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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

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

Punt d’Informació Turístic i del Parc Natural del

Escola Aqua Alba

938487240

Montseny

Llar d’infants La Cuca de llum

938487253

Horari d’atenció al públic:

Hospital de Sant Celoni

938670317

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

Emergències

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

Punt d’Informació Turístic i

112

del Parc Natural del Montseny

937440481

www.gualba.cat

www.facebook.com/
Ajuntament-de-Gualba

@gualbainfo

Ajuda'ns a mantenir els
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Inauguració de la masia Can Figueres
El dissabte 23 de gener la consellera de Governació de la Generalitat de Catalunya Meritxell
Borràs i la presidenta de la Diputació de Barcelona Mercè Conesa, juntament amb l’alcalde de
Gualba Marc Uriach, van inaugurar la remodelació de la Masia de Can Figueres com a nou Punt
d’Informació del Parc Natural del Montseny i Turístic de Gualba. Els van acompanyar altres
autoritats de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona.
En els parlaments la consellera de Governació, la presidenta de la Diputació de Barcelona i
l’alcalde de Gualba van destacar la importància del nou punt d’informació per a Gualba i per al
Montseny i van posar de manifest com la col·laboració entre institucions, Generalitat, Diputació
i Ajuntament en aquest cas, fan possibles projectes com el de la rehabilitació de la Masia de
Can Figueres per a ús del poble i del seus visitants.
Us recordem que la Masia de Can
Figueres està oberta tots els dissabtes
de 9 a 14 i de 16 a 18 i els diumenges
i festius de 9 a 14

Uns mesos enrere, quan des del nostre grup municipal
fèiem campanya per a les eleccions del maig de 2015,
vàrem explicar la nostra intenció de treballar perquè els
diferents nuclis de població quedin enllaçats amb una via
per a vianants i per anar en bicicleta. El nostre municipi
està format per nuclis dispersos i es fa necessari una
actuació com aquesta per millorar la qualitat de vida dels
veïns i veïnes a través de la mobilitat interna. Aquest és
un projecte molt il·lusionant en el que, també, s'ha involucrat la Diputació de Barcelona. Aquesta institució creu i
aposta en aquesta idea i, per aquest motiu, ja hem començat a moure els fils de forma conjunta. S'ha aprovat
un conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona
i Ajuntament de Gualba per a la realització d'un estudi
pilot (subvencionat per la Diputació) de mobilitat en el
marc de la Reserva de la Biosfera del Montseny. Les
actuacions concretes són la realització d'un estudi amb
propostes d'accions concretes per afavorir la mobilitat
dins del municipi de Gualba. A partir d'aquí treballarem
amb les diferents administracions per buscar els recursos per anar executant el projecte resultant.
El nostre compromís és total i ambiciós perquè Gualba
segueixi avançant i millorant!

Autor fotografies: Xavier Subias / Diputació de Barcelona

Rebaixa de la taxa de “llicències d’activitats del
municipi”
L'Ajuntament de Gualba liquida la taxa establerta en l'ordenança
fiscal núm. 9 principalment a aquelles empreses que instal·len
activitats noves al municipi i que amplien l'activitat existent o bé
realitzen un canvi de titularitat de l'activitat.
Després d'un estudi pertinent, el Ple ha aprovat inicialment una
reducció del 25% en aquells tipus d'activitats que s'instal·len, de
manera més notòria, en el nostre municipi. Amb aquesta
reducció es pretén incentivar la implantació de noves empreses,
tant comercial com industrial, en el context de afavorir la promoció econòmica municipal.
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També us volem informar que recentment l’Ajuntament
ha aprovat el pressupost municipal pel 2016. Durant els
anys de crisi econòmica a nivell general –que encara
patim- el govern central ha imposat mesures d’austeritat
que han deixat amb molt poc marge econòmic de maniobra ajuntaments petits com el nostre. Tot i presentar
anualment un bons resultats econòmics i un nivell d’endeutament (14 % el 2015, quan el 2010 era del 32%)
molt per sota del màxim permès (75%) se’ns han aplicat
aquestes estrictes mesures d’austeritat. Malgrat això
hem tancat els darrers exercicis en positiu, hem congelat
els impostos, i hem fet millores importants per al poble
gràcies a finançaments complementaris de tercers com,
per exemple, el Fons Europeu FEDER per a la Masia de
Can Figueres. En aquest tipus de finançament europeu
és normatiu que la institució que rep els diners, l’Ajuntament en aquest cas, avanci els pagaments del seu propi
pressupost i els recuperi posteriorment quan el fons
paga. L’Ajuntament ha hagut d’avançar 372.000 euros
que en els propers mesos el fons FEDER retornarà. Per
minimitzar el seu efecte en la tresoreria de l’Ajuntament
l’equip de govern proposarà demanar un crèdit pont, a un
interès molt baix (Euribor + 0,70) pel mateix import que
es retornarà un cop rebuts els diners del fons europeu.
D’aquesta manera garantirem el normal funcionament de
les finances prou sanejades de l’Ajuntament.

I gairebé no ens hem adonat i l’hivern, meteorològic, ens
deixa per donar pas a una primavera que tenim tots la
sensació que ja fa temps que “viu” amb nosaltres. Som
doncs en temps de canvi, d’obrir noves etapes; també des
del grup de regidors d’ERC a Gualba i del grup, NovaGualba, que hi dona suport. Des d’aquí volem agrair la tasca
feta a l’Ajuntament per en Josep Daina, treballant des del
govern i fent oposició, que deixa vacant el seu lloc de
regidor i dona pas a una regidora novella, Marta Clopés,
que de ben segur aportarà empenta i donarà energia al
grup de regidors republicans. Amb l’inici del 2016 comencem un nou projecte de comunicació: en breu, a casa
vostra, rebreu la publicació “La Veu”; nascuda com a eina
de debat i divulgació. Tots vosaltres hi sou convidats a
participar-hi, a fer-la créixer. Parlarem de projectes locals,
farem entrevistes, reproduirem publicacions antigues de
Gualba, aclarirem els pressupostos.
I com cada any, no tot seran canvis, fem una crida a
participar en la ja tradicional “Pujada al Salt” del 1er de
Maig; en un Parc Mediambiental que es troba en plena
consolidació d’un projecte que encaixa plenament en
l’esperit de salvaguarda del nostre entorn; un projecte que
“fa Montseny”. I dins l’àmbit de la protecció del nostre
entorn és una llàstima comprovar que el Ple de Gualba,
amb l’única oposició dels nostres 3 regidors, ha donat
suport al projecte de construcció del Centre Meteorològic
de Catalunya al Turó de l’Home. Un projecte innecessari,
caduc, amb un informe desfavorable i força concloent de
la Diputació de Barcelona ; i que a hores d'ara té les
declaracions en contra de la majoria de municipis del Baix
Montseny (Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera,
Breda, Riells i Viabrea, Viladrau, Figaró-Montmany,...). Un
projecte que necessita d’una modificació del Pla especial
de protecció donat que es planteja en una zona qualificada de molt alta sensibilitat mediambiental.
Per aquells que hi vulguin aprofundir podeu consultar el
darrer número de La Sitja del Llop-Revista del Montseny
(Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny), o bé
l'Agró Negre (DEPANA). Des de la Secció Local d’ERC, us
desitgem una bona entrada a aquesta primavera, la de
l’acord nacional que ha fet possible el primer govern que
treballa per la independència. Tenim Acord, Tenim Govern
però la nostra veu crítica és imprescindible per a fer-ho
possible.
Salut!
Jaume Marti
Secció Local de ERC

L'Equip de Govern procurem per l'economia municipal i,
també, per la projecció de futur del nostre poble.
Marc Uriach Cortinas
Alcalde de Gualba

11

Març 2016

Butlletí Municipal

Properes activitats organitzades per
l’Ajuntament diumenge 8 de maig
GUALBA TRAIL
Des de l’Ajuntament seguim promocionant iniciatives d’esport i,
en aquest sentit, s’organitza la tercera edició de la la Trail popular de muntanya de Gualba.
INSCRIPCIONS I PER A MÉS INFORMACIÓ:
http://www.besttrail.cat/inscripcions3ers/gualbatrail21k-detalls
http://www.besttrail.cat/inscripcions3ers/speedtrail11k-detalls

PREUS
SORTIDA: 8:30H MASIA CAN FIGUERES
RECORREGUT:
GUALBATRAIL—21 KM AMB 1000+ DESNIVELL
SPEEDTRAIL—12 KM AMB 650+ DESNIVELL

GUALBATRAIL : ANTICIPADA 13€

L’Ajuntament obre
un compte de twitter
com a nou mitjà
d’informació municipal
L’Ajuntament de Gualba disposa ja, per
primera vegada, d’un compte de twitter
oficial amb la finalitat de fer arribar als ciutadans informació local i comarcal
d’interès. El compte és @gualbainfo.
Us convidem a seguir aquest compte oficial
de l’ajuntament i així poder estar al dia, de
forma ràpida, dels avisos, de les novetats
municipals i de les activitats que es desenvolupen al nostre poble.

Portal de Govern Obert i
Transparència de
l’Ajuntament de Gualba
L’Ajuntament, seguint la Llei de la Transparència de la Generalitat de Catalunya,
disposa ja del “Portal de Govern Obert i
Transparència” accessible des de la pàgina
web de l’ajuntament (www.gualba.cat).
Aquest portal és possible gràcies a la
col·laboració del Consorci Administració
Oberta de Catalunya.
La finalitat d’aquest portal és aportar informació al ciutadà de l’activitat normativa,
econòmica i de govern de l’ajuntament, així
com servir de finestra per a tràmits i gestions via internet.

MATEIX DIA 15€
SPEEDTRAIL : ANTICIPADA 11€
MATEIX DIA 13€

V JORNADA DEL RECICLATGE

Les activitats i esdeveniments de Gualba a l’App
“Vasplan”
L’Ajuntament col·labora amb els desenvolupadors de la nova
app Vasplan que informa dels actes de caire social i cultural
que s’esdevenen a les poblacions de l’entorn en el que et trobis. De moment s’està estenent per tot els municipis del Baix
Montseny.
Vasplan et permet conèixer les opcions d’oci disponibles des
del teu mòbil amb la finalitat d’organitzar el teu temps de lleure.
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Podeu descarregar-vos l’app des de l’App Store d’Apple per
iPhones o des de Google Play per a telèfons Android. Podeu
trobar més informació aquí: http://vasplan.com/
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Subvencions rebudes per part de la Diputació de
Barcelona dins el Catàleg d'activitats i serveis 2015
En el decurs de l'any 2015, s'han fet diverses peticions per rebre ajuts de la Diputació de
Barcelona en el marc del catàleg d'activitats i serveis. Aquests han estat alguns dels serveis
rebuts, tant de caire econòmic com de cessió de material i de suport tècnic.
RELACIÓ DE SUBVENCIONS REBUDES:
. Fira de Bruixes de Gualba

Març 2016

Humana
L'Ajuntament té signat un conveni amb Humana amb la
finalitat de promoure el reciclatge i el desenvolupament
sostenible a través de la recollida selectiva de roba usada.
Fruit d'aquest conveni, Humana ha entregat a l'Ajuntament
10 vals per adquirir roba per valor de 30€ cadascun que
Serveis Socials de l'Ajuntament s'encarregaran de repartir
a les famílies necessitades.

. Desfibril·lador (DEA) per al Camp de Futbol
. Agenda d'activitats culturals
. Ajuts a l'activitat esportiva per prevenir el risc d'exclusió social dels infants
. Supervisió de l’equip de professionals EBASP Baix Montseny
. Activitats de suport a la funció educativa de les famílies de Gualba
. Millora de la teva salut mitjançant l'activitat física

EXPOSICIONS

. Jornada de reciclatge a Gualba: Gestió de residus
. Caminada popular agost 2015
. Material esportiu inventariable en espais esportius de titularitat municipal

"APEL·LES MESTRES - ARTISTA COMPLET I HOME
POLIÈDRIC"

. Desratització i prevenció del mosquit tigre a Gualba
. Visita de les unitats mòbils d'informació al consumidor
. Bústia del consumidor a Gualba
. Atenció animals de companyia a la via pública
. Bancs i papereres

Durant tots els caps de setmana de febrer, a la sala de l'Era de Can
Figueres, es va poder veure una exposició dedicada a l'artista Apel·les
Mestres. Aquesta exposició itinerant constava de catorze apartats
que repassen les principals facetes artístiques i íntimes d'Apel·les
Mestres.

. Inspecció i control de piscines d'ús públic
. Suport al manteniment de ponts municipals
. Actuacions en l'enllumenat públic per millorar l'eficiència energètica
. Informe d'assessorament de l'estat del paviment de la pista poliesportiva coberta
. Prevenció, detecció i intervenció dels maltractaments a persones grans
. Tallers de promoció d'alimentació saludable infantil
. Préstec material esportiu
. Investigació de titularitat de catàleg de camins municipals
. Espai lúdic i de salut per a la gent gran

"LES RAONS DE LA COOPERACIÓ"
Properament es podrà veure a la sala de l'Era de Can Figueres
aquesta exposició per a la defensa de la cooperació al desenvolupament des dels municipis.
Es pretén crear reflexió i donar arguments en contra dels atacs que
qüestionen les polítiques de cooperació al desenvolupament. Es vol,
també, donar a conèixer que la cooperació local ha contribuït a la
lluita contra la pobresa i les desigualtats i a favor de la justícia social
més enllà dels nostres municipis. (Quan es tingui data de programació ja es publicitarà).

. Analítiques xarxa aigua potable
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Dades de l’atur registrat a Gualba

“Posa’t el casc”
S'apropa el bon temps i, per tant, ve més de gust sortir en bicicleta. Des
d'aquest espai, convidem als usuaris de la bicicleta a fer ús, de forma
voluntària, del casc com a element de protecció.

L'any 2015 la taxa d'atur s'ha mantingut igual que la de l'any 2014, any en que va haver-hi
una baixada important després d'uns anys amb tendència a l'increment. L'inici de 2016 ha
començat amb bon peu i la taxa d'atur de la població activa de Gualba representa el 13%
(a nivell de Catalunya es trobava en un 17% a final de 2015).

Apel·lem a la responsabilitat de tothom, i de forma especial ho recomanem als menors de 16 anys, recordant-los que és, de fet, obligatori per
llei.

Nº PERSONES

És important prendre consciència de la bona gestió dels residus que generem. Tenim vàries
raons per reciclar. Per una banda raons econòmiques, i per una altra raons d'estalvi de
matèries primeres i d'estalvi d'energia. També és una bona raó la reducció del volum de residus. En aquesta línia, periòdicament, l'Ajuntament i el Consorci de Residus del Vallès Oriental
mantenim trobades on ens plantegem actuacions a fer per afavorir i promocionar el reciclatge
al municipi. Últimament s'han ubicat contenidors de recollida selectiva al Parc Mediambiental i
s'han afegit contenidors als restaurants Can Pascual i Can Blanché.
Animem als veïns i veïnes a fer ús dels
diferents contenidors de reciclatge que
tenim distribuïts per tot el municipi

DADES DE L'ATUR A GUALBA

Bones raons per reciclar
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Desembre Desembre Desembre Desembre Desembre Desembre
2010
2011
2012
2013
2014
2015

82

86

89

92

71

72

Gener
2016

66

Tasques de manteniment en els
invornals
Estalvi Energètic

S'ha procedit a la substitució de la reixa de desaigua que es
trobava en mal estat al carrer de les Aigües i també s'han posat unes gomes en aquesta i en la reixa del carrer de la Tordera a Can Pla per evitar el soroll que ocasionaven.

L'Ajuntament de Gualba s'ha adherit al Servei Comarcal de Comptabilitat i Eficiència Energètica que ens permetrà, entre d'altres coses, reduir la despesa, estalviar
energia, fomentar bones pràctiques o millorar l'eficiència energètica. Per dur a
terme aquest servei, el Consell Comarcal disposa de personal especialitzat, de
programari de comptabilitat energètica i de monitoratge de consums.
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Servei d’Intermediació dels Deutes de l’Habitatge

Itinerari de Gualba a Santa Fe

El conveni de col·laboració per a l'establiment de
l'Oficina de l'Habitatge del Baix Montseny, subscrit
per l'Ajuntament de Gualba l'octubre de 2011,
ofereix el Servei d’Intermediació en Deutes de
l’Habitatge, SIDH. Es tracta d’un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació per a les persones o famílies amb problemes per
afrontar el deute hipotecari del seu habitatge habitual. El seu objectiu és evitar, en la mesura
del possible, la pèrdua de l'habitatge per
causes d'impagament de préstecs hipotecaris.
Aquest servei es presta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i amb la participació
dels col·legis d’advocats.

El municipi de Gualba té dissenyada una oferta molt completa i diversificada d'itineraris
circulars senyalitzats, que ofereix un ampli ventall d'opcions pel que fa a perfil d'usuaris
(excursionistes o bicicletes), dificultat i durada del recorregut. Per completar aquesta oferta, l'Ajuntament estava interessat en senyalitzar un recorregut que anés fins a Santa Fe del
Montseny sortint des de l'estació i passant pel Camí Ral fins arribar al nucli de Gualba de
Dalt i, d'aquí, cap al pantà de Santa Fe seguint la riera de Gualba i els indrets més pròxims
a ella.

A partir del mes de gener l’Oficina d’Habitatge ha ampliat aquest servei d’Ofideute als àmbits
de mediació en consum i a la mediació de lloguers en situació de grans tenidors.
A més, l'Oficina de l'Habitatge permet tramitar ajudes per al pagament del lloguer, Borsa
d’habitatge, cèdules d’habitabilitat de segona ocupació , ajuts a la rehabilitació d’edificis i ajuts
a la rehabilitació d’habitatges, registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial
(RSHPOC).
Per a més informació us podeu adreçar a l'Ajuntament de Gualba o directament a l'Oficina
Local d'Habitatge del Baix Montseny al carrer Bruc, 26 de Sant Celoni.

Alumnes de l’Escola Aqua Alba participen en el
Projecte Robotseny
L'Ajuntament col·labora en l’impuls i promoció de l'aprenentatge cientifico-tecnològic dels
alumnes de cicle superior d'Ensenyament Primari de l'escola Aqua Alba. Un curs més s'ha
iniciat 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'integren dins el projecte docent del centre i que enguany es centren en el tema
de "La mobilitat al Baix Montseny".
La 2a Jornada del Robotseny-Baix
Més de mil alumnes de centres educatius de municipis
Montseny està prevista per a l'11 del Baix Montseny han començat a formar-se en robòtica
de juny a la plaça de la Vila de per participar en aquest projecte. Durant els mesos de
Sant Celoni, on els alumnes i el gener i febrer els alumnes s'han anat formant en prograprofessorat compartiran la feina mació i disseny. Robotseny desenvolupa a l'aula les competències científiques i creatives dels alumnes treballant
feta durant el curs
cooperativament.
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Aquest recorregut ha estat senyalitzat i
homologat per la Diputació de Barcelona
com PR-C 211

Estada a Galícia
organitzada per
l’Ajuntament

Desfibril·lador al camp
municipal de futbol
“Can Pahissa”

Aquest any s'ha preparat per a la gent gran un
viatge a Galícia del 5 al 10 de juny. Podeu fer
la vostra inscripció i rebre informació detallada
de l’itinerari a les oficines de l’Ajuntament.

El camp de futbol municipal de “Can
Pahissa” ja disposa d’un desfibril·lador. Les
autoritats sanitàries recomanen tenir accés
a aquests aparells en instal·lacions esportives o en zones de pas o concorregudes.

Es visitarà: Lugo, Sanxenxo, Isla de La Toja,
Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ourense, Lagos de Sanabria, fent nit
a La Bañeza tant d'anada com de tornada.
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CASAL DE GUALBA
En els últims tres mesos hem realitzat diverses activitats per als associats, de les que fem un petit resum per
a coneixement dels que encara no participeu del Casal.
El mes de desembre vàrem celebrar el dinar de Nadal a Can Pascual amb bon menjar, i un petit obsequi
nadalenc per als assistents, que els va sorprendre agradablement.
L'últim diumenge de Desembre varem anar al Gran Teatre del Liceu a veure la representació de la Cantata
dels Pastorets, molt ben feta per cert i tot seguit ens varem anar a dinar al Poble Espanyol de Montjuïc. en un
restaurant en el que vàrem ser atesos agradablement, tenim que fer notar la gran assistència d'associats, 72
en total. Excursió que va satisfer a tothom i amb ganes de tornar a fer-ne altra de semblant.
Ja passem l’any 2016, en el qual el passat dissabte 6 de febrer vàrem
fer la sortida l’espai Catalunya en Miniatura, que ens va permetre fer
una passejada distreta i tranquil·la pel parc i tot seguit vam continuar el
viatge fins a Bellaterra, on com cada any, vàrem fer la calçotada.
Tenim previstes noves excursions, la més propera del 9 al 13 d'abril per
visitar els Grans Llacs del Nord d'Itàlia i el 26 del mateix mes a Barcelona, a visitar el Museu d'Història de Catalunya i tot seguit un bon dinar al
Port. No us ho deixeu perdre.
Recordem que seguim oferint serveis per a tots els associats, tals com
Podologia, i Massatgista, així com activitats de manualitats, labors, curs
d'informàtica, curs de català.
Finalment volem assabentar-vos que el proper 21 d'abril celebrarem la Assemblea anual de Socis de la nostra entitat.

PENYA BLAUGRANA DE GUALBA
El passat desembre va ser un mes molt actiu per a la Penya Blaugrana de Gualba. Alguns del nostres equips
van participar en torneigs de renom com el que organitza cada any el Club U.D. Cirera de Mataró i on, entre
d’altres clubs, van participar-hi el Barça, l’Espanyol, el València, el Llevant, el Cornella, el Fuengirola, el Gavà etc. L' Aleví A va quedar emparellat a la primera fase amb el València i el Benjamí amb l' Espanyol.
Vam gaudir d' una jornada de futbol extraordinària amb un temps magnífic i pels nostres nanos, pares i
equip tècnic. Va ser una experiència enriquidora.
A finals de desembre també els dos Alevins A y B van participar en el torneig que organitza el Club At. del
Vallès i a on ens va tocar jugar contra el Sant Andreu.
Un regal de Nadal poder jugar contra aquests equips de l’elit del futbol base que a nosaltres com a Club
modest ens omple de joia i d’orgull poder-ho fer.
El 21 de febrer també vàrem tenir el plaer de convidar i jugar amb l' escola de futbol de l' Espanyol que van
visitar les nostres instal·lacions de Can Pahissa.
Ara mateix estem treballant amb l' organització del campus d' estiu de la Penya Blaugrana de Gualba que
serà un campus de tecnificació. Farem aquest esdeveniment esportiu per primera vegada en la història del
club i estem molt il·lusionats. Està previst fer una presentació del campus un divendres per la tarda. Ja ho
comunicarem.
Esperem que els nostres jugadors i altres de les poblacions veïnes vinguin a gaudir i a aprendre la nova
tècnica futbolística a l' estiu en aquest entorn tan bonic com és el nostre poble, Gualba.
Per una nova Penya !

ESBART JOVE DE GUALBA

Fem pinya !

L'Esbart va fer la ballada de la Festa Major d'Hivern el diumenge 24 de gener del 2016 a la Plaça Joan Ragué
amb tot els grups que tenim, Petitons P3, Infantils, Juvenils , Veterans i Dansa d'Arrel. Va ser una ballada
molt lluïda on hi va haver molta afluència de públic.

Carles Climent
President Penya Blaugrana de Gualba

Ja tenim la programació de les ballades d'aquest curs, tot l'esbart ballarà Gitanes a la Plaça el dia 1 de maig
del 2016 junt amb colles de pobles del Vallès, així mateix tot l'Esbart anirà a la trobada de Gitanes del Vallés
que es cel.lebra a Montserrat el dia 29 de maig del 2016. Intentarem organitzar un autocar per fer el desplaçament. Tothom que vulgui pot apuntar-se i poder passar un dia agradable amb nosaltres.El grup de Veterans que participa a la Roda d'Esbarts Catalonia ja te el calendari de les seves ballades, son les següents:
10 d'abril del 2016 ballada a Barcelona amb el Grup Juventus
del Esbart Maragall de Sant Andreu
4 de juny del 2016 ballada a Granollers amb l'Esbart Granollers
26 de juny del 2016 ballada a Arenys de Mar amb l'Esbart
Maragall
17 de setembre del 2016 ballada a Gualba
Us proposem que si voleu vindre a acompanyar-nos a alguna
d'aquestes sortides i esteu convidats !!
Salutacions a tothom i Visca la Dansa !!
Joan Bergadà i Dolors Adrobau
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LES VEUS DE GUALBA

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA - GUALBA 2015

Coneixes la coral de Gualba ?.

Els passats 23 i 24 de gener (coincidint amb els actes de la Festa Major d’Hivern), es va preparar una
Exposició retrospectiva de tota la història del Concurs de Pintura Ràpida de Gualba, aplegant a la Sala
de l’Era de Can Figueras tots els quadres guardonats amb primers premis de les diferents categories
per edats, durant els 43 anys en que s’ha celebrat el Concurs, des de 1971 fins a 2015.

Som un grup de persones d'edats, gustos i afinitats molt diverses. Alguns saben una mica de música altres
no tenim ni idea, però tots tenim una enorme il·lusió per cantar.
Hem format un grup d'amics fantàstic, que esperem amb il·lusió, que arribin els dilluns per trobar-nos en
l'assaig i gaudir de la música i dels amics.
Si t'agrada cantar, volem convidar-te a unir-te a nosaltres.
Contacta amb:
Pilar. 670 409 828, Anna. 630 668 841, Eduard. 609 006 257

Els quadres van ser exposats per grups d’edat, per donar una millor homogeneïtat, i van ser un total de
224 obres exposades, que omplien totes les parets de la sala.
Diumenge 24, en acabar l’actuació de l’esbart, i a l’escenari de la Plaça, es va procedir a retre un homenatge als fundadors del Concurs. Cinc entusiastes de l’art i la cultura que es van aplegar el 1971
per donar inici a aquesta tradicional manifestació.
Malauradament alguns d’ells ja ens han deixat, i altres no
varen poder assistir, però se’ls va retre l’homenatge, i alguns familiars van recollir les plaques commemoratives.
Els fundadors del Concurs foren : Vicenç Temprano
(mestre), Joan Barat (poeta), Carles Coll Colomer (recull la
placa el seu fill Carles), Josep Bota (recullen la placa els fills
Xavier, Elvira i Anna), i en Jaume Salichs Sanitjas (recullen
la placa la vídua Remei i el fill Antoni).
El nostre agraïment a tots ells, per haver tingut la idea i la
empenta per portar endavant aquesta iniciativa, que tindrà
continuïtat com cada any el proper mes de Juliol, a la 44ª
Edició del Concurs.

Francesc Glez. Balmas

NIT DE BRUIXES 2016
L'Associació Cultural 12+1 ja estem preparant la 5ª Edició de la Nit
de Bruixes, que es representarà el dia 30 de juliol de 2016 a les 11
de la nit, a la plaça Joan Ragué.

SOCIETAT DE CAÇADORS DE GUALBA

Com cada any hem col·laborat amb la festa major d’hivern del poble donant la matèria primera per la degustació de senglar.

Farem com cada any la llegenda de les bruixes del Gorg Negre, però
amb alguna variació. Com a novetat aquest any, farem una representació musical on una bruixa (Olga Navalles), actuarà cantant
algunes cançons de bruixes referint-se a les bruixes del Montseny, i
en la representació final de l'obra, on el poble fa el ball lluitant amb les bruixes per fer-les fora del Gorg,
la bruixa actuarà juntament amb un noi (Marc) i els dos s’enfrontaran musicalment.

Aquest any a petició de l’Ajuntament i amb la supervisió dels Agents Rurals, Mossos d’Esquadra i el Guardia Municipal s’han fet batudes a zones properes al casc urbà (Can Ramon, Can Llorca, depuradora) de
manera controlada, ja que els porcs ocasionaven danys.

El repartiment de les bruixes serà el següent: Bruixa Narradora (Lurdes Tomas), Bruixes que dansaran
escenificant la llegenda: Eva Torrent, Marta Clupes, Alba Sánchez, acompanyades per altres bruixes i
dones d'aigua, així com el dimoni representat per en Quique.

També a través d’aquesta Revista de les entitats del poble convidem a qui vulgui formar part de la nostra
Colla a que ho provi.

I per part del poble, format per un total de 10 personatges, acompanyats pel Mossèn en Josep Maria
Basi.

Aquesta hauria estat una bona temporada si no fos per la pèrdua irreparable del nostre Cap de Colla, en
Pere Tarridas, fundador del coto, mestre de tots nosaltres, amic i company….. Pere et trobem molt a faltar.

Com a altre novetat a tenir en compte, enguany la sonorització comptarà amb un equip professional de
40.000 watts, els quals esperem facin una audició clara i contundent.

Carles Tarridas
Societat de Caçadors de Gualba.

L'entrada a l’espectacle serà gratuïta, i tindrà una durada aproximada de 45 minuts.

Tanquem una nova temporada en la que les captures de porc senglar han seguit augmentant respecte a
les anteriors, en concret s’han caçat 159 senglars del setembre de 2015 al febrer de 2016 al terme municipal de Gualba.
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I com és habitual des de fa dos anys, abans de tot això i durant tota la tarda es farà la fira de bruixes,
amb tallers i espectacles.
Us hi esperem!
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