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AJUNTAMENT DE GUALBA

☎ TELÈFONS D’INTERÈS

Oficina d’Atenció al Ciutadà

Ajuntament de Gualba

938487027

Passeig Montseny, 13

Vigilant municipal

608143654

Consultori mèdic

938487957

Farmàcia de Gualba

938487028

Parròquia de Gualba

938487312

Taxi Gualba

637235686

Escola Aqua Alba

938487240

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)

Llar d’infants La Cuca de llum

938487253

Hospital de Sant Celoni

938670317

Emergències
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WEB-TURISME
Es va treballant, des de diferents àmbits, en la promoció turística del municipi. En aquest sentit, ja es
pot consultar, a la web de l'Ajuntament, l'apartat de
turisme on es pot trobar informació sobre l'entorn
del poble, rutes, gastronomia, allotjament, lleure,
etc.
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Gualba entrega al President de la Generalitat l’acord de Ple en
defensa del dret a decidir
En l'acte celebrat al Palau de la Generalitat,
els alcaldes dels ajuntaments catalans que
van aprovar la moció de defensa del dret a
decidir, proposada per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM), van fer el
lliurament formal al President de la Generalirat.
Des de l'any 1918 no es feia una concentració similar d'alcaldes a Catalunya. L'entrega
dels acords es produeix 96 anys després de
la concentració de 1.046 alcaldes a la plaça
Sant Jaume per mostrar el suport del món
local a la Generalitat reivindicant l'autonomia.
L'acord del Ple que l'Ajuntament de Gualba
va lliurar, es va aprovar per unanimitat dels
membres presents, en sessió extraordinària
el dia 23 de setembre de 2014.

En el Ple del dia 20 de novembre, vàrem aprovar el pressupost per a l'any 2015. La confecció
d'aquest va en consonància amb la dels últims
pressupostos. Es busca l'equilibri en les diferents partides prenen com a
referència les
últimes necessitats i les previstes properament,
per tal d'arribar a tot arreu. Progressivament,
s'han incrementat partides destinades a l'àrea
social i educativa, per posar algun exemple. Tot
això ho fem, sense perdre de vista la millora de
les tasques del dia a dia i les inversions necessàries perquè el nostre municipi sigui un lloc on
els veïns i veïnes gaudeixin d'una qualitat de
vida com cal.

L'alcalde de Gualba, Marc Uriach, va participar
el 4 d'octubre en l'acte de lliurament dels acords
dels Plens per donar suport a la consulta del 9
de novembre.

Davant la situació general dels últims temps, un
any més, nosaltres seguim sense apujar els
impostos municipals. Tot i que, en aquests últims anys, les ajudes econòmiques que rebem
per part d'altres institucions no són tant generoses com temps enrere, l'equip de Govern i, com
no, el personal de l'Ajuntament, treballem i
lluitem per a cada possibilitat d'ajuda que es
pugui aconseguir i que ens permeti tirar endavant projectes, ja siguin petits o grans. Hi dediquem molt esforç i treball. Ho fem il·lusionats
perquè és el compromís amb el nostre poble.

...I amb el somriure, la revolta.
La il·lusió, les ganes de ser-hi, de formar part d’un
dia que s’intuïa històric, es dibuixaven en forma
de somriure en les cares dels voluntaris que de
bon matí ens trobàvem al davant del col·legi que
se’ns havia assignat. Diumenge, 9N, quarts de 8
del matí. I ben aviat també, cues a les portes i
nous somriures que omplien col·legis, urnes que
s’omplien de vots i aparells de fotos i mòbils que
s’omplien d’imatges pel record.
El pas decisiu s’ha pres, la revolta s’ha expressat
triant de prendre el destí amb les nostres mans,
som sobirans i així ho ha expressat el Parlament i
la voluntat lliure dels gairebé 2.4M de catalans
que van exercir de ciutadans el 9N. A Gualba 621
votants, més dels que van participar a les europees i gairebé el mateix nombre que a les darreres municipals; un èxit. Un èxit sobre el que reclamem ara obrir una nova etapa, el procés constituent d’un nou país: Eleccions, Govern de concentració per la transició nacional, Referèndum i
assoliment de la República Catalana.

Des d'aquí, us volem desitjar que tingueu tots i
totes unes bones festes i un bon any 2015.

Ara cal treballar per una aliança que amb els
punts programàtics mínims d’independència,
ocupació, compromís social i l’eradicació de la
corrupció guanyi la confiança dels catalans. Des
d’ERC Gualba demanem l’adhesió a La Crida un
Nou País (www.noupais.cat); tots som necessaris.

Marc Uriach Cortinas

Jaume Martí, (Secció local de ERC)

El partit Socialista no ha presentat cap escrit
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Arranjament del
nucli de L’Estació
S'ha redactat un projecte sobre
la millora i condicionament del
nucli de L'Estació de Gualba,
consistent en fer un paviment
nou, posar un voral a l'entrada
del pàrking de l'estació i marcar
l'accés de vianants des de la
carretera comarcal fins al nucli i
la corresponent reubicació dels
contenidors d'escombraries. Es
preveu l'inici de les obres a
principis d'any.

Millores al cementiri

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Ajuntament de Gualba

Protec Life i Grup DEA de
Gualba

En els últims mesos, s'han realitzat actuacions en el cementiri. El nou edifici, ja finalitzat,
disposa d'una sala apte per fer
cerimònies civils i uns lavabos.
S'han canviat les teulades dels
nínxols, pintat les parets
d'aquests, s'ha fet un sanejament del terra i posat un filat
d'ocultació per facilitar la privacitat dels veïns. Properament
es disposarà d'uns columbaris
per poder dipositar les urnes
amb cendres.
D’altra banda, l’Ajuntament de
Gualba ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la concertació
de l’actuació “Inventari del cementiri municipal”. L’objecte del treball és l’obtenció i ordenació de tota la informació relacionada amb les unitats d’enterrament que formen part del
cementiri, així com identificar els elements físics que el configuren i valorar-ne el seu estat.
Recull totes les dades que fan referència a l’historial de cada una de les unitats d’enterrament que formen part del cementiri. La finalitat bàsica d’aquest informe és permetre,
mitjançant una informació fonamentada, la presa de la decisió de l’Ajuntament i així poder
iniciar el procés de canvi cap a una gestió informatitzada.
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Més millores a la xarxa d'aigua
Seguint amb les actuacions de millora de
la xarxa d'aigua potable que de forma continuada es van fent, dir que s'ha procedit a
la connexió de la nova xarxa municipal en
l'actuació de Can Pahissa a l'antiga xarxa
que procedia de Can Pascual, per millorar
la pressió, concretament a Villa Equus, a
Can Salvi, a Can Cambó i a les cases de
l'antiga carretera de Gualba de Baix. També es preveu que suposi una millora per a
l'entorn de Torres Sadó i El Mas.

Manteniment dels equipaments
municipals

Curs d'anglès a
Gualba per a adults

En aquests últims anys, l'Ajuntament ha anat
rehabilitant i posant al dia els seus equipaments com l'edifici de Can Sanmartí, la masia
de Can Figueres, el cementiri, la llar d'infants,
l'escola Aqua Alba, la piscina de Gualba de Baix,
els espais esportius, el jutjat de pau, etc.
En aquesta línia d'actuacions, darrerament s'ha
arranjat el paviment de l'entrada a Can Sanmartí, s'ha construït un mur de bloc per contenir les
terres que donen al marge del Parc de la riera, a
l'escola Aqua Alba i continuen les obres de rehabilitació de la masia de Can Figueres que estan
arribant a la seva recta final.

L'Ajuntament de Gualba està
organitzant un curs d'anglès
per a adults empadronats al
municipi.

L’art de la fusta
Des del dia 25 d'octubre fins el 2 de novembre, l'Ajuntament de Gualba i l'Associació Barcelona de Marqueteria
van organitzar una exposició col·lectiva de marqueteria
artística a la Sala de l'Era de la Masia de Can Figueres.
Els visitants van observar les obres exposades i el munt
d'hores de feina invertides en cadascuna d'elles. La
marqueteria és l'art de realitzar la unió decorativa de
diferents xapes fines de fusta de colors i, també, peces
de marfil, nacre, os i metall, retallats mitjançant una
serra de calar, artesanal o mecànica. El muntatge es fa
sobre un suport rígid de fusta.

Els grups es faran en funció
del nombre de persones que
ho sol.licitin i del nivell assolit
en les proves que s’han realitzat a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament. Us
anunciem que s’ha ampliat el
termini per fer les proves fins
el dia 12 de gener.
La iniciativa es deu a l'interès
que té l'Ajuntament en potenciar entre els ciutadans l'ús
d'una llengua estrangera, ja
sigui per qüestions laborals o
personals.

També està previst fer dues actuacions
més: la renovació del clorador del dipòsit
de Can Pla i la instal·lació del clorador i
bomba de recirculació al dipòsit del Roial
Parc núm. 2. Les dues subvencionades per
la Diputació de Barcelona.

Més informació:
OAC de l'Ajuntament

Inici de les obres del nou camp de futbol

Esports Gualba

En breu s'iniciaran les obres de construcció del nou camp de futbol a càrrec de l'empresa Pasquina S.A. en la zona d'equipaments de Can Pahissa. En el concurs de l'obra, es van demanar
una sèrie de millores a càrrec de l'empresa adjudicatària que es portaran a terme, com són els
vestidors i la millora en la qualitat de la gespa artificial (ecològica, reciclable i reutilitzable).
S'espera que la durada de les obres sigui d'uns tres mesos.
Un 50% de l'import de
l'obra està finançat per la
Diputació de Barcelona.
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El curs començarà al mes de
gener i està dirigit a totes les
persones majors de 18 anys
que estiguin interessades.

Desembre 2014

El dia 26 d'octubre es va celebrar la segona edició de la
Pedalada BTT Gualba amb un recorregut de 26 Km. Els
participants van gaudir d'una jornada esportiva pels
indrets del poble i en finalitzar van recuperar forces
amb un esmorzar a la Plaça Joan Ragué.
Ja s'està treballant per a la propera edició, també la
segona, de la Trail Popular de Muntanya de Gualba,
amb la intenció, des de l'Ajuntament, de seguir promocionant iniciatives d'esport.
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Ajuts socials destinats als
menjadors escolars
Cada any l'Ajuntament de Gualba
destina ajuts a les famílies que fan
ús del menjador de la Llar d'infants
de la Cuca de Llum, amb la finalitat
d'afavorir la concil·liació familiar,
amb el suport de la Diputació de
Barcelona. De la mateixa manera,
el Consell Comarcal del Vallès
Oriental vetlla per les famílies econòmica i socialment desfavorides
que fan ús del menjador a les escoles i instituts de la nostra comarca.
Donada la situació actual, en la
qual el Consell Comarcal no ha
pogut cobrir les ajudes sol·licitades
en concepte de Beques Menjador,
l’Ajuntament de Gualba ha cobert
part de les despeses de menjador
de l'Escola Aqua Alba, d'aquelles
famílies que se’ls ha denegat la
beca.

RECOLLIDA
SELECTIVA
Un gest tan senzill com reciclar un residu suposa importants beneficis per al medi
ambient. Però, més enllà del
motiu mediambiental, reciclar també és una qüestió
econòmica.
(el retorn del cànon de
la recollida selectiva de
l'any 2013 ha estat de
8.460,70€)

Transport escolar per als alumnes
d'ensenyament postobligatori
de batxillerat.
L'Ajuntament de Gualba ha signat el conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès
Oriental, per a la prestació del Servei de transport
escolar no obligatori dels alumnes d'ensenyament
postobligatoris de batxillerat, empadronats al municipi de Gualba, que cursen els seus estudis a l'Institut
Baix Montseny de Sant Celoni.

L'Agència Catalana de Residus valora la quantitat de
tones reciclades de cada
secció en cada municipi.
Una vegada té aquestes
xifres, fa el càlcul de l'import
a retornar que l'Ajuntament
ha pagat mensualment de
les despeses de recollida i
tractaments de plantes i
abocadors (el retorn del
cànon de la recollida selectiva de l'any 2013 ha estat de
8.460,70€). Si fem un bon
ús del reciclatge, ajudem a
mantenir, també, les taxes
aplicades.

Els alumnes de Batxillerat han començat
a gaudir d'aquest
servei durant aquest
curs escolar 20142015, fent ús de la
mateixa línia que
porta els alumnes de
l'ESO a Sant Celoni.

Catàleg de tramits
L'Ajuntament de Gualba i la
Diputació de Barcelona estem
elaborant un catàleg de tràmits
per posar a disposició dels
veïns i veïnes. En aquest catàleg s'hi podrà trobar informació
d’un seguit de tràmits i l'opció
de descarregar-se un formulari
o una instància a través de la
web. Es tracta d'una eina que
permetrà agilitzar l'inici de la
tramitació a l'usuari. Aquest
treball està subvencionat per la
pròpia Diputació.

Desembre 2014

Millora i condicionament del camí
del Parc Mediambiental
Coincidint amb la reobertura del Parc Mediambiental de Gualba per part de l'Ajuntament, es
planteja la necessitat de millorar tant l'accés al
Parc, com a la Bassa de captació d'aigua per als
serveis municipals i adequar els dos ponts que
en aquests trams fan que el camí pugui travessar la Riera, que es troben amb mancances a
nivell de proteccions. Es pretén deixar el Camí
de Gualba a la Bassa de captació en un estat de
millora continuat en
tot el seu recorre- Aquesta actuació s'execugut, que permeti un tarà a principis d'any i
ús consolidat més està subvencionada el
segur, més confor- 100% per la Diputació de
table i en condi- Barcelona.
cions d'estabilitat
millorada.
ALTRES CAMINS
ARRANJATS
Camí Ral des de Can Pla fins a Can Cortina.
Repassar carretera i aportar material a la pista.
Camí de Can Pau Gras cap al Terme Blau .
Reparar forat al pas del torrent i repàs de la
pista amb màquina anivelladora.
Camí de Cal Moro cap a Can Perebonic.
Reparar forat al pas d'un sot i repàs de la pista
amb màquina anivelladora.
Al carrer Montsoriu.
S'ha fet un petit tram de neteja de franja de
protecció contra incendis.

Franges de protecció
Seguint amb el Pla de Prevenció d'Incendis al municipi, s’estan portant a
terme els treballs de manteniment de
la franja de protecció al nucli de La
Llobregosa. Així mateix, en breu s'executarà la part restant de la franja de
Can Figueres. Aquestes feines són subvencionades per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Podes de l’arbrat
Com cada tardor, s'han fet les podes
habituals com les del Passeig Montseny
o la Plaça Joan Ragué, per posar alguns
exemples. Aquest any s'ha convingut, a
més, fer actuacions de poda en els
carrers del Polígon industrial i del pati de
l'Escola Aqua Alba.
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Congelació de les Ordenances Fiscals per el 2015
L'Ajuntament continua amb la tendència d'aquests últims anys de no incrementar els impostos
ni les taxes i, per tant, aplicar una contenció fiscal als veïns i empreses del municipi de cara al
proper any 2015.
Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de Gualba congela el conjunt dels impostos. Es congelen de manera efectiva els impostos que paguen la gran majoria de gualbencs i gualbenques:
l’IBI, l’impost de circulació, etc…

CALENDARI FISCAL 2015
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS

Data Inici
Voluntari
01/04/2015

Data Fi Voluntari /
Domiciliat
04/06/2015

IMP BÉNS IMMOBLES 1ª FRACCIÓ - DOMICILIATS

01/06/2015

IMP BÉNS IMMOBLES 2ª FRACCIÓ - DOMICILIATS

02/11/2015

Desembre 2014

NADAL I CAP D’ANY 2014
REIS 2015
Programa d’activitats
DISSABTE 13 I DIUMENGE 14
DE DESEMBRE

DILLUNS 29 DE DESEMBRE

Fira de Nadal

18:00 hores a la Sala Gorg Negre.
Organitza: Comissió de Festes de
l’Ajuntament de Gualba

A partir de les 10:00h
*Amb gincana Infantil per a recaptar fons per a la
Marató de TV3
Lloc: Parc Mediambiental de Gualba
Organitza: Parc Mediambiental de Gualba i
AMPA Escola Aqua Alba

Cinema

DIMECRES 31 DE DESEMBRE
Campanades de Cap d’Any
Lloc: Plaça Joan Ragué.
Tots junts donarem la benvinguda al 2015 .
A continuació (00:30h), a la Sala Gorg Negre,
Discomòbil amb DJ Pepe.
Organitza: Comissió de Festes de
l’Ajuntament de Gualba

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

04/09/2015

05/11/2015

IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA

30/01/2015

01/04/2015

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES

04/09/2015

05/11/2015

TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS

01/04/2015

04/06/2015

TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS

01/04/2015

04/06/2015

TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL

04/09/2015

05/11/2015

TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS

30/01/2015

01/04/2015

Caga Tió pels nens a les 17:00h a la Parròquia

TAXA OCUP. SÒL, SUBSÒL I VOLADA

04/09/2015

05/11/2015

Sopar solidari de Nadal i rifa de regals

DIVENDRES 2 DE GENER

TELEVISIÓ PER CABLE

03/08/2015

05/10/2015

A partir de les 20:00h

TAXA SUBMINISTR. AIGUA 4T TRI 2014

30/01/2015

01/04/2015

Animació infantil a càrrec de:
“Tres Quarts de Quinze”

TAXA SUBMINISTR. AIGUA 4T TRI 2014 — ROIAL PARC

30/01/2015

01/04/2015

TAXA SUBMINISTR. AIGUA 1R TRIM

30/04/2015

02/07/2015

TAXA SUBMINISTR. AIGUA 1R TRIM — ROIAL PARC

03/04/2015

02/07/2015

TAXA SUBMINISTR. AIGUA 2N TRIM

03/08/2015

05/10/2015

TAXA SUBMINISTR. AIGUA 2N TRIM — ROIAL PARC

03/08/2015

05/10/2015

TAXA SUBMINISTR. AIGUA 3R TRIM

02/11/2015

05/01/2016

TAXA SUBMINISTR. AIGUA 3R TRIM — ROIAL PARC

02/11/2015

05/01/2016

IMPOST BÉNS IMMOBLES ESPECIALS
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01/04/2015

04/06/2015

DIUMENGE 14 DE DESEMBRE
Concert de Nadal a càrrec de “Les Veus de
Gualba”
A les 12:30, després de Missa, a l’Església

DIJOUS 1 DE GENER
DISSABTE 20 DE DESEMBRE

Lloc: Sala Gorg Negre
Organitza: Parròquia Sant Vicenç
Preu Tiquet 8 euros, venda : Forn de Gualba,
Estanc i Queviures Mº Rosa de Gualba de Baix.
.

DIMECRES 24 DE DESEMBRE
Missa del Gall a les 00:00 hores.
*Pica-pica posterior

Missa a les 11:30h

18:00 hores a la Sala Gorg Negre.
A Continuació hi haurà el Patge Reial
Organitza: Comissió de Festes de
l’Ajuntament de Gualba

DILLUNS 5 DE GENER
Cavalcada de Reis
18:00h Gualba de Baix

DIJOUS 25 DE DESEMBRE
Missa de Nadal a les 11:30 hores.

19:30h Gualba de Dalt
Organitza: Comissió de Festes de
l’Ajuntament de Gualba
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LA PENYA BLAUGRANA DE
GUALBA PRESENTA LA
PLANTILLA 2014/2015

ESBART JOVE DE GUALBA
El pasat 21 de setembre d’enguany, l’Esbart va fer la seva actuació de la Roda d’Esbarts
Catalonia secció Veterans a la Sala Gorg Negre de Gualba, junt amb els Esbarts convidats :
Maragall d’Arenys de Mar i Montserratí Martinenc de Barcelona.
El grup de veterans de l’Esbart va tinar una actuació el dia 23 de novembre a Barcelona a la
seu del grup Montserratí Martinenc , junt amb altres Esbarts .
El pasat mes de setembre vàrem encetar els assatjos dels grups infantils , jovenils i veterans
a la Sala Gorg Negre, cada dissabte a la tarda. També continuem amb la Dansa Contemporànea cada quinze dies a la Sala les Mil Veus on hi pot participar tothom que vulgui, estem
oberts a tothom per les dues activitats.
També hem encetat, amb éxit total, el taller d’introducció a la dansa per pares i nens de 3
anys a la Sala les Mil Veus , tots els tercers dissabtes de cada mes .
Tots els grups estem assajant per la propera actuació de la Festa Major d’Hivern de Gualba.
Esbart Jove de Gualba

El passat 21 de novembre la Penya Blaugrana de Gualba va presentar la seva
plantilla per a la temporada 2014/2015 a la Sala Gorg Negre del nostre poble.
Cinc equips federats que competeixen en les categories de prebenjamí, benjamí,
aleví, infantil i cadet. Més l’ escoleta que forma nens i nenes a partir de tres
anys. El reportatge fotogràfic es va fer amb la vestimenta de la nova imatge del
club. Van assistir-hi més de dues-centes persones entre jugadors, entrenadors,
familiars i socis del club. L’ acte va concloure amb un aperitiu per a tots els assistents.
Per una nova penya¡ Fem pinya¡ Fes-te soci.
Carles Climent.
President Penya Blaugrana de Gualba.
1
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LES VEUS DE
GUALBA
Com cada any, i per celebrar el Nadal,
la coral Les Veus de Gualba, oferirà el
proper diumenge 14 de desembre a
la parròquia de Sant Vicenç després
de la missa, un concert de Nadales.

AMICS DE LA
MÚSICA DE
GUALBA
Novament i per quart any consecutiu,
l'Associació Amics de la Música de Gualba,
està preparant el IV Festival de Música del
Baix Montseny, que es celebrarà els dies
24 i 31 de gener i 7 de febrer.
Esperem poder oferir-vos tres concerts que
siguin del vostre gust.
Amics de la Música de Gualba

GEGANTS, GRALLERS, CABESSUTS I
TRAGINAIR@S
Salutacions, gualbenques i gualbencs. Des de la colla de geganters i grallers estem
molt contents de tornar a tenir un espai on poder expressar-nos i anunciar els nostres
propers esdeveniments. Tal és així que esperem trobar-vos a la propera fira que
tindrà lloc al municipi, juntament amb alguns dels gegants que de ben segur ballaran
pels més petits, i pels que ja no són tan petits també. Aquesta fira és símbol que arriben les festes de Nadal, festes que no serien les mateixes si no hi hagués un entramat de gent disposada a organitzar i col·laborar per tal que siguin unes bones festes,
però també cal gent que pugui gaudir de l’esforç. És per això que us volem animar a
gaudir de Gualba en tots els seus vessants.
S’acaba l’any per a tothom, d’igual manera que per les entitats, i en comença un de
nou, un que és ple d’expectatives i d’esperances, però que resguarda molt de treball.
Treball dur, feina de constància i perseverança que ens permeten seguir endavant,
seguir creant il·lusions i arrencant rialles. Des d’aquí, només podem dir que nosaltres
intentarem seguir endavant, i obrirem les portes a qui tingui ganes de col·laborar de la
manera que sigui, especialment a participar amb ganes de riure i passar-ho bé.
Des de la colla de geganters i grallers de Gualba, us desitgem un bon Nadal i un feliç
any nou. Salut i força!!
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De nou ens trobem amb tots vosaltres, gràcies al butlletí de l‘Ajuntament de Gualba, i aprofitem per donar-vos compte de les nostres activitats que hem desenvolupat des del nostre últim contacte.
Us donem les gràcies per la bona acceptació que tenen les classes de Català,
que duem a terme en els locals del Casal (Passeig del Montseny, 60), de dilluns
a dijous de 16 a 17 hores. En l'actualitat tenim dos cursos, un per a principiants i
l'altre de segon curs que, ambdós, estan resultant bastant profitosos per a tots
els participants.
Una altra activitat que desenvolupem, és la Biblioteca que en aquest moment
disposa d'un fons d’un miler llarg de llibres, la mitat d'ells degudament classificats i informatitzat el seu control. No obstant el nostre esforç, no els podem tenir
tots ordenats i classificats degut a que ens manquen llibreries per poder-los encabir. Esperem la col·laboració de tots vosaltres per aconseguir un moble adient a
l’increment constant de donacions que ens fan per a la Biblioteca. Donem les
gràcies a tots els donants de llibres, amb els quals aconseguirem una digna Biblioteca.
El passat dissabte 15 de novembre, vàrem realitzar una excursió a Montblanc,
visitant la ciutat emmurallada (amb molt de vent, per cert), seguidament ens
adreçaren al poble de El Sarral, fent un recorregut per les Caves Portell, amb una
degustació dels seus caves i finalment a Alcover on vam dinar un abundós menú
per celebrar l'aniversari del restaurant i gaudint amb l'orquestra Maravella, que hi
actuava per commemorar l’efemèride.
Properament programarem una sortida a Barcelona, per anar al teatre a veure el
musical “POLONIA”, que esperem sigui del grat de tots els socis i simpatitzants
del Casal.
Volem recordar-vos les nostres activitats i serveis actuals, tals com les classes de
Labors (a Gualba i al nucli de Gualba de Baix), Català, Informàtica, servei de Biblioteca, Podòleg i Massatgista. Un bon ventall, però tenim que ampliar-lo.
L'Associació Casal de Gualba vol seguir fent créixer el Casal del poble donant cabuda a més activitats, però per aconseguir aquestes fites ens cal l'ajut de més
gent disposada a col·laborar, aportant noves idees i implicant-se en el seu desenvolupament en benefici, en especial, de la gent gran del poble.
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