montseny ha culminat el procés per a l’ampliació
de la Reserva de la Biosfera. La UNESCO ha aprovat l’ampliació
d’aquesta figura de protecció i d’aquesta manera, 17 dels 18 municipis
que formen part del Parc (inclòs Gualba), estaran totalment integrats
dins de l’espai protegit del Montseny. La Reserva de la Biosfera té
coma objectius conservar la biodiversitat biològica, fomentar el desenvolupament econòmic i conservar els valors culturals vinculats. És
un model de desenvolupament basat en el Montseny com a una unitat
d’acció i una oportunitat per destacar els valors del Montseny com
a motor de desenvolupament. En canvi, no és una figura normativa
d’ordenació del territori i no porta associada cap normativa per sobre
la legislació sectorial vigent. Per tant, no implica pels municipis cap
canvi que pugui representar un fre al desenvolupament urbà o industrial i , per contra, podria obrir portes per obtenir més recursos.

Serveis Socials Bàsics (SSB) és un servei
de l’Ajuntament que té l’objectiu d’atendre
les necessitats socials bàsiques de les
persones, famílies i grups; contribuir a la
prevenció de les problemàtiques socials
i promoure la reinserció i integració social
de les persones en situació de ris social
d’exclusió.
•Banc d’aliments
En els últims anys l’Ajuntament junt amb
la parròquia de Sant Vicenç, han ajudat en
el bé més bàsic, l’alimentació. És per això,
que el consistori ha col•laborat, cada any,
de diferents maneres: fent un protocol de
seguiment de les famílies a través de serveis socials, ampliant el punt de recollida
d’aliments i donada la situació actual, augmentant l’ajut al Banc d’Aliments de Gualba. A més a més, durant l’agost s’ha fet una
compra extra, per poder oferir productes
bàsics de neteja o cura personal.
•Ajuts a material escolar
Aquest any s’ha incrementat l’aplicació
pressupostària. A més, s’han modificat els
requisits per tal d’ampliar la possibilitat per
què es puguin acollir més famílies.
•Ajut per a l’activitat esportiva per prevenir el risc d’exclusió social
Aquest any, el consistori ha obert la convocatòria “Ajut per a l’activitat esportiva
per prevenir el risc d’exclusió social de
l’Ajuntament de Gualba”. És un ajut econòmic pels nens i adolescents de Gualba que
participen de les activitats esportives organitzades per les entitats pertinents.
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Avantatges de ser Reserva de la Biosfera:
- Reconeixement internacional.
- Potenciar les particularitats culturals i naturals,
així com les activitats econòmiques sostenibles.
- Esdevenir zona de referència turística a nivell mundial,
promovent un turisme responsable i respectuós amb
el medi rural i natural.
- Esdevenir un model de territori sostenible.

NATURA LOCAL
Plataforma d’itineraris autoguiats per descobrir i posar en valor el nostre patrimoni natural
L’Ajuntament de Gualba i Natura Local han arribat a un acord per tenir una APP
(aplicació per a mòbils) tant per a sistema iphone com android, personalitzada pel
municipi. Aquesta aplicació és gratuïta pels usuaris.
Natura Local és un projecte global, integrador d’eines tecnològiques, tendències en
difusió i treball de camp, per a promocionar el Patrimoni Natural Local dels municipis.
L’aplicació permet personalitzar cada municipi, localitzar municipis adherits, descoberta d’itineraris, funcionament autoguiat, accedir als continguts divulgatius de
l’entorn, accedir als Serveis Locals, etc.
Natura Local implantarà al Portal Web 2.0 els itineraris del nostre municipi , un total
de 8. Permetrà seguir els itineraris, accedir a les informacions dels punts d’interès i
promocionar el nostre municipi.

Parc mediambiental
de Gualba
El Parc Mediambiental de Gualba, de titularitat municipal, va obrir les seves portes el passat dia 1 d’agost. L’empresa adjudicatària de
la gestió correspon a MIRY Serveis, S.L. que
posa en funcionament els diferents serveis de
barbacoes, piscina, restaurant i activitats com
trobades, conferències, maridatges de vins, fires gastronòmiques, jornades per a escolars i
altres. Per a posar en marxa tot això, l’empresa
ha contractat personal, algun dels quals
l’Ajuntament ha facilitat els currículums a través del Grup Foment del treball que promou la
iniciativa de posar en contacte a les empreses
amb la gent aturada del municipi. S’espera que
l’obertura del Parc provoqui una reactivació del
turisme i la promoció del municipi.
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CLUB PATÍ GUALBA

PENYA BLAUGRANA DE GUALBA

A finals de setembre el Club de Patinatge de Gualba torna
a iniciar la seva activitat. Els últims anys tenim entre 15 i 20
patinadores al grup i aquest any esperem continuar amb el
mateix número.
Després de les bones sensacions que ens va deixar el festival celebrat el mes de juny, encarem la nova temporada
amb moltes ganes i il•lusions.
Tots els/les qui estigueu interessats en aquest esport us
podeu adreçar al grup mitjançant alguna de les mares/ pares o els dijous a la tarda a la pista.

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA 2014
El passat dissabte 19 de juliol va tenir lloc a Gualba el ja tradicional “Concurs de Pintura Ràpida”, que enguany ha assolit la seva
42ena edició.
En aquesta edició han participat 77 concursants, amb edats
compreses entre els 1 i 77 anys, dividits en sis grups per edats,
per a fer més homogènia la posterior avaluació de les obres artístiques. El tema a desenvolupar era qualsevol motiu comprès dins
la finca de Can Monteys, edifici modernista recentment rehabilitat
i una de les cases més emblemàtiques del poble.
El concurs va començar a dos quarts de cinc de la tarda, amb la
presentació dels participants a la taula de control per a recollir la
làmina a on haurien de crear les seves obres d’art, amb qualsevol
tècnica de pintura, tant fos oli, aquarel•la, ceres, pastel, llapissos
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de colors, o altres. A les cinc, els més ràpids havien ja enllestit els
seus treballs, però no va ser fins a les set de la tarda que varen
acabar els més detallistes, i que es procedí a la recollida final de
treballs.
El jurat del Concurs, integrat per cinc persones relacionades amb
el mon de l’art i la cultura, i la vida social de Gualba (A.Risueño,
M.Gambús de Monteys, S.Lacomba, E.Monsó i V.Alzamora) va
iniciar llavors les deliberacions per a l’atorgament dels guardons,
que es varen perllongar fins passades les vuit del vespre.
Per a fer més lleugera l’espera, especialment per als més menuts,
a la Plaça de Gualba es va desenvolupar una festa infantil amb
l’actuació d’un animador infantil, festa que es va allargar fins que,
a quarts de nou, finalment es va procedir a l’acte de nominació
dels treballs premiats.
L’acte de nominació i entrega dels premis va estar presidit per
l’alcalde de Gualba, Sr. Marc Uriach, i pel regidor de cultura de
l’ajuntament, Sr. Raul Cañete, i es varen atorgar cinc premis per a
cada un dels grups infantils, i tres premis per al grup de “sènior”.
Els primers Premis varen ser atorgats a Marçal Llorca (grup 0-4
anys), Jana Llorca (5-6 anys), Iago Flores (7-9 anys), Alex Ramallo (10-12 anys), Ariadna Pagès (13-15 anys) i Paquita Ferrà
(grup Senior).
Finalment, a les nou del vespre, i encara amb l’emoció reflectida
a les cares de molts concursants, alguns d’ells lluint els trofeus
acabats de guanyar, es va acabar l’acte i es va obrir l’exposició
amb totes les obres realitzades, per que pogués ser visitada per
tots els vilatans. I amb l’il.lusió de participar a la següent edició,
el proper any.
Francesc Glez. i Balmas

Ara fa un any i tres mesos que varem començar a treballar per definir el
nostre projecte esportiu que és va materialitzar i presentar al inici de la
temporada 2013/2014. Estem satisfets de la feina feta i esperem culminar la nostra il•lusió aquest proper exercici amb la inauguració del nou
camp a Can Pahissa. Això ens proporcionarà unes instal•lacions adients
per a la pràctica del futbol i garantirà la nostra continuïtat com a club.
Si fem un petit balanç de la gestió durant aquest primer any, veiem que:
En el terreny esportiu hem assolit nous coneixements futbolístics resultat
de les hores de formació.
En el mes de novembre de 2013 varem fer la presentació oficial de la
plantilla, amb un reportatge fotogràfic.
Hem aconseguit crear l‘equip de cadets per a la temporada 2014/2015.
A nivell intern vàrem definir una nova estructura, això va donar lloc a la
creació d’un organigrama funcional que defineix l’operativa com a organització i que ens ajuda a repartir les tasques.
La nova imatge és un dels apartats en els que ens hem dedicat a fons,

Temporada 2013-2014

ADF
GUALBA

primer creant un nou escut de la penya amb nou eslògan i, després,
definint una filosofia com a entitat esportiva.
La web www.penyablaugranagualba.cat ha estat l’altre novetat
d’enguany a on podem conèixer la història del futbol a Gualba, els nostres equips i els nostres nois i noies, així com també els membres de la
Junta i les nostres instal•lacions actuals.
També s’ha dissenyat tota la nova documentació, que consta de fulls d’
inscripció, butlletins de socis, normes de regim intern, responsabilitats
de pares i mares etc. Aquestes eines ens faciliten el tractament de la
informació i al mateix temps transmeten per escrit unes normes de comportament i comuniquen els valors que volem que els nostres jugadors
assoleixin.
Un altre apartat que hem posat en funcionament és la publicitat com ja
dèiem en l’ anterior butlletí. Necessitem que les empreses i els comerços
de la zona ens recolzin a nivell econòmic. També ens agradaria assolir
més massa social.
Evidentment tot això no hagués estat possible sense l’ implicació i la col•laboració
de pares i mares, la junta, els jugadors,
els entrenadors, els patrocinadors i
col•laboradors, agrair a tothom l’ esforç
realitzat i aprofitem per fer un crida a altres persones que vulguin donar-nos un
cop de mà, nous entrenadors, jugadors,
voluntaris etc.
FES-TE SOCI ¡
Gràcies.
Carles Climent.
President
Penya Blaugrana de Gualba.
www.penyablaugranagualba.cat

Des que es va crear l’ADF (Agrupació de Defensa Forestal), any rere any, el moviment de voluntaris ha estat constant.
La importància de ser voluntari radica en estar ben preparat per tal d’actuar davant qualsevol situació d’emergència al bosc i disposat a col•laborar en tota mena
d’esdeveniments que es realitzen al poble.
Aquesta campanya ha estat tranquil•la, ja que el risc d’incendis ha estat molt baix,
degut a la climatologia. Per una altra banda , un any més, els voluntaris han estat a
l’alçada de les circumstàncies, tant pel que fa a la col•laboració en esdeveniments
(Fira de Bruixes, Correfoc...) com amb la resta.
Agraïm a tots els voluntaris que han treballat amb il•lusió i entusiasme, i animem a tot
aquell que es vulgui fer voluntari.
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CLUB PETANCA DE GUALBA
Com cada any, l’Ajuntament de Gualba ha demanat al Club de Petanca de Gualba
l’organització dels campionats de dòmino i petanca que es realitzen durant la festa major
d’estiu.
Al campionat de dòmino es van apuntar fins a 20 parelles de jugadors del poble i del seu
voltant, totes formades per persones majors de 17 anys d’ambdós sexes. Les parelles van
competir a la Sala Gorg Negre des de les 16h fins a la finalització del campionat a les 21h.
Al termini de la jornada va tenir lloc l’acte de lliurament de premis, que van rebre les quatre
parelles guanyadores .
D’altra banda, el campionat de petanca va aconseguir el rècord de participants d’una melé
d’estiu, aconseguint aquest any la xifra de 48 jugadors i jugadores a partir de 17 anys. La
melé, que consisteix en un campionat per tripletes seleccionades per sorteig, va tenir lloc
a les pistes de petanca del costat de l’església. La melé va consistir en quatre partides a
tretze punts. En acabat, l’alcalde va lliurar els trofeus a les tres tripletes millors.
El Club de Petanca de Gualba us convida a venir a conèixer i participar de les activitats
que organitza durant tot l’any. Si teniu qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb
nosaltres mitjançant el següent correu electrònic: petancagualba@gmail.com . Us hi esperem!

ESBART JOVE DE GUALBA

El passat 13 d’agost l’Esbart Jove de Gualba va fer la seva ballada tradicional de la Festa Major
d’estiu, amb diferents danses tradicionals catalanes i la seva branca Contemporània .El proper
dia 20 de setembre encetarem les classes de l’Esbart amb els grups infantils, juvenils i veterans
cada dissabte a partir de les cinc de la tarda a la Sala Gorg Negre, estem oberts a tothom que
vulgui vindre a ballar amb nosaltres sense límit d’edat.La dansa Contemporània encetarà les
seves classes a partir del mes d’octubre.Aquest curs tenim com a novetat:
TALLER D’INTRODUCCIÓ A LA DANSA PER A PARES I NENS DE 3 ANYS
Com a novetat aquest any presentem un taller mensual dirigits a aquells nens i nenes de 3
anys, i al seus pares, que els agrada moure’s i es diverteixen seguint la música. Explorarem
el cos a partir del moviment, despertarem i alliberarem la creativitat corporal i començarem a
conèixer diferents ritmes, cançons i danses catalanes a través de personatges populars. Com a
continuació d’aquest taller introductori els infants que ho desitgin podran incorporar-se, el proper
any, al grup infantil de l’Esbart Jove de Gualba. Per a més informació dirigir-se a l’Esbart Jove
de Gualba.

ASSOCIACIÓ CULTURAL 12+1
NIT DE BRUIXES 2014 La llegenda del Gorg Negre
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L’Associació Cultural 12+1 va representar el 2 d’agost a la Plaça Joan Ragué la III Edició de la Nit de Bruixes. A diferència d’altres anys, en aquesta
ocasió es va suprimir el recorregut nocturn, i tot l’espectacle va transcorre a
la plaça aprofitant la II Fira de Bruixes.
Hi vam participar un total de 24 actors i cal resaltar l’actuació del mag
BERKO el qual va fer gaudir al públic amb la seva màgia, fent un atractiu
aquelarre acompanyat per les bruixes.
Cal destacar el magnífic treball de maquillatge que varen fer la Gemma de
l’Estètica l’Heura i la Gabi Frutos.
Pel proper any ja estem treballant per oferir un espectacle més complert i
atractiu el qual esperem faci les delicies de tothom.

GEGANTS, GRALLES,
CABESSUTS
I TRAGINAIR@S
Molt bones, trempats i eixerides, veïns i veïnes, vilatanes i vilatans, curios@s i entretinguts/des; en primer lloc, ens plau molt d’agrair que se’ns
doni veu una altra vegada en aquest espai municipal, una eina força “entranyable” que pot ajudar, amb bona voluntat i ganes, a totes les entitats
a potenciar la seva activitat i publicitar els seus actes.
En el nostre cas, aquesta vegada, ens agradaria destacar que
estem neguitosos per poder fer l’homenatge de la Colla de Geganters i
Grallers de Gualba, a tot el món geganter en general, i als nostres veïns
en concret, representant-ho en una placa que posarem a la “Plaça dels
Gegants” probablement el proper mes d’octubre. Aquesta placa (que
s’havia de tenir per l’agost) es podria haver fet de diferents materials i
formes, molt més senzilles, que haurien fet que el cost fos menys elevat
però que a la llarga haurien patit massa les inclemències de la humanitat. Vam decidir de fer-la així, ja que un seguit de circumstàncies ens va
possibilitar d’optar a fer un “monument” d’aquesta magnitud a un preu
ínfim en comparació de la nostra satisfacció de fer aquest regal al poble
de Gualba. Simbolitza explícitament l’agermanament de la colla gegantera de Gualba i la de Lloret, però per nosaltres simbolitza molt més ja
que volíem deixar una imatge constant, impertorbable, engrescadora i
il•lusionadora, constància que al poble de Gualba, hi siguin nascuts o no,
hi ha un seguit de gent disposada a seguir i mantenir les nostres tradicions, vivint-les a la pell, gaudint-les de fora, o simplement criticant-les des
de la terrassa. No em refereixo només a geganters, sinó també a l’esbart,
casal, Godalls, futbol, caçadors, coral... i totes les entitats. El factor que
tenim en comú és la il•lusió, la qual ens fa llevar d’hora els dies de festa
a uns i altres, però que no ens sap greu de fer... Una il•lusió que en són
moltes de molts colors, en un sentiment, Gualba.
Esperem que us agradi el nou punt d’interès que us oferim, i
desitgem poder seguir durant molts anys gaudint del poble de Gualba a
més de fer gaudir a petits i grans de les nostres tradicions, i del que no ho
són. Salut i força!!

CASAL DE GUALBA
L’Associació Casal de Gualba, amb motiu de la Festa Major
d’enguany ha organitzat dues exposicions als locals del Casal,
una d’elles sobre fotografies antigues de Gualba i l’altre de les Labors realitzades per les sòcies del Casal.L’exposició de fotografies
va mostrar vistes inèdites del poble de Gualba i els visitants varen
poder gaudir d’elles i fer càbales a que corresponien en l’actualitat
les instantànies que amb gran esforç havíem recopilat per poder
presentar-les a l’exposició. El número de visitants fou considerable i
els comentaris recollits ens indicaven l’encert d’aquesta exposició,
la qual es pot veure, de forma parcial, als locals del Casal, Passeig
del Montseny, 60, de dilluns a dijous de 16 a 19 hores.
L’ exposició dels treballs, realitzats durant el curs, per les senyores
de l’Associació, a la sala de Les mil veus, fou meravellosa, ja que
es varen exposar diferents treballs de patchwork i altres tècniques
de labors, fetes a mà i amb molta cura i temps de dedicació. Els
visitants van gaudir amb els diversos treballs exposats.També fem
notar que amb motiu de la Festa Major de Gualba de Baix, el mes
de juliol es va celebrar una exposició dels treballs de patchwork
i altres labors fetes per les senyores sòcies del Casal, amb una
considerable participació tant de visitants com de expositors.Animem a la gent del poble que participi en aquests tallers de labors,
que permeten donar sortida a la imaginació i fer realment petites
obres d’art.Volem recordar que a partir del proper mes d’octubre,
començarem un nou curs de català per a catalanoparlants, dirigit
en especial a persones que no varen tindre l’oportunitat en el seu
dia d’aprendre a escriure el nostre idioma.També el proper octubre
iniciarem un nou curs d’informàtica, facilitat per la Diputació de Barcelona, dirigit a la gent gran, per poder adquirir uns coneixements
elementals de l’ ordinador, Word i connectar-se a Internet. Això
permetrà als avis utilitzar el mateix vocabulari que els seus néts.
Us hi esperem, podeu inscriure-us al Casal de Gualba, Passeig del
Montseny, 60, de dilluns a divendres de 16 a 19 hores.
Els cursos són gratuïts.
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