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AJUNTAMENT DE GUALBA 

Oficina d‟Atenció al Ciutadà 

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  

 

www.gualba.net 

☎ TELÈFONS D‟INTERÈS 

 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 

 Hospital de Sant Celoni       938670317 

 Emergències                      112 

 

Ajuda'ns a mantenir els 

espais públics nets    

Ajuntament de Gualba 

CARTIPÀS MUNICIPAL LEGISLATURA 2015-2019 

L'organització del nou govern municipal sorgit de les eleccions del passat 

mes de maig s’estructura  de la següent manera: 

MARC URIACH CORTINAS (CIU) ALCALDE. HISENDA I ESPORTS. 

JOSÉ ANTONIO PEINADO GARCIA (CIU) 1r TINENT D'ALCALDE. GOVERNACIÓ, OBRES I   

URBANISME, ACTIVITATS I SERVEIS. 

RAÜL CAÑETE PIÑAR (CIU) 2n TINENT D'ALCALDE.  MEDI AMBIENT i CULTURA.  

JOSEP MARIA DUART I MONTOLIU (CIU). PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME.  

SYLVIA SANCHO BADELL (CIU). ENSENYAMENT I SERVEIS SOCIALS.  

INGRID NICOLAU BAGUÉS (CIU). SANITAT I JOVENTUT.  

EDUARD PUIGJANER COLOM (ERC). REGIDOR.  

JOSEP DAINA CLOTET (ERC). REGIDOR.  

DIANA FORNELLS FRANCO (ERC). REGIDORA.  
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Actuacions com a resultat de les afectacions per les 

pluges d’agost 

El passat 14 d‟agost va ploure 

amb força intensitat a Gualba, 

fet que va provocar  importants 

afectacions en diferents zones 

del municipi afectant emplaça-

ments de sòl urbà, i en       

especial els que es troben en 

contacte amb zones forestals o 

espais verds amb presència de 

sorres, pedres o vegetació. 

També en zones de sòl no urbà 

els danys van ser molt        

considerables. 

 

Els informes tècnics realitzats 

han posat de manifest que les 

afectacions van ser superiors 

al que s‟entén  com afectació 

habitual en episodis de pluja. 

Es van produir esllavissades a la carretera de Campins, al nucli de Can Figueres així com a la 

pujada a El Pinatar, a la carretera de la Llobregosa, a Can Viader, que van quedar tallades. Les 

pistes de La Soleia i Can Coma, la pista a Riells així com la del Parc Mediambiental van quedar 

intransitables. Al carrer Martí Joan va haver-hi una important esllavissada des de Can Figueres 

fins a Can Roig. També es van produir filtracions d‟aigua en diferents equipaments municipals 

(Can Sanmartí, Sala Mil Veus, Sala Gorg Negre, Can Figueres, etc) amb danys de consideració 

diversa. 

 

Una de les afectacions més importants va ser l‟esfondrament parcial de l‟estació                 

transformadora del Parc Mediambiental que va quedar sense ús. Igualment es van produir 

afectacions importants en diferents vivendes i cases del municipi. 

Es van realitzar actuacions urgents per tal de fer transitables les principals pistes i camins 

afectats per tal que els veïns poguessin arribar a les masies i cases amb normalitat. El Servei 

de Parcs de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb l'Ajuntament, ha netejat les         

esllavissades i els vorals de la carretera de Gualba a Campins. 

 

L‟ajuntament va actuar amb celeritat per poder garantir l‟accés a les vies i camins tallats i, 

després de valorar els danys i desperfectes existents, ha demanat els corresponents ajuts    

econòmics que permetin garantir la ràpida tornada a la normalitat al municipi. Conforme es 

vagin rebent els ajuts es realitzaran les actuacions necessàries que permetin el retorn a la 

normalitat de la zona afectada. 

 

  

El dia 24 de maig de 2015 els veïns i les veïnes 

de Gualba ens vàreu tornar a donar el vostre 

recolzament per seguir en el govern municipal. 

Agraïm aquesta confiança cap el nostre equip 

que ens permet continuar amb el nostre      

projecte que és, a la vegada, el projecte de tots. 

La vostra confiança ens encoratja a seguir  

treballant, avançant i millorant el nostre poble 

pensant en tothom, en els que ens han votat i 

en els que no ho han fet, perquè el nostre   

programa i les nostres propostes són per a 

tothom. Som ambiciosos i el nostre compromís 

amb la feina, amb la gent i amb el poble és 

màxim. Seguirem posant tot l'esforç i tota la 

nostra il·lusió per seguir compromesos i        

treballant per Gualba. 

 

D‟altra banda, a nivell de país, estem bastint un 

procés imparable que camina ferm. Estem da-

vant d‟una de les etapes més transcendentals 

de la nostra història recent pel nostre futur i 

nosaltres hi hem de ser i tenim molt a dir. El 

proper 27 de setembre els catalans i les catala-

nes estem cridats a les urnes per votar i decidir, 

democràticament i lliure, el nostre futur. Fem 

nostres els anhels de la societat catalana i  

contribuïm junts a definir el futur que volem per 

Catalunya. 

 

Marc Uriach Cortinas 

Alcalde de Gualba 

Imatges, notícies, històries humanes que ens 

toquen molt endins; Europa torna a reviure el 

drama de la migració forçada. És un gran repte al 

que cal urgentment fer-hi front i que ens ha de 

servir per a repensar i millorar l‟Europa que  

coneixem. Nosaltres també en sabem de      

períodes de fugida per raons econòmiques o 

polítiques; i en molts altres moments hem estat 

terra d‟acollida de gent provinent d‟altres cultu-

res. El que avui som és fruit de la cruïlla històrica 

de moltes de maneres de fer i pensar. 

I ara som en un moment històricament impor-

tant. Són molts anys de convivència dins l‟Estat 

espanyol; hi tenim parents, companys, amics; o 

bé, nosaltres mateixos hi hem nascut. Però   

l‟Estat és ara una cotilla que no ens deixa     

avançar ni culturalment, ni econòmicament, ni 

socialment. La construcció d‟una societat     

cohesionada, més justa socialment i que cregui 

en la seva gent necessita de totes les eines al 

nostre abast: un Estat propi. 

Hem tornat a omplir Barcelona i aquesta       

demostració de força, d‟il·lusió, s‟haurà de    

consolidar el 27S. Amb el nostre vot farem    

possible el referèndum negat el 9N. És el      

moment de dir SÍ o NO a engegar un procés cap 

a la plena sobirania. El vot per la independència 

és un vot per aprofitar una oportunitat única: la 

construcció d‟un nou país. No es tracta          

d‟identitat només, es tracta de la necessitat 

d‟acabar amb un model d‟estat caduc; aquest és 

el canvi real i no n‟hi ha d‟altre. I ho farem com 

un sol poble, sense exclusions, el d‟on venim 

cadascú de nosaltres no té importància 

col·lectiva, el que realment ens importa és cap on 

decidim anar-hi junts . 

                                                                                                                

Jaume Marti                                                                                              

Secció Local de ERC 

Butlletí Municipal Setembre 2015 

12 



 

 

11 

Adhesió acord marc de subministrament elèctric 
El darrer mes d'abril, l'Ajuntament va prendre l'acord d'adherir-se a l'acord marc de subminis-

trament d'energia elèctrica, destinat a les entitats locals de Catalunya, mitjançant l'Associació 

Catalana de Municipis (ACM).  La darrera comissió d'aquest acord va adjudicar el subministra-

ment a Endesa Energia. Aquesta adhesió ens permetrà reduir el cost de les factures de submi-

nistrament elèctric dels equipaments i enllumenat municipal. 

Així mateix, arrel dels estudis d'estalvi energètic redactats per la Diputació de Barcelona, con-

cretament a la xarxa d'enllumenat públic i a l'escola Aqua Alba, s'han realitzat gestions per 

modificar les tarifes i les potències contractades, que també contribuiran a un estalvi en les 

factures. Amb el conjunt d'actuacions portades a terme, estalviarem en alguns punts fins al 

16% del cost total actual . 

Exposició virtual 

 
L‟Arxiu Municipal de Gualba participa a 

l‟exposició virtual “Factures amb estil” que 

presenta La Diputació de Barcelona dins del 

seu programa de Manteniment de la Xarxa 

d‟Arxius Municipals per celebrar el Dia Inter-

nacional dels Arxius. 

Es tracta d‟una mostra de  documents 

d‟arxiu que ens ensenya l‟evolució estètica 

que experimenten aquests documents des 

de finals del s.XIX fins a mitjans del s. XX 

alhora que mostren també l‟activitat econò-

mica quotidiana dels Ajuntaments. 

Són 164 documents procedents de 54 

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 Diputa-

ció de Barcelona. 

Us convidem a visitar-la i així conèixer espe-

cialment els documents referents o        

relacionats de 10.000 habitants de la    

nostra província que també hi participen, 

amb el nostre municipi i els de la resta de 

poblacions menors.  

Podeu veure l‟exposició en aquest enllaç: 

 

http://www.diba.cat/web/factures-amb-

estil/el-tema 

Activitats a 

l’octubre   

( Viu el Parc) 

Exposició de fotografies: "Darrere les passes 

d'Artur Osona. El Montseny dels primers       

excursionistes i turistes" a la sala de l'era de 

Can Figueres. Del 2 d'octubre a l'1 de novem-

bre.  

Nit d'estels a Gualba, dissabte 17 d'octubre. De 

21 a 23h observació del cel a ull nu i amb el 

telescopi per descobrir les constel·lacions i  

altres cossos celestes. A càrrec d'ACER, a l'era 

de Can Figueres. Activitat gratuïta però cal        

inscripció prèvia. Més informació i inscripcions:  

activitats@acer-associacio.org 
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Desplegament de la fibra òptica a Gualba 

Durant aquestes últimes      

setmanes s'està duent a terme 

el desplegament de la fibra 

òptica a Gualba, per part de 

Telefònica (Movistar). 

La fibra òptica permetrà      

disposar de 100 megabits per 

segon de velocitat. Aquest  

nivell tecnològic ens permet 

ampliar les possibilitats       

operatives en comunicació i 

dotar-nos de serveis de màxi-

ma prestació. 

El desplegament d'infraestruc-

tures tecnològiques de primer 

nivell com la fibra òptica és 

essencial per al desenvolupa-

ment econòmic i social. Gualba 

disposarà en breu d‟una     

infraestructura que permetrà 

millorar la competitivitat dels 

negocis, dels comerços i     

perm et rà  p rom oure  e l          

creixement econòmic, alhora 

que facilitarà la comunicació i 

accés a la informació de les 

persones. 

Els treballs finalitzaran aquesta 

tardor. 

Nucli de L’Estació 

Ja s„han finalitzat les obres de les millores 

del nucli de L‟Estació consistents en fer un 

paviment nou, posar un voral a l‟entrada de 

l‟aparcament de l‟estació, la reubicació   

corresponent dels contenidors d'escombra-

ries i marcar l‟accés de vianants des de la 

carretera comarcal fins al nucli. 
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Arranjament de ponts 

 

 

 

 

 

 

Al poble tenim diversos ponts municipals 

que creuen el curs de la Riera i alguns 

d‟ells estan en mal estat. Per tant és   

necessari anar-los arranjant. Durant els 

últims mesos s‟ha treballat en el pont de 

Can Illa que passa pel costat del Parc 

Mediambiental i que va a la bassa de 

captació d‟aigua municipal. L‟altre pont en 

el que s‟ha actuat és el pont del camí del 

Parc, una vegada passat Can Figueres, i 

que porta al camí de Riells, entre d‟altres 

llocs. Aquesta doble actuació es va fer 

gràcies a les millores ofertades per     

l‟empresa adjudicatària de les obres de 

millora i condicionament del Camí del 

Parc Mediambiental, actuació subvencio-

nada 100% per la Diputació de Barcelona. 

Tasques de manteniment a 

l'escola Aqua Alba                        

i de la llar  d'infants 

S'han realitzat tasques de manteniment com 

neteja d'herbes, canaleres, teulades, retirada de 

fulles, condicionament de sorrals, etc. tant a la 

llar d'infants com a l'escola, amb la finalitat de 

garantir un correcte inici de curs escolar.  

A més a la llar d'infants Cuca de Llum està previst 

instal.lar-hi un tendal per tal de protegir  l'aula de 

0 a 1 anys del sol. Seguint les recomanacions del 

Pla d‟Autroprotecció redactat per la Diputació de 

Barcelona el 2014, s‟ha instal·lat una sortida 

d‟emergència. A l'escola Aqua Alba s'han pintat 

les aules de P3, P4 i P5 , les reixes i les diferents 

portes d‟accés al centre.  
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III Fira de Bruixes 

Com en l‟edició de 

l‟any anterior l‟èxit en 

aquesta III Fira de 

Bruixes organitzada 

per l‟Ajuntament ha 

estat total. El número 

de parades s‟ha incre-

mentat fins    arribar a 

una setantena. El programa d‟activitats 

continuades, amb més oferta, va comptar 

amb animació, inflables i llits elàstics per a 

la canalla, conta contes, diversos tallers, 

plantada de gegants, degustació de 

"queimada" i  l’espectacle “Nit de bruixes” 

a càrrec de l‟entitat local 12+1 que va 

omplir la plaça. Novament cal destacar la 

col·laboració dels establiments i entitats 

del poble. Els visitants també van gaudir 

d‟una oferta gastronòmica variada en tot el 

municipi. Durant la celebració de la Fira, 

els carrers del centre es van omplir de gent 

convertint-se en una jornada memorable 

per a  tothom que hi va participar. 

Mosquit tigre 

Com en anys anteriors, quan arriba l‟estiu 

comencen a proliferar els mosquits tigre. La 

prevenció és el millor mètode per al control 

d‟aquest mosquit. S‟han iniciat un seguit 

d‟actuacions amb l‟objectiu de comunicar 

quines són les característiques d‟aquesta 

espècie, com evitar que es reprodueixin, 

identificar els punts de proliferació i tractar-

los. Precisament durant els mesos de     

setembre i octubre cal anar amb especial 

cura perquè és quan l‟activitat del  mosquit 

tigre és més gran. A més, posen les últimes 

postes de resistència que seran l‟origen dels 

mosquits de l‟estiu vinent. Recordeu que si 

teniu qualsevol dubte podeu dirigir-vos  a 

l‟oficina d‟atenció al ciutadà. 

 

Activitats formatives i          

esportives 

En els darrers anys s‟ha ampliat l‟oferta 

d‟activitats formatives i esportives amb la 

finalitat d‟apropar cursos i tallers a la     

població. És per això, que durant aquest any 

2015 i 2016 es vol donar continuïtat a les 

següents activitats: 

Aeròbic: dilluns i dimecres en dos 

sessions de 20h a 21h i de 21h a 

22h. 

Pilates: dilluns i dimecres de 19h a 

20h. 

 A més, us informem que s‟amplia el 

termini per poder fer les proves de 

nivell pel curs d‟anglès a Gualba 

2015-2016 fins al 30 de setembre. 
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Ajuts Socials 
 
AJUTS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR          

PER AL CURS  2015/2016 
Són ajuts per a l‟adquisició de llibres i material escolar pel curs 2015-2016 per als alumnes 

empadronats en el municipi de Gualba matriculats a centres d‟ensenyament de primària o 

secundària obligatòria públics i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats 

socials i/o econòmiques. 

El termini de presentació de sol·licituds per als ajuts  per a l‟adquisició de llibres i material  

escolar curs 2015-2016 és del  14 de setembre al 9 d‟octubre de 2015. 

AJUTS PER A L'ACTIVITAT ESPORTIVA PER PREVENIR EL RISC         

D'EXCLUSIÓ SOCIAL  
Són ajuts per a l‟activitat esportiva amb la finalitat de prevenir el risc d‟exclusió social per les 

temporades on el meritament de la fitxa és l‟exercici 2015, dirigit a menors empadronats en el 

municipi de Gualba amb fitxa a Clubs esportius, activitats esportives a través d‟AMPA‟S o en 

altres entitats esportives i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats    

socials i/o econòmiques. 

Per l‟exercici 2015, el termini de presentació de 

sol·licituds s‟inicia el 14 de setembre i acaba el 9  

d'octubre de 2015. 

Les bases de l'atorgament d'ajuts es 

poden trobar a la web de l'ajuntament 

i a l' Oficina d'Atenció al Ciutadà. 

Projecte Robotseny 
 

Des de l‟Ajuntament s‟està impulsant l‟aprenentatge científico-tecnològic dels alumnes de cicle 

superior d‟Ensenyament Primari de l‟Escola Aqua Alba. Aquest nou curs 2015-2016 s‟iniciarà a 

l‟Escola el “Projecte Robotseny” que té com a objectiu inspirar als joves l‟interès per la ciència i 

la tecnologia a través de la implementació d‟un treball de recerca i unes proves de robòtica, 

que s‟integraran dins el projecte docent del centre i que enguany se centraran en el tema de 

“La mobilitat al Baix Montseny”. Els alumnes que participin en el “Projecte Robots-

eny”  (C.Superior de Primària) hauran de cercar solucions sobre un repte plantejat que suposi 

una millora a l‟entorn on viuen. Al final de curs, els alumnes participants gaudiran de la 2a 

Jornada Robotseny–Baix Montseny que tindrà lloc l‟últim dissabte del mes de maig. Es tracta 

d‟una iniciativa que es va iniciar el curs passat a Sant Celoni i que enguany s‟amplia als munici-

pis del Baix Montseny que hi vulguin participar. En el nostre municipi aquest projecte se centra 

en els alumnes de cicle superior de Primària i tindrà continuïtat a l‟Ensenyament Secundari. 

L‟Ajuntament de Gualba participa en aquest projecte subvencionant el material necessari, per 

un import de 1.800 euros, per a portar a terme l‟activitat, concretament l‟adquisició de 4 ro-

bots i un taulell de competició i que serà una inversió única que s‟anirà amortitzant en els cur-

sos successius. 
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Enllumenat del 

camp de futbol 

Després de la posada en funciona-

ment del camp esportiu de Can 

Pahissa al mes de maig i coincidint 

ara amb l‟inici de la temporada de 

competició es fa necessari posar 

l‟enllumenat perquè els usuaris 

puguin    entrenar durant la setma-

na. Aquest consta de 4 torres per 

ubicar-hi els focus pertinents pel 

terreny de joc i dues torres més 

petites per Il·luminar l‟àrea de  

l‟aparcament.  S‟aprofita el material de l‟enllumenat del camp antic de Can Maynou per a la 

nova instal·lació. 

Està prevista la substitució dels llums de la 

pista poliesportiva, que actualment són de  

vapor de sodi, per uns de tipus LED, que  

tenen un consum energètic més baix.  Aques-

ta substitució es pot fer gràcies a una subven-

ció sol·licitada i atorgada per la Generalitat. 

Les tasques per a la substitució dels llums es 

realitzaran durant el mes d‟octubre.  

La qualitat del nou enllumenat serà molt  

superior a l‟actual i comportarà un important   

estalvi energètic. 

Substitució dels llums de la pista poliesportiva 

Col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona 
Dins del projecte “Viu Gualba amb tot el seu encant” està contemplat l‟obertura d‟un Museu de     

Mineralogia a la Masia de Can Figueres que permetrà que tots els ciutadans de Gualba i els visitants 

del nostre poble, puguin gaudir d‟una exposició mineral permanent que dóna a conèixer el patrimoni 

mineralògic de  Gualba i els seus voltants. És per això, que l‟Ajuntament està elaborant un conveni de 

col·laboració amb la Facultat de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona per tal d‟estudiar 

quina és la millor manera de dur a terme aquest projecte. Aquesta iniciativa no seria possible sense la 

donació desinteressada de les persones que  han cedit part de la seva col·lecció de minerals. 
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Servei de pediatria  

El dia 10 de març de 2014 es va inaugurar el consultori   

mèdic amb un nou servei de pediatria els divendres de 9h a 

11:30h del matí. Actualment s’ha ampliat el servei i també es 

faran visites de pediatria els dimarts de 11h a 14h. 

Actuacions de suport als refugiats sirians 

Les darreres setmanes estem veient com milers i milers de persones estan abandonant el seu 

país d‟origen fugint del conflicte bèl·lic de Síria i d‟altres països de la zona en busca d‟ajuda i 

asil. Davant d‟aquesta dramàtica situació les diferents administracions i organitzacions de la 

societat civil ens hem posat a treballar conjuntament. 

L‟Estat espanyol és qui té la competència exclusiva en matèria d‟asil i, per tant, és qui ha de 

concretar el contingent de persones i els recursos dels quals es disposa per acollir les         

persones refugiades. Tot esperant que l‟Estat doni una resposta immediata  i estableixi el marc 

d‟actuació, les entitats municipalistes no hem estat aturades i hem començat a treballar. 

S‟han definit quatre àmbits de treball d‟acord amb les necessitats identificades: 

Assistència en les rutes de fugida. Es tracta de necessitats bàsiques com l’alimentació, 

salut i higiene així com seguretat marítima. Hi ha entitats que treballen l‟assistència bàsica 

en ruta. L‟ objectiu seria injectar recursos econòmics a aquestes entitats allà on en man-

quin. 

Suport als municipis de la ruta. Al llarg de la ruta que emprenen els refugiats, hi ha llocs 

poblats i d‟altres de no poblats. Pel que fa als primers, els municipis estan tenint un rol 

molt actiu a acollir els refugiats que arriben als seus pavellons, escoles..., perquè descan-

sin, es rentin i puguin continuar el camí. És per aquest motiu que els municipis   catalans 

han de donar suport a aquests pobles i ciutats, ja que estan quedant sense recursos. 

Planificació i gestió de l’acollida. S’ha de tenir en compte que l’acollida no és ni breu ni 

limitada en el temps i que el refugiat està un temps sense tenir accés a drets. Planificació 

de la gestió vol dir tenir en compte que alguns dels refugiats no tenen recursos econòmics, 

ni capacitat habitacional o recursos jurídics però que s‟ha d‟analitzar cas per cas, ja que 

aquestes necessitats poden variar.  
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Espai lúdic i de salut per a la gent gran 
Amb l'objectiu d'incrementar les actuacions de promoció i protecció de la salut s'ha         

instal·lat, al parc del final del carrer Martí Joan de Gualba, un espai lúdic i de salut per a la 

gent gran amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de la gent gran i potenciar l'espai 

públic urbà com a lloc d'interrelació ciutadana. Aquesta actuació ha estat promoguda per 

l'Ajuntament de Gualba i executada per la Diputació de Barcelona. La implantació d'aquest 

espai va acompanyada d'una campanya de difusió entre els veïns que en difongui l'existèn-

cia, en fomenti un ús adequat i doni a conèixer els nous valors que incorpora. D'aquesta 

manera esdevé el canvi de percepció i d'hàbits que permet treure el màxim profit dels   

elements instal·lats.  

L‟espai lúdic i de salut per a gent gran 

consisteix en un circuit d‟exercicis suaus 

per afavorir les seves condicions físiques. 

El circuit facilita uns exercicis on es   tre-

ballen totes les parts del cos, ja que es 

realitzen els mateixos moviments que 

fem servir diàriament, de manera que es 

fa una activitat completa i adequada a les 

necessitats de cada persona. 

La Diputació de Barcelona farà unes   

sessions informatives per tal que tothom 

aprengui el funcionament d‟aquest espai i 

en tregui el màxim profit. 

En espera de que des de la Diputació de Barcelona ens concretin data per a la sessió    

inaugural i formativa, us deixem uns quants consells saludables. 

Piràmide de l‟activitat física per a les persones grans 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENYA BLAUGRANA 

DE GUALBA 
 

Comença una nova temporada 2015/2016    

carregada d‟il·lusions  i novetats per la Penya Blau-

grana de Gualba. Les noves instal·lacions de Can 

Pahissa han fet que nens i nenes d‟altres pobles 

veïns, La Batlloria, Riells, Sant Celoni etc., hagin 

volgut venir a jugar amb nosaltres i això ens per-

met poder treballar amb plantilles més amplies 

fins el punt de poder fer dos equips de la mateixa 

categoría, com així ha estat amb els alevins.   

Enguany posem en competició sis equips de les 

categories  prebenjamí, benjamí, dos alevins  A y 

B, infantil i cadet,  més l‟escoleta per a nens i 

nenes de 3 a 6 anys i els veterans que no juguen 

lligues pero si amistosos. 

També hem posat en marxa una nova secció  

esportiva de futbol sala,  amb un equip que     

participa en la lliga de Santa Maria de Palautorde-

ra www.palauenc.galeon.com 

Tot això fa que ara mateix tinguem una plantilla de 

més de 100 jugadors que defensen els nostres 

colors blaugrana. 

Esperem obtenir bons resultats esportius i que els 

nostres jugadors, pares, socis, simpatitzants i 

col·laboradors gaudexin del futbol  amb nosaltres i 

recolzin com sempre la nostra tasca de foment de 

l‟esport. 

 

Bona temporada a tots! 

 

PER UNA NOVA PENYA! 

FEM PINYA! 

 

Carles Climent 

President 

LES VEUS DE  

GUALBA 
 

Hola amics gualbencs!!! 

Ens trobem altre cop començant un nou curs de la 

coral Les veus de Gualba. Estem orgullosos de com 

anem millorant i molt contents de continuar aquesta 

tasca que ens hem proposat i que mirem de fer el 

millor possible. 

Gràcies per tot a aquest públic tan entranyable que 

ens aplaudeix en les nostres actuacions. 

Però… som pocs i la nostra coral s‟ha de sentir per 

tot Catalunya. 

Necessitem afegir veus, joves i grans, homes i   

dones. Tots esteu convidats a la nostra coral. Si no 

sabeu música, no passa res, la nostra directora ens 

n‟ensenya. 

Va! Animeu-vos-hi. Com més veus sonin, més àmplia 

i sonora serà la nostra coral. 

Serem,  per informar-vos: 

Pilar Serrat – Telèfon 670 40 98 28  o             

Eduard Puigjaner – Telèfon 609 00 62 57 

3 

CLUB PATÍ GUALBA 

 
El 31 de maig es va celebrar el festival de patinatge 

amb la temàtica “Priscila” amb un gran èxit, tant pel 

que fa a la qualitat de les actuacions, com per            

l 'assistència de públic. 

El dia 17 de setembre va començar la temporada 

amb un total de 30 patinadores distribuïdes en 

diferents grups. 

Si algú està interessat/da en l'activitat esportiva, es 

pot informar a la pista tots els dijous de 5 a 8 de la 

tarda. 
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S‟ha de poder donar resposta a les necessitats logístiques i de serveis dels refugiats per                      

poder-los acollir. En un termini mitjà s‟ha d‟abordar la qüestió de la integració dels   

refugiats  i ha d‟haver-hi un criteri de territorialització que la permeti. Cal organitzar-se i 

coordinar-se i  que hi hagi un dispositiu jurídic especial de tramitació de l‟acollida del 

Govern central adequat, ja que des de Catalunya no es pot fer.  

Acollida a Catalunya. Hem de tenir en compte com es farà la tramitació de l‟acollida i la 

distribució en el territori, la qual ja haurà d‟estar preparada, igual com s‟haurà d‟haver 

previst quines són les necessitats dels refugiats: serveis bàsics, habitatge, necessitats 

jurídiques etc...  

Cada administració, organització civil i particulars, poden col·laborar de diferent manera 

segons les possibilitats. Així, des de l'Ajuntament de Gualba, donarem suport al refugiats 

sirians portant al proper Ple els següents punts: 

Associar-nos al Fons Català de Cooperació pel Desenvolupament que és una xarxa  

municipalista formada per ajuntaments, consells comarcals, diputacions i entitats   

municipalistes, que treballa a partir de les quotes dels socis, i que fa l‟acompanyament 

dels projectes i que obre campanyes d‟emergència per fer una crida a treballar en situa-

cions d‟emergència i especialment en la fase de reconstrucció. 

Moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la 

mediterrània. 

Aprovació d'una partida  en concepte de cooperació que s'enviarà al projecte del Fons 

Català de Cooperació "Suport a l'acollida de població refugiada en trànsit a Europa  

víctima dels conflictes armats a l'àrea mediterrània". 

Aprovació d'un manifest per un país nou solidari. 

Paral·lelament a aquestes accions, des de l'Ajuntament de Gualba, farem una valoració de 

quines són les capacitats i els recursos que tenim com a poble per fer front a l'acollida de 

refugiats i habilitarem els canals de participació pertinents per tal que, qui ho desitgi, pugui 

aportar o oferir recursos segons les seves capacitats. 

Posem a la vostra disposició els comptes corrents del Fons Català de Cooperació per enviar 

ajudes econòmiques:  

 

 

 

 



 

 

1 

ESBART JOVE DE GUALBA 

Hem acabat el curs 2014/2015 amb la ballada de la Festa Major d'Estiu que vam fer el passat 

12 d'agost  amb una gran afluència de públic . 

 

Aquest nou curs tornem a introduir el TALLER D‟INTRODUCCIÓ A LA DANSA PER A PARES I 

NENS DE 3 ANYS. 

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. 

A primers d'octubre iniciem els assajos dels 

GRUPS INFANTIL I JUVENIL els dissabtes per 

la tarda a La Sala Gorg Negre, que dirigeixen 

les professores Marta Clopes i Anna López. 

Estem oberts a que hi vingui tothom . 

El grup de Veterans ja ha iniciat els             

assajos  amb el professor Ricard Capdevila. El 

proper dia 26 de setembre  tenim una        

actuació a Gualba amb els Esbarts convidats 

de Joventut Nostre i Grup Folklòric d'Horta de Bar-

celona, Esbart Dansaire de Granollers i Esbart de 

Premià.  

Com ja sabeu fa dos cursos que vam iniciar un nou 

repte per l'Esbart: les classes de Dansa d'Arrel que 

tan agraden al jovent i part del nostre públic segui-

dor. Aquest any també reprendrem les classes a 

partir del mes d'octubre amb la nostre professora 

Laia Martínez. 

Com sempre us convidem a vindre a ballar amb 

l'Esbart. No tenim límit d'edat ni condició   artística. 

Si voleu passar una bona estona i fer exercici, que 

millor que fer uns assajos d'Esbart. 

 Salutacions 

Joan Bergada i Dolors Adrobau 
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AMICS DE LA MÚSICA DE GUALBA 

CARTA OBERTA AL NOSTRE AMIC JOSEP MARIA  (MÚSIC) 

Recordat Josep Maria: 

Fa poc més d'un mes que ens vas deixar i trobem molt a faltar la teva presència, ara que no 

podem gaudir-la, ens queda el record de tantes hores d'entranyable conversa i de les mol-

tes tardes que junts vàrem planificar la posada en marxa dels teus projectes musicals per 

Gualba. 

Recordem aquella tarda de setembre de l'any 2011, en què ens vas explicar  d'improvís la 

teva idea d‟organitzar un festival de música clàssica a Gualba. Si hem de ser sincers, al 

principi, ens va semblar una idea desgavellada, però poc a poc ens vas encomanar el teu 

entusiasme fins creure'ns que aquell magnífic i il·lusionant projecte podria ser realitat. I tant 

que ho va ser ! Quatre anys seguits amb meravellosos concerts, amb l'església plena i la 

gent feliç per escoltar bona música que tu els preparaves. 

El 21 de gener de 2012, vam inaugurar el festival amb un gran concert teu acompanyat de 

l'orquestra Ars Mèdica. Si no estem equivocats la teva última actuació en públic. 

Ara, amic Josep Maria, hem de preparar el cinquè concert, perquè estem segurs que tu no 

voldries que això acabés i encara notem més la teva absència. Farem tot el que puguem i 

més, perquè aquesta propera edició del festival, sigui, com totes les altres, un èxit. 

El primer serà posar-li un cognom al festival, des d'ara l'anomenarem “Festival de Música 

del Baix Montseny, Memorial Josep Maria Alpiste”. Volem que artistes que van participar en  

altres edicions, escollits per tu, tornin a actuar. La selecció no ha estat difícil, ja que als 

primers que vam contactar immediatament van acceptar.  

Doncs, el cinquè festival comptarà amb les actuacions de: 

23 de gener 2016, Quartet Ressonància. 

30 de gener 2016. Barna Brass Quintet. 

6 de febrer 2016. Duo Flauta i Arpa (Esther Piñol i Antón Serra) 

Estem segurs que, una vegada més, gaudiràs amb nosaltres de la música. 

Company fins sempre 

 

Juan Comas, Josep Muñoz i Eduard Puigjaner 


