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☎ TELÈFONS D’INTERÈS

Oficina d’Atenció al Ciutadà

Ajuntament de Gualba

938487027

Passeig Montseny, 13

Vigilant municipal

608143654

Horari d’atenció al públic:

Consultori mèdic

938487957

De dilluns a divendres de 09:00h a 13:30h

Farmàcia de Gualba

938487028

Dimarts i dijous de 16:00h a 20:00h

Parròquia de Gualba

938487312

El primer dissabte de mes de 10:00h a 13:00h

Taxi Gualba

637235686

www.gualba.cat

Escola Aqua Alba

938487240

Punt d’Informació Turístic i del Parc Natural del

Llar d’infants La Cuca de llum

938487253

Montseny

Hospital de Sant Celoni

938670317

Horari d’atenció al públic:

Emergències

Dissabtes de 10:00h a 14:00h i de 16:00h a 18:00h

Punt d’Informació Turístic i

Diumenges i festius de 10:00h a 14:00h

del Parc Natural del Montseny

112
937440481

Ajuda'ns a mantenir els
espais públics nets

Ajuntament de Gualba

INCLOU EL PROGRAMA
D’ACTIVITATS DE NADAL!!!
PÀGINA 8
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L’alcalde de Gualba acompanya el President Mas
L’alcalde de Gualba, Marc Uriach, juntament amb altres alcaldes i alcaldesses de la comarca i
més de 400 alcaldes i alcaldesses de tot el país, van acompanyar el 15 d'octubre el President
Mas a la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya on va declarar com a imputat per
l’organització del procés participatiu del 9-N del 2014.
El nostre Ajuntament s’ha implicat des de l’inici en
tot el procés que va conduir a la celebració de la
consulta del 9-N del 2014 aprovant mocions i, en
especial, la de suport al decret de convocatòria.
El dimarts 13 d'octubre, un grup de gualbencs i
gualbenques es van congregar davant de l’Ajuntament responent a la crida de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’Assemblea
Nacional Catalana, Omnium Cultural I l’Associació
Catalana de Municipis (ACM). A la concentració hi
van assistir també els regidors i regidores dels dos partits representats a l’Ajuntament i es va
llegir un manifest en suport als imputats.
El mateix 15 d'octubre, en la sessió del Ple Ordinari de l’Ajuntament, els grups de CiU i d’ERC
van presentar conjuntament i aprovar una Moció de suport al President Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9-N.

Arranjament de la carretera de Riells i del camí de
la Llobregosa
La Diputació de Barcelona ha dut a terme les
tasques de manteniment de la carretera de
Riells consistents en la neteja de les arquetes i
la col·locació de nous tubs de recollida d’aigua.
També s’ha repassat la pista i s’ha arreglat
una tanca de seguretat.
Per tal de reparar les destrosses ocasionades
pels aiguats de l’agost, i en especial l’esvoranc
que van provocar, en la carretera d’accés a la
Llobregosa, s’han executat les feines de reparació del paviment consistents en la col·locació
de rocalla, formigonat i reparació de quitrà.
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Arribem a final d'any i sembla que qui dia passa,
any empeny, com diu la dita. Malgrat tot,si fem
una valoració de l'any ens trobem:
Primer
Últimament som cridats a les urnes per exercir
el nostre dret a vot per prendre decisions de
forma lliure i democràtica. Tot i que de vegades
aparegui una manca d'empatia envers aquests
processos, hem de recordar que tenim el dret
de deixar empremta de la nostra veu i cal fernos sentir una i altra vegada. Com ja hem dit en
altres ocasions, estem davant d'una de les etapes més transcendentals de la nostra història i
tenim molt a dir. Exercim el nostre dret!.
Segon
En un estadi de conflictes bèl·lics, atemptats
terroristes i de derivacions consegüents d'aquestes situacions: refugiats, ferits, morts, destrucció, por i uns danys emocionals irreparables
en les persones que ho viuen en primera persona. Se'ns fa difícil, enmig d' aquests episodis de
guerra i de terror, buscar arguments per enfortir
els valors en els que volem educar els nostres
fills que no acaben d'entendre perquè la gent
mata i no és capaç de viure en un món lliure on
ens respectem tots, deixant de banda races,
religions i altres qüestions. S'ha de seguir treballant per construir unes bases sòlides per a la
convivència, tasca complicada a dia d'avui, i
oferir mostres de solidaritat.
Tercer
A nivell local, dir que la confiança dipositada
pels veïns i veïnes de Gualba envers el nostre
equip de govern per als propers anys, ens motiva a treballar de valent i amb molta il·lusió per al
compromís que tenim amb Gualba i la seva
gent. La previsió per al proper any és seguir amb
la tendència de no apujar els impostos municipals per contribuir en l'alliberament econòmic
de les famílies i fer l'esforç de buscar i tramitar
ajudes que ens permetin avançar en els projectes de les diferents àrees, amb atenció especial
a l'àrea social i l'educativa.
Aprofitant aquest espai, us volem desitjar que
tingueu totes i tots unes bones festes i un bon
any 2016.
Marc Uriach Cortinas
Alcalde de Gualba

A Gualba el 27S vam guanyar amb el vostre suport (77.4% de vots clarament independentistes
amb una gran participació propera al 85%) unes
eleccions convocades com un plebiscit. Ara el
nostre Parlament té una majoria de diputats
compromesos amb la creació de la nova República; un clar mandat democràtic que s’haurà de fer
realitat amb els acords que siguin necessaris i
que haurem de defensar a tot arreu.
Des d’ERC entenem que el 20D ens obra la porta
d’un dels escenaris on defensar el vot dels ciutadans catalans; i amb aquesta voluntat ens presentem per darrera vegada a les eleccions al
Congrés.
Els catalans ja hem decidit; i amb l’exercici democràtic de la nostra sobirania superarem el bloqueig sistemàtic d’un Estat ancorat en la negació. No podem esperar més; està en risc el nostre
benestar d’avui i el futur dels nostres fills.
Amb la Declaració aprovada pel Parlament
aquest 9 de Novembre el procés constituent ja
ha començat i amb ell disposarem de noves
eines per a fer realitat el que havia estat el somni
de molts catalans: un nou país net i just, una
societat del benestar avançada, diversa, inclusiva i cohesionada, amb una economia competitiva
on guanyar-se la vida.
Ja són uns quants anys de diades i manifestacions històriques, ara és el moment d’exercir la
sobirania, de fer República i a Madrid, amb ERC,
defensar el teu vot del 27S.
Jaume Martí
Secció Local de ERC
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3a jornada d’alcaldes,
alcaldesses, regidors i
regidores del Baix
Montseny
El passat 21 de novembre es va celebrar a
Can Putxet la 3a. Jornada d’alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores del Baix Montseny,
amb la participació de l’alcalde de Gualba i
dos regidors de l’equip de govern. La jornada
va consistir en el debat en diferents taules de
treball al voltant de la pregunta: “Què ens cal
per esdevenir una comarca?”. Es van tractar
els aspectes procedimentals i jurídics amb la
col·laboració del president del Consell Comarcal del Moianès, Dionís Guiteres, i del diputat
al Parlament de Catalunya, David Bonvehí.
També es van abordar els aspectes de viabilitat i beneficis per a la població, així com una
anàlisi de les justificacions històriques i actuals.

Conferència
“Les emocions parlen”
El dia 27 de novembre es va celebrar a Can
Figueres la conferencia “Les emocions parlen” a càrrec de Jaume Amer, psicòleg i analista del comportament no verbal i veí de
Gualba. El comportament no verbal parla per
nosaltres, com va mostrar el ponent amb
diferent exemples en la seva conferència. Es
van posar exemples de comportaments a
tenir en compte en situacions com entrevistes de feina, processos de negociació, habilitats socials, etc.
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Sessió informativa sobre
les accions de suport i
acollida de refugiats
El passat 12 de novembre es va celebrar al
Saló de Plens de l’Ajuntament una sessió
informativa sobre les accions de suport i
acollida dels refugiats. L’Alcalde va informar
dels acords presos d’adhesió al Fons Català
de Cooperació i va informar dels sistemes
de coordinació que s’estan organitzant per
preparar l’acollida de refugiats a Catalunya.
Es va informar de la importància de coordinar les accions de suport amb la Direcció
General d’Immigració de la Generalitat i el
Fons Català de Cooperació, així com de tenir
en compte que el suport no és únicament
d’acollida un cop arribin a Catalunya, sinó
que també de suport en el recorregut fins
als països d’acollida. D’aquí la importància
de la coordinació entre administracions i
entitats en totes les accions que es duguin a
terme.
Es va informar que s’està procedint a recollir ofertes per part de veïns i veïnes que
puguin posar a disposició habitatges o serveis, així com voluntaris per accions d’acollida (traductors, informadors, etc.) al nostre
municipi.

Obertura del Punt d’Informació i exposicions de la
masia de Can Figueres
La masia de Can Figueres s’ha obert al públic a partir del darrer cap de setmana de novembre.
A la casa gran de la Masia hi trobareu el Punt d’Informació Turístic de Gualba i del Parc Natural del Montseny, el centre d’interpretació, l'audiovisual i espais per a exposicions puntuals. També s'hi ha traslladat el Punt TIC que fins ara estava a l’edifici de l’Ajuntament. A la
casa petita de la Masia podeu visitar l' exposició permanent de minerals.
Les actuacions per a la rehabilitació de la
masia de Can Figueres han estat finançades,
en part, per un Fons Europeu i per la Diputació de Barcelona.

Els horaris d’obertura seran els
dissabtes de 10h a 14h i de 16h a
18h, els diumenges i festius de 10h
a 14h.

Inauguració del camp de futbol
La vicepresidenta quarta de la Diputació de Barcelona
i alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, i l’alcalde de
Gualba, Marc Uriach acompanyat de tot l’equip de
govern municipal, va inaugurar el 14 de novembre el
camp de futbol municipal “Can Pahissa”, les obres del
qual van comptar amb el suport de la Diputació de
Barcelona. L’acte també va incloure la presentació
dels equips de la Penya Blaugrana de Gualba de la
temporada 2015-16.
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Urbanització del Passatge Cementiri (columbaris)
Montnegre
Continuant amb les actuacions de manteL'Ajuntament està treballant en la redacció del
planejament per desenvolupar el sector del Passatge Montnegre a Gualba de Baix, i per aquest
motiu s'ha encarregat la seva redacció als tècnics
pertinents.

niment i millora del cementiri municipal,
s’ha instal·lat un mòdul de columbaris,
prop del nou edifici funerari. El mòdul
consta de 16 columbaris amb una capacitat màxima de 4 urnes cadascun. Aquest
mòdul suposa una ampliació del servei del
cementiri del nostre municipi. Durant el
primer semestre del 2016 es faran públiques les tarifes corresponents als règims
de lloguer per períodes de 10 o de 50
anys.

SALA GORG NEGRE
11:30H VINE A FER UN ESMORZAR SALUDABLE!!!
Taller-xerrada sobre nutrició a càrrec de:
Alicia Costa Izurdiaga (dietista-nutricionista)
12:30H TALLER DE SALSA a càrrec de Juan José Finestra Nieva
(es recomana venir amb parella)

PLAÇA JOAN RAGUÉ
DURANT TOTA LA JORNADA DE 11:00H A 14:00H

Adequació elèctrica del Casal de Gualba de Baix

Jocs populars tradicionals
Punt d'Informació: hàbits saludables i el racó del DEA

S'estan iniciant les corresponents tasques de millora per
adequar la instal·lació elèctrica
del Casal de Gualba de Baix a
les normatives vigents.
També s’ha procedit a la instal·lació de dos climatitzadors.
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14:00H VINE!! FAREM LA FOTO PER A LA MARATÓ
Enlairament de globus
Organitza:

Amb la col·laboració de:
Protec Life i Grup
DEA de Gualba

Ajuntament de Gualba
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NADAL I CAP D’ANY 2015
REIS 2016
Programa d’activitats
DISSABTE 5 DE DESEMBRE

Millores en la xarxa d’aigua
Es continuen realitzant més millores en la xarxa
municipal d’aigua consistents en la instal·lació d’un
nou clorador al dipòsit de Can Pla i la construcció
d’una nova caseta al dipòsit del Roial on s’ha instal·lat la llum per tal de col.locar un clorador i un
sistema de recirculació. Les obres de millora han
tingut un cost de 20.000 euros del quals 16.000
euros estan subvencionats per la Diputació de Barcelona.

DIMARTS 29 DE DESEMBRE

Fira de Santa Llúcia

Cinema

A partir de les 10:00h

18:00h a la Sala Gorg Negre

Lloc: Plaça Joan Ragué

A continuació hi haurà el Patge Reial

Organitza: AMPA Escola Aqua Alba

Organitza: Comissió de Festes de

Podes de l’arbrat

l’Ajuntament de Gualba
DIMARTS 8 DE DESEMBRE

Festa de la Immaculada Concepció

DIJOUS 31 DE DESEMBRE

a les 11:30 a l’Església

Campanades de Cap d’Any

DIUMENGE 13 DE DESEMBRE

Tot junts donarem la benvinguda al 2016

11:00 Gualba amb la Marató

A continuació (00:30h), a la Sala Gorg

Lloc: Plaça Joan Ragué

Concert de Nadal a les 19:00h

Negre, Discomòbil amb Dj Pepe

a l’Església Sant Vicenç

Organitza: Comissió de Festes de

amb les actuacions de:

l’Ajuntament de Gualba

El cor de “PETITS MÚSICS”
El cor de “VEUS BLANQUES”
La coral “LES VEUS DE GUALBA”
DIJOUS 24 DE DESEMBRE
Missa del Gall a les 22:00h
DIVENDRES 25 DE DESEMBRE
Missa de Nadal a les 11:30h

DIMARTS DIA 5 DE GENER

Cavalcada de Reis
18:00h Gualba de Baix
19:30h Gualba de Dalt
Organitza: Comissió de Festes de
l’Ajuntament de Gualba

Enguany s'han podat els arbres
del Passeig Montseny i de la Plaça
Joan Ragué. A més, s'han fet actuacions de poda al carrer Nou,
als arbres de la pista de l'Escola
Aqua Alba i als plataners i moreres de Gualba de Baix, així com
alguns arbres de la zona de la
masia de Can Figueres.

Transport escolar per als
alumnes d’ensenyaments
postobligatoris de batxillerat
i cicles formatius
L’Ajuntament de Gualba, mitjançant un conveni
signat amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental,
continua facilitant durant el curs 2015-2016 la
prestació del transport escolar no obligatori dels
alumnes d’ensenyaments postobligatoris de batxillerat i cicles formatius, empadronats al municipi
de Gualba i que cursen els seus estudis a l’Institut
Baix Montseny de Sant Celoni.

Ajuts socials destinats als menjadors escolars
Com cada any l’Ajuntament de Gualba destina ajuts a les famílies que fan ús del menjador
de la Llar d’infants La Cuca de Llum, amb l’objectiu d’afavorir la concil·liació familiar i 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. L’Ajuntament de Gualba cobreix les
despeses de menjador en cas de denegació de la beca a les famílies que l’han sol·licitat.
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Calendari fiscal 2016
Descripció
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS

Data Inici Vol.
01/04/2016

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS

Data Fi Vol /
Domi.
02/06/2016
01/06/2016
02/11/2016

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

02/09/2016

03/11/2016

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

05/02/2016

05/04/2016

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

02/09/2016

03/11/2016

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS

01/04/2016

02/06/2016

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS

01/04/2016

02/06/2016

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL

02/09/2016

03/11/2016

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS

05/02/2016

05/04/2016

TAXA D'OCUPACIÓ DE SÒL, SUBSÒL I VOLADA

02/09/2016

03/11/2016

TELEVISIÓ PER CABLE

05/08/2016

05/10/2016

05/02/2016

05/04/2016

05/02/2016

05/04/2016

03/05/2016

05/07/2016

03/05/2016

05/07/2016

05/08/2016

05/10/2016

05/08/2016

05/10/2016

02/11/2016

03/01/2017

02/11/2016

03/01/2017

01/04/2016

02/06/2016

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 4T TRIMESTRE 2015
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 4T TRIMESTRE ROYAL PARK 2015
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 1R TRIMESTRE
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 1R TRIMESTRE ROYAL PARK
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 2N TRIMESTRE
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 2N TRIMESTRE ROYAL PARK
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 3R TRIMESTRE
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 3R TRIMESTRE ROYAL PARK
IMPOST BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES
ESPECIALS
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Aprofitant la finestra de comunicació que ens facilita el Butlletí municipal, volem donar a conèixer de
les principals activitats que realitza l’Associació Casal de Gualba, en favor dels seus associats.
En el passat trimestre vàrem fer el dinar de germanor de l’estiu amb la participació de més de 50
associats, cosa que cada vegada ens omple de satisfacció per la bona acollida que tenen aquestes
trobades i ens estimulen a prosseguir amb elles.
També vàrem organitzar les exposicions de labors fetes pels associats al Casal de Gualba de Baix i al
de Gualba (Torre de les Olles), aquesta última va ser una mica deslluïda, degut al gran aiguat que va
caure el dia abans i durant el mateix dia de la exposició, però tret d’aquest inconvenient valorem molt
positivament els treballs exposats que demostren el bon fer del grup de Labors.
Durant el mes de Setembre s’ha iniciat un nou curs de Labors i també les classes de Català, amb dos
nivells. Al mateix temps s’ha fet una estada de 6 dies a Salou amb la participació de 36 persones, tot
un èxit d’assistència.
Aquest quart trimestre ja hem fet una excursió i visita guiada a les caves Codorniu, amb dinar a les
caves Canals i Casanovas, i tenim prevista una excursió el dia 27 de desembre al teatre del Liceu, per
assistir a un concert de Nadal i tot seguit un dinar al Poble Espanyol, per cert, amb molt bona acceptació.
També el proper 18 de desembre tenim previst el dinar de germanor de Nadal a Can Pasqual, en el
que com sempre tots hi sou benvinguts.
Com podeu apreciar les nostres activitats son variades, cosa que omple el nostre temps de tardor, tant
estacional com física i ens ajuda a retrobar-nos tots amb cordialitat, educació i afecte.
Tots hi sou convidats a participar del Casal, tots hem de fer una Associació que reculli totes les aspiracions i necessitats de la gent gran del poble, fugint de colors polítics i distorsionades enveges que no
fan res més que distanciar-nos.
Podem fer moltes més activitats, però necessitem la implicació de molta més gent per dur-les a terme i
agafar més embranzida. Penseu que cada dia hi ha més gent gran a Gualba, cada dia hi ha més necessitat assistencials d’aquest col·lectiu que moltes d’elles es poden resoldre amb un Casal de Gent Gran
ben organitzat.
Associació Casal de Gualba, esperem que vinguis.

GEGANTERS I GRALLERS DE GUALBA
Molt bones Gualbencs i Gualbenques, des de la colla de geganters i grallers ens plau molt de saludarvos de nou. Aprofitarem aquestes línies per agrair a tots els qui fan possible que les activitats que es
duen a terme en el nostre municipi tirin endavant, ja sigui de forma activa o passiva.
Volem aprofitar aquesta eina de difusió per fer una crida a tots qui els vulguin contribuir en la nostra
associació de qualsevol forma, ja que el món geganter requereix de tot tipus de capacitats, des de
confecció de vestits fins a fer de portadors (xanques, capgrossos, gegants...), passant pels músics,
acompanyants o els encarregats de gestió i comunicació. Qui estigui interessat pot adreçar-se al correu
electrònic gegantersigrallersdegualba@hotmail.com, preguntar a qualsevol geganter/a o adreçar-se a
l’ajuntament.
Els carrers ja s’engalanen i comencem a sentir la olor del Nadal i les festes. El fred dels carrers i la
calor de les llars. Els colors i les llums. La il·lusió del tió i els reis. I la rifa de la panera dels gegants ;-)
Com que aquest escrit serà l’últim de l’any volem aprofitar per desitjar-vos a tots i totes unes bones
festes i un feliç any nou des de la colla gegantera.
Salut i força!!!

4

Butlletí Municipal

LES VEUS DE GUALBA
Novament ens acostem al Nadal i la coral "LES VEUS
DE GUALBA", com cada any prepara el seu concert.
El diumenge dia 13, a les 7 del vespre, a la parròquia
de Sant Vicenç de Gualba, oferirem el nostre concert
de Nadal. Aquest any acompanyats de, EL COR DE
PETITS MÚSICS i EL COR DE VEUS BLANQUES
Vine, acompanya'ns, comencem a celebrar el Nadal
amb música.

PENYA BLAUGRANA DE
GUALBA
El passat 14 de novembre és va fer un doble acte
a les noves instal·lacions del camp de futbol de
"Can Pahissa". A les 16:30 de la tarda, la inauguració oficial del camp amb
l' assistència de la
Sra. Meritxell Budó i Pla en representació de la
Diputació de Barcelona i el Sr. Marc Uriach Cortinas, Batlle de Gualba per part del nostre Ajuntament. Es va descobrir una placa commemorativa
com a record d' aquest esdeveniment.
A les 17:00 de la tarda la Penya Blaugrana de
Gualba va presentar la plantilla de la temporada
2015/2016 amb la corresponent sessió fotogràfica. Enguany la plantilla consta dels equips de, l'
escoleta amb els més petitons, l' equip prebenjamí, el benjamí,
l' alevi A, l' aleví B, l' infantil , el cadet i el nou equip de futbol sala.
Després és va fer un berenar- piscolabis pels nens
i per a tots els assistents.
Esperem que aquesta temporada gaudiu del futbol
amb nosaltres.

Sessions de formació en hàbits saludables per a la
gent gran
Dins del Programa d’Educació Sanitària de la Gent Gran (Generalitat de Catalunya, CatSalut
i dels Col·legis Oficials de Farmacèutics de Catalunya integrat en el Projecte Europeu d’Envelliment Actiu i Saludable) l’Ajuntament ha organitzat les conferències amb els títols ”Del
bon ús dels medicaments I” i “Del bon ús dels medicaments II”. El dia 14 de desembre està
prevista la conferència “Què cal saber de la hipertensió arterial”. En totes elles els especialistes que les imparteixen, proporcionen la informació necessària i poden donar resposta a
les inquietuds dels assistents a fi de proporcionar una bona educació sanitària a les persones grans del nostre municipi. Les sessions s’han realitzat a can Sanmartí els dies 17 i 19
de novembre i el proper 14 de desembre de 2015.
També s’han realitzat 3 sessions formatives de l’Espai Lúdic i de Salut per a la Gent Gran
(situat al final del c/ Martí Joan de Gualba), dins el programa “Mou-te avui, ho notaràs demà”, que van tenir lloc els dies 23 i 30 d’octubre i 6 de novembre on les persones assistents van rebre les explicacions teòriques i pràctiques impartides per una fisioterapeuta
amb la finalitat de fer un bon ús de l’equipament.

Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor

Carles Climent
President de la Penya Blaugrana de Gualba

Conveni amb Humana
L’Ajuntament ha signat un conveni amb
HUMANA amb la finalitat promoure el reciclatge i el desenvolupament sostenible a
través de la recollida selectiva de roba
usada al municipi. Com es conegut HUMANA és una ONGD que des del 1987 desenvolupa projectes de cooperació en diferents
països d’Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia.
Hi ha dos contenidors al municipi: un al
Passeig de les Aigües i l’altre al carrer de
Martí Joan.
HUMANA també col·labora amb l’Ajuntament en el Taller de Titelles que es fa durant la Jornada del Reciclatge.
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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, habitatge, subministraments bàsics, etc. Les properes
visites per a l’any 2016 estan programades
pels dies: 10 de març, 12 de maig, 11
d’agost i 10 de novembre, a la plaça Joan
Ragué.
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CONCURS DE PINTURA RÀPIDA - GUALBA 2015
ESBART JOVE DE GUALBA
Hem encetat el nou curs de l'Esbart 2015/2016, amb gran afluència de nens i nenes dels grups infantils i
juvenils que estan molt motivats per les professores Marta i Anna, on a part d'assajar, els impliquen en jocs
molt didàctics i divertits. Ara estan assajant per les properes ballades de la Festa Major d'Hivern.
El grup de P-3. que l'any passat va fer el taller de introducció a
la dansa, s'ha incorporat als assajos de l'Esbart . Aquest any el
taller d'introducció a la dansa no ha tingut l'acceptació que
havíem previst i està de moment en suspens, esperant que en
el decurs d'aquest curs puguem endegar-lo.
El grup de veterans va fer l'actuació a Gualba el 26 de setembre d'enguany amb l’assistència d'altres esbarts convidats , ara
estem preparant nous balls per el proper curs, on la nostra
propera actuació serà per la Festa Major d'hivern.
El Grup de Dansa d'Arrel té molta acceptació en el jovent, i està
assajant nous balls. Això no treu que si algú vol venir a ballar
ho faci i depenent del nivell, es podrien fer nous grups.
Tornem a repetir-nos en que si algú vol venir a passar una bona
estona i fer exercici a l'Esbart hi esteu convidats. No hi ha límit d'edat ni condició.
Salutacions
Joan Bergadà i Dolors Adrobau

AMICS DE LA MÚSICA DE GUALBA
Novament, l'associació "AMICS DE LA MÚSICA DE GUALBA" oferirà, a la parròquia de Sant Vicenç, els dies 23, 30
gener i 6 de febrer del 2016, a les 7 del vespre. La cinquena edició del ja tradicional “V FESTIVAL DE MÚSICA
DEL BAIX MONTSENY", que enguany afegirà al seu nom
"MEMORIAL JOSEP MARIA ALPISTE", en memòria de qui
va ser el seu fundador i director.
En aquesta edició amics d’en Josep Maria, que van actuar en edicions anteriors, han volgut tornar a participar,
recordant a qui va ser el seu amic.
Amb el patrocini de l’Ajuntament de Gualba i la
col·laboració de la parròquia de Sant Vicenç de
Gualba.
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El dissabte 18 de juliol va tenir lloc a Gualba el “Concurs de Pintura Ràpida”, que enguany ha assolit
la seva 43ena edició.
En aquesta edició han participat 97 concursants, amb edats compreses entre els 1 i 68 anys, dividits en sis grups per edats, per a fer més homogènia la posterior avaluació de les obres artístiques. El
tema a desenvolupar era al voltant de L’Esbart Jove de Gualba, que amb aquest motiu va preparar uns
escenaris representant diferents escenes de dança, un panell central amb dibuixos de dansaires, i uns
escenaris laterals representant una parella de pescadors, i una altra d’aranesos.
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 de colors, o altres. Els treballs es varen desenvolupar fins a les set de la tarda, en que varen acabar els més detallistes, i 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 (G. Auleda, Olga Hernáiz, J.Mª Cano, J. Bergadá i R. Ballester) 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 del Grup La Parranda, festa que es va allargar fins que, passades les vuit, 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, en Marc Uriach, i
pel regidor de cultura de
l’ajuntament, en 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 Alba Cassi
(grup 0-4 anys), Lola Vinyets (5-6 anys), Ila Dominguez (7-9 anys), Aina Calabuig (10-12 anys), Gina
Calabuig (13-15 anys) i
Julia Dubois (grup Senior).
Finalment, a les nou del
vespre, 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.
Addicionalment, i coincidint amb el cap de setmana de la Festa Major d’Hivern, el Grup organitzador
del Concurs estem preparant una Exposició retrospectiva, on presentarem tots els quadres guardonats
amb primers Premis des de l’inici del Concurs, l’any 1971.
Tindrem ocasió de gaudir de totes les obres premiades durant 43 anys, aplegades a la casa petita de
Can Figueras.
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