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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

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
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IV Fira de Bruixes
El dissabte 30 de juliol es celebra la 4a. edició de la Fira de Bruixes de Gualba. L’Ajuntament
ha iniciat els preparatius compartint les propostes amb els locals de restauració i els comerços
de Gualba amb la finalitat d’aconseguir el màxim de participació de tothom.
Tot seguit presentem les activitats més destacades de la Fira de Bruixes.
El dissabte anterior a la Fira de Bruixes, el dia 23 de juliol, a les 7 de la tarda a la Masia de Can
Figueres, tindrà lloc una xerrada que porta per títol: PER BRUIXA I METZINERA. LA CACERA DE
BRUIXES A CATALUNYA, a càrrec del professor d’Història Medieval de la Universitat de Barcelona, Dr. Pau Castell. El professor Castell exposarà evidències de la cacera de bruixes a casa
nostra i com aquestes convivien en els nostres pobles i com eren jutjades en el cas que algú
les denunciés als tribunals civils.
El dissabte 30 de juliol, a partir de les 4 de la
tarda, s’inicien les activitats de la Fira de Bruixes.
Aquest any, a part de les ja tradicionals parades
de productes artesans, esotèrics, i d’altres coses
relacionades amb les bruixes, es duran a terme
xerrades, tallers, conta contes de bruixes, teatre
de carrer amb màgia, etc.
A les 11 del vespre, com ja és tradicional, tindrà
lloc la representació de la Nit de Bruixes que
narra las tradicions i llegendes de les bruixes de
Gualba, a càrrec de l’Associació Cultural 12+1.
Podeu ampliar aquesta informació visitant la
pàgina web de la Fira de Bruixes:
www.firadebruixesgualba.wix.com/misitio

Aquest any ens plau comunicar que per
primer cop, i de forma pionera, la nostra
fira serà accessible gràcies a un acord
amb la Federació de Sords de Catalunya.
Això comporta que les representacions de
la Nit de Bruixes i els conta contes seran
oferts també en llengua de signes catalana.

Des d'aquí i en nom de tot el grup de CDC volem agrair a
l'Ingrid Nicolau tota la dedicació, implicació i saber fer
que com a regidora ha demostrat durant, pràcticament,
cinc anys. Hem tingut la sort de poder compartir aquests
anys i disposar de la seva vàlua. Per motius personals i
professionals l’Ingrid encara nous projectes que desitgem siguin molt exitosos. Moltes gràcies i molta sort!
Així mateix, donem la benvinguda novament com a regidor a en Jordi Salichs que ens acompanyarà en el decurs
d'aquesta legislatura com ja va fer-ho en la passada. Ben
tornat!
En aquest mateix apartat de l'últim butlletí municipal
publicat (març 2016) parlàvem de l'aprovació del pressupost i en destacàvem algunes dades. Recentment, la
publicació “La Veu” del grup d’ERC de Gualba (abril
2016), també es va fer ressò de l’aprovació del pressupost i aportava algunes dades errònies. Per exemple, es
fa menció al sou brut de l’alcalde i es diu que és de
35.200 euros bruts/any quan la realitat és que és de
25.200 euros bruts/any. També es fa referència a que
les percepcions del regidors per assistència a plens i
juntes de govern són del Capítol 1 quan en realitat són
del Capítol 2. No es fa esment en aquesta publicació al
fet que cada any el nostre Ajuntament rep una compensació econòmica per retribucions a càrrecs electes que fa
disminuir la despesa en 12.500€/any. El grup responsable de la publicació s'ha adonat del fet i hem rebut les
seves disculpes ja que reconeixen que hi ha dades
errònies. Ens han confirmat que ho esmenaran en el
proper número de “La Veu”. Agraïm les seves disculpes i
valorem molt positivament que s’esmenin les errades ja
que la informació ha de ser sempre veraç i correcta.
Tot just ara fa un any de les últimes eleccions locals. Els
veïns i veïnes de Gualba van decidir que el nostre grup
continués una legislatura més en el govern municipal. En
el transcurs d'aquest any hem treballat amb la mateixa
il·lusió amb la que vàrem començar i el nostre compromís
segueix ferm i continu amb les nostres responsabilitats.
Encarem els propers anys amb més empenta encara, per
tirar endavant el nostre projecte, el del dia a dia, el de les
coses petites i els de les coses de més envergadura
perquè Gualba segueixi avançant i millorant.

Sota el paraigua de a secció local d'ERC, en les passa des
eleccions municipals es va crear un grup de persones
amb ideologia comú d'esquerres i amb sensibilitats
socials similars que anomenem NOVAGUALBA.
NOVAGUALBA, pretén ser un fòrum d'opinió, discussió i
generador d'idees, sempre focalitzades a Gualba, els seus
habitants, l seu entorn, les seves necessitats, etc., i obert
a tot aquell que vulgui participar.
Mantenim reunions periòdiques per tal de posar en comú
les nostres idees, i si cal, les podem fer arribar a l’equip
de govern, mitjançant els regidors municipals d'ERC-AM.
Ens importa el nostre poble, no pretenem criticar per
criticar, si no, aportar i ser positius, sempre amb l'interès
de millorar la vida i el entorn dels habitants de Gualba. Si
en alguna ocasió, estem en desacord amb alguna actuació municipal, donarem la nostra opinió, però, procurarem
que estigui ben fonamentada.
Hem posat en marxa a Gualba una modesta eina que
pretén obrir vies de comunicació amb tots vosaltres: LA
VEU. Ja hem publicat el primer número i estem treballant
en el proper que estarà a casa vostra abans de Festa
Major. LA VEU està oberta a la participació de tothom i
busca precisament crear debat. Hem començat la publicació en suport paper que trobareu a les vostres bústies,
però esperem en breu, disposar també d'una versió digital
que s'afegirà al compte ja obert de twitter @novagualba.
Us convidem a participar en aquest projecte per, entre
tots, aconseguir una Gualba millor. Gràcies
Secció Local d'ERC
Eduard Puigjaner

Tornem a ser cridats a les urnes el dia 26 de juny. Des
d'aquí, animo a la gent ha exercir el seu dret de vot per
prendre decisions de forma democràtica i lliure. Tot i que
a vegades aparegui una manca d'empatia envers els
processos electorals, hem de recordar que tenim el dret
de deixar empremta de la nostra veu i cal fer-nos sentir
una i altra vegada.

Marc Uriach Cortinas
Alcalde de Gualba
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Piscina Municipal (del 24/06/2016 al 28/08/2016 de 11h a 19h)
Preus públics accés instal.lacions

A partir de 15 anys 4,00€

 Entrada de dilluns a divendres no festius:

 Abonaments mensuals juliol 2016 (del

De 0 a 2 anys gratuïta
De 3 a 14 anys, majors de 65 anys i
pensionistes 3,00€
A partir de 15 anys 3,50€

 Entrada dissabtes, diumenges i festius:
De 0 a 2 anys gratuïta
De 3 a 14 anys, majors de 65 anys i
pensionistes 3,50€

24/06/16 al 31/07/16) i agost (del
01/08/16 al 28/08/16):

De 3 a 14 anys 20,00€ i a partir de 15 anys
30,00€

 Abonaments temporada 2016 (del
24/06/16 al 28/08/16)
De 3 a 14 anys 30,00€ i a partir de 15 anys
50,00€
Targeta E-10 20,00€

Les famílies nombroses, els pensionistes i les persones majors de 65 anys que així ho acreditin, podran gaudir d'un 10%
de descompte sobre el preu dels abonaments .
La targeta E- 10 inclou 10 entrades generals, sense distinció per edat ni situació personal, no se li aplicarà el descompte
del 10%, i serà vàlida només per la temporada en que es sol·licita.
La venda d'abonaments es fa a l'Ajuntament en horari d'atenció al públic

AGENDA
XERRADES
"Per bruixa i metzinera. La cacera de bruixes a Catalunya."
23 de juliol a la masia Can Figueres a les
19h
A càrrec de:
Pau Castell Granados
Doctor en Història. Professor associat
d’Història Medieval a la Universitat de
Barcelona.Especialista en l'estudi de la
bruixeria i la cacera de bruixes a Catalunya.

FESTES

disco móbil a la pista poliesportiva (22h)

IV Fira de Bruixes de Gualba
Dissabte 30 de juliol tarda-nit (espectacles,
parades, gastronomia...)

Festa Major de Gualba de Baix
Del 22 al 24 de juliol

Festa Major de Gualba
Del 12 al 16 d'agost

EXPOSICIONS
En motiu del 35è aniversari de la fundació
dels Gegants de Gualba s’organitza l’exposició “Gegants de Paper”

Revetlla de Sant Joan
Dijous 23 de juny. Foguera a la Plaça Joan
Ragué (21h).Sopar popular de carmanyola i
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Durant la Festa Major d’estiu (del 12 al 16
d’agost)

Millores a l’Escola Aqua Alba
En els darrers mesos, s'ha valorat la possibilitat des de l'Ajuntament de portar a terme
millores en seguretat a l'edifici de nova construcció de l'escola Aqua Alba.
Dins les millores a realitzar al
centre escolar, es contempla la
instal·lació de baranes de protecció realitzades amb un tub
buit d'acer galvanitzat, amb els
mateixos criteris funcionals i
estètics que els existents al
centre per tal de garantir la
seguretat i ampliar les proteccions al risc de caiguda al buit
de l'escala que queda a la zona
central de l'edifici i permetre
que en aquesta zona que ja té
una barana que compleix la normativa, s'hi puguin acostar prestatges, taules i cadires
que poden ser elements escalables .

Campanya de neteja de
parcel·les

Millores a la xarxa
municipal d’aigua

Com cada any s’ha iniciat la campanya de
conscienciació per reduir el risc incendis
forestals i s’han adreçat requeriments als
propietaris de parcel·les sense edifici per tal
que realitzin les pertinents tasques de desbrossament i neteja.

L’Ajuntament ha rebut una subvenció de la
gerència de serveis de la Diputació de Barcelona per un import de 9.855 euros per al
manteniment i millora de la xarxa municipal
d’aigua.

Pel que fa a les parcel·les de l’Ajuntament ja
s’ha iniciat el procediment de neteja i el
manteniment de les zones verdes municipals, com els carrers del polígon i el parc.
També les parcel·les de l’Ajuntament a Can
Pla, la Illeta, un troç de la franja de Can
Figueres i els carrers i pista d’accés al
Roial.

Amb aquesta subvenció es duran a terme
actuacions de millora en el sostre del dipòsit d’aigua de Royal 2, en las bombes dels
filtres de l’estació depuradora, així com una
implementació de nous sistemes de captació d’aigua per a la xarxa.
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Pla d’Ocupació Local de Gualba 2016
Des de l'Ajuntament de Gualba hem anat aprovant diferents Plans d’Ocupació locals amb la
finalitat de promoure llocs de treball al municipi. Els fons econòmics per al Pla d’Ocupació es
sol·liciten a la Diputació de Barcelona, i per aquest any 2016 l’Ajuntament ha rebut per a
aquesta finalitat 35.627,87 euros.

Juny 2016

El Montseny a l’escola
Volem compartir amb tothom aquest escrit que ens han fet arribar els alumnes de 4t de
l’escola i que reproduïm íntegrament. Les activitats que ens expliquen són resultat del treball realitzat en el marc del programa “El Montseny a l’escola” amb el suport de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament.

El Pla d’Ocupació d’enguany ha permès la contractació de 3 persones, una administrativa per
a les oficines municipals; un operari de neteja i jardineria per a la brigada municipal; i un operari de manteniment. Les contractacions són de 7 mesos, excepte la del operari de neteja i
jardineria que és de 5 mesos.

“Som la classe de quart de l'escola Aqua Alba i aquest curs hem estudiat el Montseny i
l'Aigua. Avui, dilluns 13 de juny hem fet una visita a la depuradora de Gualba. Nosaltres
ens pensàvem que una depuradora era com un edifici rodó i gran, com un cilindre o una
fàbrica.

Tot el personal contractat va començar a treballar en les seves tasques el mes de maig.

Però ens ha agradat perquè és més natural i amb moltes canyes. La depuradora de Gualba
és una caseta on separen els sòlids amb uns filtres que van de més gran a més petit.
D'aquí surt l'aigua que va a parar ales basses, on hi ha grava i el canyís. Les canyes s'alimenten dels nutrients que porta l'aigua i al final surt l'aigua neta, està depurada, però no
potabilitzada. Aquesta aigua va a la riera un altre cop, i és pot usar per regar, però no per
beure o per cuinar.

Regularització cadastral a Gualba
La gerència del Cadastre a Catalunya, que depèn
del Ministeri de Hisenda del Govern d'Espanya, ens
ha comunicat que aquest any procedirà a fer la
revisió cadastral del nostre municipi.
La revisió actual correspon a les edificacions que
figuren al cadastre. La finalitat del govern central
és detectar edificacions i instal·lacions que hagin
Aquest és un procediment que
sofert reformes des de la darrera revisió cadastral, així com
decideix l’estat i que es realitza
modificacions i ampliacions i que no figuren en el cadastre
de forma periòdica cada deu
perquè el propietari no ho ha comunicat.
anys aproximadament.
Els treballs de camp es varen realitzar al mes d'abril i actualment estan treballant amb incorporar les dades del Cadastre. Per tant, alguns veïns de Gualba rebran un carta del Cadastre explicant la tasca feta i informant que s’ha detectat, si és el cas, alguna modificació que no s'hagi
comunicat. Si rebeu una d’aquestes notificacions i teniu algun dubte heu d’adreçar-vos directament al Cadastre (trobareu el telèfon i adreça a la carta que hàgiu rebut). Des de l’Ajuntament
podem donar-vos el suport que necessiteu pel que fa als documents que consten en el nostre
registre (llicències d’obra, certificats d’urbanisme, etc) en el cas que us sigui necessari per als
tràmits que us demanin o per justificar possibles al·legacions.

Us donem uns consells per l'ús de l'aigua a casa:
- Al wàter només podem tirar paper. No podem llençar tovalloletes, encara que posi biodegradable, ni bastons de les orelles o altres coses.
- No tirar oli ni restes de menjar per la pica.
- Hem de fer un ús responsable de l'aigua, per exemple: prement el botó petit de la cadena
del wàter o tancar l'aixeta mentre ens rentem les dents o ens ensabonem la cara, dutxarnos en comptes de banyar-nos o omplir les rentadores al màxim.
Després tota la classe hem netejat la riera de Gualba des de la
font del rellotge fins la font del
pont. Hem estat contents de
cuidar el medi ambient i ens ha
agradat netejar-ho, però seria
millor que sempre estigués net.
Per això us demanem a tots els
veïns que no embruteu la riera i
sisplau llenceu les coses a la
paperera i no a la riera o a terra.
I si quan aneu al bosc o al riu
trobeu una deixalla, recolliu-la i
desprès llenceu-la a la paperera.
També ens agradaria que un dia
es fes una jornada verda on tots
plegats poguéssim fer una neteja
de la riera i els seus voltants.”
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V Jornada de Reciclatge L’Ajuntament de Gualba
de Gualba I Fira d’inter- implicat en el projecte
canvi i de segona mà
de la “Ruta de la
El passat 8 de maig vam celebrar la ja tradi- Tourdera”
cional Jornada de Reciclatge que enguany
complia la seva cinquena edició. La jornada
s’emmarca en el projecte d’àmbit europeu
“Let’s clean up, Europe”. Durant la jornada es
va repartir material informatiu relacionat el
reciclatge, es van fer tallers de reciclatge i de
titelles amb la col·laboració d’Humana, i es va
organitzar una recollida de brossa a la llera de
la riera de Gualba. Als participants en aquesta
recollida se’ls va regalar una reproducció dels
contenidors de reciclatge de diferents colors
amb l’escut de l’Ajuntament de Gualba. A més
es van repartir carmanyoles de plàstic reciclat
i reciclable. Simultàniament es va celebrar la
Fira d’intercanvi i de segona mà amb la participació de diferents paradistes. Els dos actes
van convocar un important nombre de participants, malgrat la pluja.

Gualba Trail 2016
El 8 de maig es va celebrar la Gualba Trail.
Enguany, malgrat la pluja, va tornar a ser un
èxit i va superar el nombre de participants
d’anys anteriors. Es va fer dos itineraris, i un
Mini Trail per als mes joves, que podia ser de
2 o de 4 km.
L’itinerari oficial de la Gualba Trail d’enguany
era de 21 km am 1.000 m de desnivell, i
l’Speed Trail tenia un recorregut de 12 Km
amb un desnivell de 650 m. Per als interessats en les classificacions finals de la Trail i
per poder veure fotos dels seus participants
durant el recorregut podeu anar a la pàgina de
Facebook de la Gualba Trail.
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Inscripcions a la Llar d’Infants “La Cuca de Llum”
Com cada any la Llar d’Infants
municipal “Cuca de Llum” ha
obert el període d’inscripció. La
llar d’Infants “Cuca de Llum” és
un servei educatiu per a la primera infància (de 4 mesos a 3
anys d’edat) on es treballa per
tal que cada infant desenvolupi
plenament les seves capacitats
en un entorn d’aprenentatge i
de relació privilegiat i adequat a
les seves necessitats. A més,
aquest serà el tercer curs en
què els infants del grup de 2-3
anys rebran una part del seu
aprenentatge en anglès.

L’alcalde de Gualba va participar en la Jornada de Treball d’alcaldes i regidors de municipis del Baix Montseny i del Maresme que
participen en el projecte de la “Ruta de la
Tourdera”. La finalitat del projectes és afavorir i potenciar els lligams i connexions entre
els pobles travessats per la Tordera o per
alguna de les rieres que hi desemboquen,
alhora que atreure turistes amants del senderisme i/o del cicloturisme que ajudin a
dinamitzar l’economia d’aquests municipis.
Els alcaldes i regidors que es van reunir van
debatre i aprofundir en el projecte per tal de
presentar-lo al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i aconseguir
finançament per a la seva execució.
Aquest projecte té l'objectiu d'implantar una
via verda fluvial que uneixi Blanes amb el
Montseny, on un dels seus ramals arriba fins
a Gualba, dissenyant un circuit tancat que
permetria els turistes d'interior fer diversos
itineraris circulars que no necessàriament
haurien de ser d'anada i tornada pel mateix
camí.

Juny 2016

Les tarifes de la Llar d’Infants municipal són totalment populars, essent la quota mensual
de les més baixes del Baix Montseny. Si esteu interessats en el servei educatiu que ofereix la “Cuca de Llum”, us podeu posar en contacte amb l’Ajuntament: (gualba@diba.cat, o
directament amb el correu electrònic de la “Cuca de Llum”:
gualba.laculadellum@gmail.com.

Sessió Informativa sobre
Seguretat Ciutadana
El passat 20 d’abril, l’Ajuntament de Gualba va organitzar una sessió informativa sobre
seguretat ciutadana a la Sala Gorg Negre a càrrec dels Mossos d’Esquadra. Aquesta és
una sessió que s’organitza regularment per tal de mantenir informats als veïns sobre les
mesures preventives de seguretat ciutadana. La sessió informativa va ser dirigida per
l’inspector de proximitat de la Comissaria de Districte de la Policia de la Generalitat a
Sant Celoni.
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Jornada Robotseny
El dissabte 11 de juny ha tingut lloc la Jornada de cloenda de la segona edició del Robotseny
amb la participació dels nois i noies de 6è de primària de l’Escola Aqua Alba; un projecte que
es va iniciar el curs passat a Sant Celoni i que aquest curs s’ha ampliat als pobles del Baix
Montseny que hi han volgut participar. Robotseny es proposa promoure l’ interès dels nostres
joves per la Ciència i la Tecnologia alhora de promoure el treball en equip, la creativitat i l’emprenedoria.
Robotseny ha tingut lloc a la plaça de la vila de Sant Celoni amb l’assistència de totes les persones que s’hi han implicat tant de forma directa (alumnes i professorat) com d’empreses del
sector tecnològic dels polígons dels municipis participants que hi han col·laborat, del personal
tècnic dels ajuntaments i també d’alcaldes i regidors, i ha tingut la participació del divulgador
científic Marc Boada que s’ha encarregat de presentar l’acte.
La Jornada d’enguany ha consistit en una competició robòtica entre els alumnes de les diferents escoles, a partir del plantejament d’una sèrie de reptes a assolir mitjançant ordres donades als robots i també en una Fira paral·lela de Ciència en què el lema ha estat la Mobilitat al
Baix Montseny, on els alumnes havien de proposar solucions per tal de millorar la mobilitat i la
sostenibilitat del nostre entorn més proper. Els participants, agrupats per equips corresponents
a les diferents escoles participants han obtingut premis de diversa tipologia.
La Jornada Robotseny ha estat un èxit a tots nivells on els participants han pogut gaudir d’aquesta festa Científicotècnica de manera molt participativa.
Volem agrair des d’aquí a totes les persones que hi han participat i encoratjar-los a seguir treballant en aquesta línea.

La Masia de Can Figueres, Punt de 'Biodiversitat
Virtual'
El Punt de “Biodiversitat Virtual”, és una plataforma ciutadana per a l'estudi, coneixement i
conservació de la biodiversitat, que posa a la disposició de tothom una eina per al coneixement de l'entorn.
La Plataforma de Biodiversitat disposa d'un equip d'uns 300 experts en diferents àmbits de la
naturalesa i més de 300 administradors i coordinadors que, de forma altruista i connectats a
través de la xarxa, col·laboren en el projecte que pertany a l'associació Fotografia i Biodiversitat, i que ofereix aquesta eina de forma gratuïta.
L'objectiu de la plataforma és obtenir el major inventari d'imatges de diversitat georeferenciada mai aconseguit. Per participar-hi no fa falta tenir coneixements específics, tan
sols enviar a través de la pàgina web http://www.biodiversidadvirtual.org les imatges de la
biodiversitat de l’entorn que fem, i els experts les identifiquen i les validen.
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Campanya de responsabilització sobre tinença
d’animals de companyia
L’Ajuntament ha iniciat una campanya de
responsabilització relacionada amb la
tinença d'animals de companyia. S’han
editat uns fulletons informatius i uns pòsters
que es distribuiran amb la finalitat de conscienciar la població sobre els deures que
tenen els propietaris d’animals de companyia i els drets que té tota la població en
relació amb la convivència amb aquests
animals de companyia. Per exemple, la
importància d’identificar l’animal amb el xip,
de dur els animals lligats pel carrer, respectar els espais on no hi poden accedir i de
recollir els excrements per tal mantenir nets
els espais públics del poble.
Simultàniament a aquesta acció informativa
es duran a terme tasques de seguiment i
observació per part dels vigilants municipals
per tal de promoure els comportaments
cívics i pel compliment de l'ordenança municipal.
Cal que tothom, propietaris i no propietaris
d’animals de companyia, siguem conscients
i respectem la convivència al nostre poble.
Per exemple, respectem el descans dels
veïns no permetent que els gossos bordin, i
no donem menjar als gats en espais públics.
Paral·lelament us informem que s'ha creat
una taxa per tal de recuperar la despesa que
suposa per a l’Ajuntament el servei de
recollida d'animals abandonats. Igualment
es treballa per millorar aquest servei.

Actuacions contra
mosquit tigre

el

L’Ajuntament, com cada any, ha sol·licitat i
ha rebut una subvenció de la Diputació de
Barcelona de 3.200 euros en concepte de
“Sanitat Ambiental a Gualba”. Amb aquesta aportació econòmica es treballa per al
control i prevenció de plagues urbanes.
Les actuacions que es fan es concreten,
entre d’altres, són: el tractament del mosquit tigre del plataner; el tractament del
mosquit tigre a l’entorn de l’escola Aqua
Alba; i el suport a les tasques de prevenció
del mosquit tigre en diferents indrets del
municipi.
Informem que està previst que el mes de
novembre d’enguany (del 5 a l’11 de
novembre) tinguem a la Sala de l’Era de la
Masia de Can Figueres, l’exposició itinerant : “El mosquit tigre: un veí que ens
incomoda”, cedida per la Diputació de
Barcelona.
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V NIT DE BRUIXES
Ja es aquí l'estiu, i com cada any l'Associació Cultural 12+1, estem preparant la tradicional NIT DE BRUIXES,
que es representarà el proper 30 de juliol a les 11 de la nit a la plaça Joan Ragué.
En aquesta 5ª edició de la Nit de Bruixes incorporem algunes novetats sobre la llegenda de les bruixes del
Gorg Negre, convertint aquest espectacle bàsicament en un musical, en el que
alguna bruixa, a més dels balls, cantarà en directe.
A més a més, l'Associació Cultural 12+1, amb el seu desig de fer espectacles on
tothom pugui gaudir, aquest any farem que la Nit de Bruixes sigui un espectacle
accessible, això vol dir que també ho farem per a persones sordes. Amb
col·laboració de la plataforma "Volem signar i escoltar", la qual posarà a disposició nostre una intèrpret en llengua de signes catalana per a sords.
A les 5.30 de la tarda l’Associació Cultural 12+1, posarem damunt l'escenari a la
bruixa "Titiritiana" amb una escombra gegant, i tot aquell que ho desitgi podrà
muntar al damunt de l'escombra i fer-se la foto per només 1€. I a partir de les 7
de la tarda, organitzarem una cerca vila amb bruixes, dones d'aigua, gegants i la
gralla
Com és habitual, a partir de les 5 de la tarda s’instal·larà la Fira de Bruixes organitzada per l'Ajuntament, en la qual hi trobareu tot tipus de productes, així com
tallers, conta contes i altres espectacles.
Us esperem a tots, i desitgem que gaudiu d'una bona Nit de Bruixes.
ASSOCIACIÓ CULTURAL 12+1

ESBART JOVE DE GUALBA
L'activitat de l'Esbart és imparable. Tots els nostres dansaires hem gaudit de la trobada de Gitanes a Gualba
el dia 1 de maig del 2016, amb les colles dels pobles convidats : Parets del Vallès, Mollet del Vallès, Polinyà i
Canovelles. Tots plegats vam gaudir d'un bon dia de primavera, cada colla amb el seu vestuari i estil de
ballar Gitanes.
Per cloure la roda de Gitanes, l'Esbart va organitzar un autocar per anar a Montserrat amb tots els nostres
balladors, juntament amb les colles del Vallès, ens vam trobar aproximadament uns 600 dansaires a la
plaça del Monestir, el diumenge 29 de maig del 2016.
Aquest any l'Esbart Jove de Gualba ha estat el portador del baiart ofert a la Mare de Déu de Montserrat
dins la Basílica , portada per la nostra ex dansaire Cati Marti i l' Antoni Maria Costa .
El grup de Veterans dins la Roda d'Esbarts Catalonia ha fet dues sortides: el dia 10 d'abril del 2016 vam
ballar a Barcelona, al barri de Sant Andreu, convidats pel grup Juventus de l'Esbart Maragall; tot seguit, el dia
4 de juny del 2016, vam anar a ballar a la Plaça de la Porxada de Granollers, convidats per l'Esbart dansaire
de Granollers, juntament amb altres Esbarts Veterans.
Estem preparant la ballada d'Arenys de Mar del proper dia 26 de juny del 2016 a la Riera d'Arenys davant el
Calisay. També la Roda d'Esbarts Catalonia
de veterans, com sempre us diem, esteu
convidats a acompanyar-nos tothom qui
vulgui gaudir d'un dia diferent, ja que
ballem dins de la Fira del Solstici d'Estiu
que es celebra cada any en aquesta localitat.
Tot seguit després d'aquestes ballades tots
els grups de l'Esbart ja estan escalfant
motors, per tal que podeu gaudir de la gran
ballada de la FESTA MAJOR D'ESTIU A
GUALBA, on us presentarem nous balls.
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Bon estiu i bona Festa Major !!

GEGANTERS I GRALLERS DE GUALBA
Una vegada més ens plau de saludar-vos i aprofitar aquestes línies per poder fer difussió al
nostre municipi del món geganter.
La colla de geganters de Gualba s’ha adherit al projecte “les gegantes amb tu”, un projecte
solidari iniciat des de la colla de geganters “La Força” de St. Pere de Vilamajor que té l’objectiu de recaptar fons per la lluita contra el càncer de mama. Fins a l’octubre es realitzaran actes diversos arreu
del territori per col·laborar amb la investigació de l’Institut d’Oncologia de la “Vall d’Hebron”. Podeu trobar més
informació a la pàgina www.lesgegantesambtu.org . Per part nostra aprofitarem el dia de la fira de bruixes,
dissabte 30 de juliol, per posar el nostre granet de sorra en la recolecció de fons des d’un estand dels
gegants. L’acte final d’aquesta convocatòria serà la trobada de gegantes més multitudinària que s’hagi fet
mai. Nosaltres ja tenim moltes ganes de portar-hi la Sra. Aqua Alba i la Goja.
En motiu de la celebració dels 35 anys del bateig dels gegants de Gualba, el Sr. Briançó i la Sra. Aqua Alba,
des de la colla estem intentant fer un recull fotogràfic dels gegants. És per això que fem aquesta crida a
tothom que vulgui col·laborar en el futur arxiu d’imatges.Tan sols cal que porteu les fotografies que tingueu a
l’estanc de Gualba. Allà escanejaran la imatge i us retornaran la fotografia. No ens quedarem la foto en si,
només capturarem la imatge. També ens les podeu enviar per correu elèctric a l’adreça gegantersdegualba@gmail.com . Cal esmentar que us agraírem que signeu una autorització (que trobareu al moment de escanejar la foto), especialment si hi ha menors a la imatge, per tal de poder mostrar el retrat en tot el seu esplendor.
La nostra idea és la de poder exposar imatges dels Gegants de Gualba, com més antigues millor, conjuntament amb l’exposició itinerant “Gegants de paper” que estarà a Can Figueras durant la festa major d’estiu.
L’exposició “Gegants de paper” és fruit de la iniciativa dels geganters de Rubí. És un homenatge als
dibuixants, caricaturistes, ninotaires i il·lustradors que van deixar empremta a diversos mitjans de comunicació de finals del segle XIX i principis del XX. Podreu veure un petit recull de dibuixos de revistes satíriques com
per exemple La Tomassa, el !Cu-Cut! O la Campana de Gràcia.
Moltes gràcies a tothom. Salut i força!!
Geganters i Grallers de Gualba

PENYA BLAUGRANA DE GUALBA CLUB PATÍ GUALBA
El passat dissabte 4 de juny es va celebrar el
festival de patinatge amb la temàtica “Viatge a
la fama” amb un gran èxit, tant pel que fa a la
qualitat de les actuacions, com per l’assistència de públic.
A mitjans de setembre començarà la nova
temporada, que aquest any ha comptat amb
un total de 34 patinadores.
Si algú està
interessat/da
en l’activitat, es
pot informar a
la pista poliesportiva tots els
dijous de 17h a
20h .
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LES VEUS DE GUALBA
El 4 de juny passat la coral de
Gualba va participar a la VII
Trobada de corals que va tenir
lloc a l’església de Santa Maria
de Breda. Les altres corals participants van ser Ama
(Blanes), Gesoria (de Sant Feliu de Guíxols), La nostra llar (Santa Coloma de Farners) i Les veus del
Casal (Breda).
Hi vam cantar “Ciutat de Parella (pop. cat.), La gavina (p0p. Cat.), Signore delle Cime (G. de Marzi), Do,
re, mi (R. Rodgers)! Perdut en la immensa mar blava
(pop. esc.), aquesta última amb les altres corals. Ens
ho vam passar molt i molt bé, especialment amb
l’última coral, que ens va deixar bocabadats!
Ja se sap que de músic, metge i poeta, tots en tenim
una miqueta!. Així que, de mica en mica cantant i
cantant… les penes se’n van!. No ve d’avui, no!,
que dones, músiques i ocells són contes nous i
romanços vells.
La coral va durant més que una corda de guitarra i
això que el flabiol… no el toca qui vol!.

AMICS DE LA MÚSICA DE
GUALBA

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
GUALBA 2015

Diuen que els amics dels meus amics, són els meus
amics.
Si tens interès en la música, en l’òpera i si a més
t’interessen els musicals i el ballet, segurament
t’interessarà ser amic nostre.
Si creus que els diumenges a la tarda només són les
hores prèvies a tornar a la feina i que per la tele
nomes fan esports………
Ets la persona ideal per fer-te Amic dels Amics.
Properament trobaràs tota la informació als establiments i bars.
Places limitades

El proper dissabte 16 de juliol tornarem a tenir a Gualba el
“Concurs de Pintura Ràpida”, que enguany arriba a la 44ena edició.
El tema a desenvolupar serà la Finca de Can Cambó, en qualsevol
dels seus possibles escenaris : La casa senyorial, el Restaurant, el
Pàdel, i el camp de Golf.
Es facilitarà transport fins a Can Cambó a les 15 h 45 des de la
Plaça.
El concurs començarà a les quatre de la tarda, i es desenvoluparà
fins a les set de la tarda. En espera de la resolució dels Jurats, hi
haurà a la Plaça l’actuació d’un grup d’animació infantil, i a les 8 de
la tarda es farà la entrega dels Premis a la mateixa Plaça.

Amics de la Música de Gualba

VINE A CANTAR AMB NOSALTRES
Persones i tel. de contacte: Pilar Serrat 670 40 90
28 i Eduard Puigjaner 609 00 62 57

GODALLS
Tanquem una nova temporada en la que les captures de porc senglar han seguit augmentant respecte a
les anteriors, en concret com ja deu ser ben conegut per tothom, fa uns dos anys que Godalls Gualbencs,
la que havia sigut l’Associació de Joves del poble, va “tancar les seves portes”. Els motius no van ser concrets, ni les causes buscades. Potser tan sols és que la majoria de joves que en formàvem part ens hem
fet grans i ja no trobem el temps ni la vitalitat per organitzar activitats pel poble. Aquests darrers anys
s’han intentat iniciar els tràmits per dissoldre l’entitat oficialment, i fa un parell de mesos, més o menys,
reunits els que un dia vam iniciar aquest projecte, es va consensuar què fer amb els diners sobrants.
Seguint els Estatuts de l’entitat, i decidit de manera conjunta, el romanent net resultant de la liquidació,
s’ha repartit en 3 parts destinades a 3 entitats del poble: La Parròquia, els Gegants i l’Esbart. A dia d’avui,
aquests diners ja han estat entregats, acompanyats d’un justificant que qualsevol persona podrà demanar.
Així doncs, aquest escrit és un comiat. Gràcies a l’Ajuntament pel suport mostrat al llarg dels nostres anys
d’existència i a la gent de Gualba per participar en moltes de les activitats organitzades. Estem segurs que
els joves de Gualba tornaran a organitzarse per fer d’aquest petit i estimat indret, un espai participatiu i
obert a altres joves del Vallès. Si més no, això és el que en el seu dia, vam procurar fer nosaltres.
Salut!
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Finalment, a quarts de nou del vespre s’obrirà l’exposició amb totes les obres realitzades, la
qual romandrà també oberta el diumenge 17 al matí.
Francesc Glez. Balmas

CASAL DE GUALBA
De nou ens trobem amb tots els lectors del butlletí municipal i amb molt de gust us assabentem de les
nostres activitats realitzades i previstes.
Excursions culturals:
El passat mes d'abril vàrem fer una excursió als llacs d'Itàlia, amb una durada de cinc dies, molt ben
organitzada i a més completada amb un temps esplèndid.
El mateix mes d'abril ens vam anar a visitar el Museu d'Història de Catalunya, visita que fou completada amb l'assessorament d'una guia que va aclarir tots els nostres dubtes i ens va permetre interpretar
millor els continguts del Museu. Tot seguit ho vam arrodonir amb un bon dinar al Port Olímpic.
Activitats:
El passat mes d'abril vam celebrar la nostra Assemblea anual amb assistència del socis de l’Entitat.
Seguim amb les activitats de Labors, Curs de Català, Gimnàstica i Ioga.
Serveis:
Massatgista i Podòleg, a hores convingudes.
Previsions:
En aquest mes de juny realitzarem una excursió a Folgueroles ( visita a la casa de Mossèn Cinto Verdaguer, Monestir de Sant Pere de Casserres i dinar a Tavèrnoles al restaurant Fussimanya .
A finals de Setembre la nostra previsió es fer una excursió de 5 dies de durada al Matarranya, amb
centre a Horta de Sant Joan – hotel Miralles, visitant tota la contrada
(Morella, Calaceit, els Ports....)
També us volem informar que ja està en funcionament la nostra Web, la
qual podeu veure a Internet directament o accedint a la Web del Ajuntament de Gualba. La nostra adreça és www. gualbacasal.jimdo.com
En aquesta Web trobareu tota la informació sobre el Casal (fotos, activitats...)
No us ho perdeu: feu-vos socis de la Associació Casal de Gualba i gaudireu de totes les excursions,
activitats i serveis a preus molt reduïts.
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