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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
#Gualba

Ajuda'ns a mantenir els
espais públics nets

Ajuntament de Gualba
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IV Fira de Bruixes

PDC

La quarta edició de la Fira de Bruixes de Gualba,
organitzada per l'Ajuntament, va ser un èxit. Es
calcula que més de 6000 persones van gaudir de
les més de 85 parades de la fira, dels conta contes, dels tallers i espectacles de carrer, i de
l’espectacle musical de la nit de bruixes organitzat per l’associació 12+1.

Tot esperant que hàgiu passat un bon estiu i
deixant enrere les activitats estiuenques, ara ens
toca tornar a les rutines diàries.
No fa gaire estàvem immersos en la Festa Major
que un cop més ha presentat un gran ventall
d'activitats per a tothom que ha permès gaudir
d'uns dies plens de diversió i satisfacció, participant i compartint estones amb la família, els
amics i els veïns.

Volem agrair a les entitats, comerços i restaurants del poble la seva col·laboració en l’èxit de la
Fira de Bruixes. I també agraïm especialment la
col·laboració de la Plataforma “Volem signar i
escoltar” que va fer possible l’accessibilitat de la
fira per a les persones sordes.
Enguany la Fira de Bruixes ha tingut
un ressò mediàtic important
(televisió, premsa impresa i digital,
xarxes socials...) Si voleu veure
aquest ressò accediu als tuits del
compte oficial de Twitter de
l’Ajuntament: @gualbainfo.
No us perdeu el vídeo de la Fira penjat a la web: www.gualba.cat (El
vídeo té subtítols per fer-lo accessible a les persones sordes)

Estudi de mobilitat
En el marc del projecte que estem treballant, amb el suport del Parc Natural del Montseny i
de la Diputació de Barcelona, per garantir la connexió entre els diferents nuclis del municipi,
l’Ajuntament ha encarregat un estudi de mobilitat. Com bé sabeu Gualba es troba dins de
l’àmbit de la Reserva de la biosfera del Montseny i aquest estudi donarà informació sobre la
mobilitat de tot el municipi, i ens aportarà eines per fer la diagnosi, l’anàlisi i les propostes.
La finalitat del projecte és contribuir a la conservació de l’equilibri del medi natural i el desenvolupament mitjançant una millora en la connectivitat i la sostenibilitat dels desplaçaments
entre els diferents nuclis urbans i els equipaments del municipi .
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També hem pogut participar de la IV Fira de
Bruixes de Gualba que cada edició que passa
supera l'anterior en públic i participació, complint
amb escreix els objectius proposats com són:
promocionar i difondre l’atractiu de Gualba; promocionar el comerç i activitat local, restaurants i
allotjaments; promocionar el turisme a Gualba;
esdevenir una festivitat del poble, tot recuperant
llegendes de l’aigua i de bruixes; i, com a novetat
d'aquest any, ser una Fira Accessible amb la interpretació en llengua de signes catalana en les
seves representacions i activitats.
El nostre grup de govern encarem aquest final
d'any amb molta força i empenta per treballar de
valent, seguint amb el nostre compromís amb la
gent i amb el poble.
Des d'aquí, us desitgem que tingueu una molt
bona tardor i a la comunitat educativa un bon curs
que acaba de començar.
Marc Uriach Cortinas
Alcalde de Gualba

ELS MURS
Quan el 10 de novembre de1989 i després de 27
anys, queia el mur de Berlin, la gent de la meva
generació, va pensar que per fi el món destruïa les
seves barreres. La caiguda del mur, no era només
que desapareixia una barrera física entre dos
pobles germans que la política i els interessos
havien construït l'any 1961, sinó era un símbol,
per a aquells que no creiem en les barreres ni
físiques, ni de de ninguna altra manera.
Avui lamentablement, tenim encara moltes barreres físiques, com la d'Israel amb Palestina, Estats
Units amb Mèxic, Melilla amb el Marroc, etc., i ara
es construeix una a Calais, cor de la democràcia i
els drets humans a Europa. Aquestes barreres,
demostren que els governs no saben solucionar
les seves diferències amb democràcia.
Hi ha un altre tipus de barreres, que utilitzen els
governs, més subtils i segurament molt més malvades. Es serveixen de la llei, els reglaments, els
mitjans de comunicació, els tribunals, les forces de
seguretat etc., per posar una barrera a la llibertat
sobirana d'una nació.
Però "no se pueden poner puertas al campo” nosaltres seguirem el nostre camí, decididament,
pacíficament, amb la convicció que dóna, que la
justícia està per sobre de la llei i que la voluntat
majoritària d'un poble, en democràcia, hauria de
ser llei.
Aspiro a veure la meva nació Catalunya, lliure, amb
una república socialment justa, en la qual el benestar de les persones, estigui per sobre dels interessos de les oligarquies.
Espero que els meus néts, puguin gaudir d'aquest
somni.
Visca Catalunya
Eduard Puigjaner
Secció local d’ERC a Gualba
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Taller de cuina d’aprofitament d’aliments
L'Ajuntament de Gualba organitza aquest taller amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona amb l'objectiu de
posar en coneixement dels veïns i les veïnes, eines per millorar
l'aprofitament d'aliments en l'àmbit domèstic i sensibilitzar sobre el malbaratament alimentari a nivell global i local.
A la primera part del taller es donaran eines i recursos per evitar llençar aliments. A la segona part s'ensenyaran diferents
receptes per aprofitar parts d'aliments que sovint es llencen i
com reutilitzar sobres d'àpats.
Es durà a terme el dijous 6 d'octubre en una aula de l'Escola
Aqua Alba de 18h a 20:30h
Cal que les persones interessades s’apuntin abans del 4
d’octubre a l’Oficina d’Atenció al Ciutada de l’ajuntament.

AGENDA ACTIVITATS
MASIA CAN FIGUERES

II. La riera de Gualba. Miratge.
Del 19 al 27 de novembre
A càrrec de Gonzalo Acosta

Musical “Mar i cel” (vídeo)
Dia 4 de desembre a les 19h
Organitza: Amics de la Música de Gualba

III. Bolets del Montseny.
Del 8 al 23 d’octubre
A càrrec de l’ajuntament de Gualba amb
la col·laboració de Jordi Poyuelo

EXPOSICIONS
I.

Mosquit tigre.
Del 29 d’octubre al 13 de novembre
A càrrec de l’ajuntament de Gualba amb
la col·laboració de la Diputació de Barcelona

Totes les exposicions es durant a terme a la
sala de l’Era de Can Figueres dins l’horari
d’obertura del Punt d’Informació del Parc:
Dissabtes de 10h a 14h i de 16h a 18h
Diumenges i festius de 10h a 14h.

ALTRES ACTIVITATS
Marató de TV3
L’ictus i les lesions medul•lars i cerebrals traumàtiques en la 25a edició de La Marató de
TV3, que es farà el diumenge 18 de desembre.
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Ajuts destinats als
desperfectes causats
pels aiguats de l’agost
del 2015
Com bé recordareu, l’agost de l’any passat
es van produir unes fortes pluges de més
de 200 litres/m2 que van provocar importants desperfectes en tot el municipi. De
forma urgent, com ja vam informar, es van
dur a terme reparacions a càrrec del
pressupost del 2015 i de forma simultània
vam demanar ajuts a diferents administracions per poder fer front a les reparacions
de les destrosses en carrers i camins municipals.
Aquest mes de juny de 2016 hem rebut la
confirmació de la concessió d’un ajut de
31.901,06 euros per part de la Diputació
de Barcelona. Part d’aquests diners es destinen a cobrir la despesa efectuada en
l’exercici passat i altres a accions que es
duran a terme en breu en diferents camins
municipals com els de Can Gaitó, Can Masferrer, Junior Park, Can Mata-El Pinatar, Can
Muntada, Can Puig i Can Dansa.

Tasques de
manteniment
En els darrers mesos s'han dut a terme,
com es habitual, diferents actuacions de
manteniment al municipi de les quals en
destaquem pel seu impacte les següents:

 Millora

del paviment de l'accés a Cal
Monjo i a Cal Gaito des de l’entrada per
la carretera de Gualba.

 Millores

puntuals del ferm a la pujada
que va des del càmping Aqua Alba al
Roial Parc.

 Accés des de la carretera de Gualba al
camp de futbol de Can Pahissa (previst)
i muret de contenció d'un marge del
camp.

 Arranjament de la

zona d'escombraries
de la Llobregosa i incorporació d'un
tancament de fusta per minimitzar l'impacte visual.
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Neteja de franges de protecció forestal
Aquest mes de setembre s’han realitzat actuacions de manteniment i neteja de la franja perimetral de 25m en algunes parcel·les de Roial Parc.
Properament, amb ajuts rebuts de la Diputació de
Barcelona, es procedirà a fer la part que limita
amb el terme municipal de Sant Celoni.
Així mateix, està previst fer també actuacions puntuals en algunes zones de Can Pla.

Xarxa de TV per cable
Durant els mesos d'agost i setembre s'han
realitzat revisions i resintonitzacions del
equips i canals a la capçalera per tal de millorar el senyal general de televisió. A més, s’han
fet actuacions especifiques a la zona de la
Llobregosa i de Can Figueres amb la finalitat
de resoldre algunes incidències. Continuem
treballant per tal de solucionar els problemes
de recepció de senyal que esporàdicament es
van produint.

Tasques de manteniment
a l’escola i a la llar
d’infants
Com cada any durant el període d’estiu, s'han
realitzat tasques de manteniment (neteja
d'herbes, canaleres, teulades, retirada de
fulles, condicionament de sorrals, etc.) tant a
la llar d'infants com a l'escola, amb la finalitat
de garantir un correcte inici del curs escolar
2016-17.
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Signatura del conveni
de col·laboració per a la
instal·lació del Punt de
Biodiversitat en el Punt
d’Informació de Can
Figueres
S'ha signat l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Gualba i l'Associació Fotografia i
Biodiversitat per a regular la instal·lació del Punt de Biodiversitat en el Punt d'Informació de
la masia de Can Figueres.
L'Associació Fotografia i Biodiversitat promou la plataforma ciutadana "Biodiversitat Virtual"
per a l'estudi, coneixement i conservació de la biodiversitat que posa a disposició de
tothom una eina per a facilitar el coneixement del nostre entorn.
L'objectiu de la plataforma és obtenir el major inventari d'imatges de diversitat georeferenciades. Us animem a col·laborar-hi amb les vostres fotografies accedint al web de
l’associació o demanant informació al Punt de la masia de Can Figueres.

A més, a la llar d'infants s’ha instal·lat un tendal per tal de protegir l'aula de 0 a 1 anys del
sol i a l’escola Aqua Alba s’ha incrementat la
seguretat dels alumnes mitjançant la instal·lació de baranes als forats de l’escala, i
també s’han plantat plantes autòctones a la
zona de la rocalla per tal d’evitar l’escalada
dels alumnes i els perills que aquesta pot
comportar.
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Cursos d’anglès
En els darrers anys s’ha apostat per l’oferta
formativa de l’anglès amb la finalitat de facilitar l’aprenentatge d’aquesta llengua a la població. És per això que durant aquest curs 2016 2017 es tornen a oferir Cursos d’Anglès Subvencionats per l’Ajuntament i amb el suport de
la Diputació de Barcelona, amb la voluntat que
s’hi puguin apuntar més persones encara.

Conveni per a la cessió de
minerals per a la masia
de Can Figueres

S'ha signat un conveni entre l'Ajuntament de
Gualba i els col·leccionistes del poble, Sr. Joan
Calls, Sr. Joan Mayneris i Sr. Valentí López per
a les cessions i donacions desinteressades de
diferents col·leccions de minerals per a l'exposició permanent que acull una de les sales de
Us podeu adreçar a l’Oficina d’Atenció al Ciula Casa Petita de la masia de Can Figueres.
tadà per a més informació.
Amb aquest conveni es pretén impulsar i donar a conèixer el patrimoni mineralògic de
Gualba i els seus voltants, garantint la seva
conservació i divulgació entre estudiants, professionals i públic en general interessat en
aquesta branca de les ciències naturals.

Oficina mòbil d’informació
al consumidor

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 assessora- La propera visita està
ment sobre temes de programada pel dimeconsum: asseguran- cres 23 de novembre
ces, serveis bancaris, de 2016, de 10:30h a
serveis a domicili, 11:30h a la Plaça Joan
serveis turístics, habi- Ragué.
tatge,
subministraments bàsics...
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Espai jove
Des de fa temps s'està treballant per a poder oferir un espai on els joves del municipi puguin rebre informació, fer-hi activitats, trobades, exposicions, etc. Amb el suport del Consell Comarcal del Vallès Oriental s'està elaborant un conveni per poder disposar d'un
tècnic de joventut (compartit amb d’altres municipis) que, en un principi, serà a Gualba les
tardes dels dimecres per impulsar i dinamitzar les polítiques de joventut municipals. Per a
poder disposar d'aquest tècnic s'ha hagut d'elaborar un projecte, que anomenem "Gualba
Jove", i que ha de contribuir a definir, coordinar i impulsar les polítiques de joventut al
municipi i que tindrà el seguiment del Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal.
Per tal de reduir despeses, s'ha demanat a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya una subvenció per a desenvolupar el projecte.
Objectius del projecte "Gualba Jove":



Detecció d'anàlisi de les necessitats dels joves del municipi.



Dinamitzar els/les joves d'entre 12 i 29 anys del municipi mitjançant:





Reunions i trobades amb els tècnics i responsables polítics de les diferents àrees
de l'Ajuntament per acordar actuacions concretes per tal d'acostar-nos als joves
del municipi



Programació d'activitats i tallers (organització de sortides, cursets, col·laboració en
les diferents activitats culturals que es duen a terme al municipi



Promoció d'activitats esportives i/o competicions esportives



Programes i projectes d'acompanyament i intervenció educativa

Treballar de forma coordinada i en xarxa amb les diferents àrees de l'Ajuntament, el
Servei Comarcal de Joventut, l'Oficina Jove del Vallès Oriental i la Direcció General de
Joventut per tal de poder articular una proposta de participació i dinamització juvenil
que pugui tenir continuïtat.
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Ajuts menjador de
l’Ajuntament per a
nens i nenes de la llar
d’infants i de l’escola

Ajuts socials

Com cada any L’Ajuntament de Gualba
l’Ajuntament de cobreix les despeses de
Gualba
destina menjador en cas de denegaajuts a les famí- ció de la beca a les famílies
lies que fan ús que l’han sol·licitat i que
del menjador de estan socialment desfavorila Llar d’infants des.
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.

Són ajuts destinats a l’adquisició de llibres i
material escolar pel curs 2016-2017 per a
alumnes empadronats en el municipi de
Gualba
matriculats
a
centres
d’ensenyament de primària o secundària
obligatòria públics i que es trobin en una
especial situació familiar amb necessitats
socials i/o econòmiques.

Transport escolar per
alumnes d’ensenyament
post-obligatori (batxillerat
i cicles formatius)
L’Ajuntament de Gualba, mitjançant un conveni signat amb el Consell Comarcal del Vallès
Oriental, continua facilitant durant el curs
2016-2017 la prestació del transport escolar
no obligatori dels alumnes d’ensenyaments
post-obligatoris de batxillerat i cicles formatius, empadronats al municipi de Gualba i que
cursen els seus estudis a l’Institut Baix
Montseny de Sant Celoni.
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AJUTS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I
MATERIAL ESCOLAR PER AL CURS
2016/2017

AJUTS PER A L'ACTIVITAT ESPORTIVA PER
PREVENIR EL RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL
Són ajuts per a l’activitat esportiva amb la
finalitat de prevenir el risc d‟exclusió social
per les temporades on el meritament de la
fitxa és l’exercici 2016, dirigit a menors
empadronats en el municipi de Gualba amb
fitxa a Clubs esportius, activitats esportives
a través d’AMPA’S o en altres entitats esportives i que es trobin en una especial
situació familiar amb necessitats socials i/o
econòmiques.
El termini de presentació de sol·licituds i
documentació per ambdós ajuts és del 26
de setembre al 21 d'octubre de 2016 a
l’Ajuntament en el següent horari:
Dilluns de 9h a11h, Dijous de 16h a 20h i
Divendres de 11:30h a 13:30h.
Les bases de l'atorgament d'ajuts es poden
trobar al web de l'ajuntament i a l' Oficina
d'Atenció al Ciutadà.

Mosquit tigre
A l’època d’estiu comença a proliferar el
mosquit tigre. La prevenció és el millor
mètode per al control d’aquest mosquit.
Com en anys anteriors, s’han dut a terme
un seguit d’actuacions amb l’objectiu de
combatre’l, donant informació a la població de quines són les característiques
d’aquesta espècie i com evitar que es
reprodueixin, però també s’ha procedit a
la identificació dels punts de proliferació a
diferents zones del municipi (embornals,
bidons d’horts,…) i s’estan tractant de
manera específica.

Setembre 2016

Projecte robotseny a
l’escola
Després de l’èxit del curs passat, en aquest
curs que encetem 2016-2017, l’Ajuntament
segueix impulsant el projecte Robotseny
amb participació de l’Escola Aqua Alba.
Aquest projecte té per objectiu principal
incentivar l'interès dels joves de cicle superior de primària per la tecnologia i la ciència.

Cal dir que no s’ha de baixar la guàrdia
durant els mesos de setembre i octubre i,
mentre faci calor, ja que és quan
l’activitat del mosquit tigre pot arribar a
ser més gran (posen les últimes postes de
resistència que seran l’origen dels mosquits de l’estiu vinent).
Recordeu que si teniu qualsevol dubte
podeu dirigir-vos a l’oficina d‟atenció al
ciutadà.
Del 29 d’octubre al 13 de noviembre es
podrà visitar una exposició sobre el
mosquit tigre a la sala de l’Era de Can
Figueres.

Activitats esportives
Durant aquest curs 2016-2017 es vol donar continuïtat a l’activitat d’aeròbic dels
dilluns i dels dimecres en sessions de 20h
a 21h i de 21h a 22h.
Interessats podeu informar-vos al web de
l’Ajuntament o a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
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La temporada d’estiu ja s’acaba
i podem dir que, malgrat les
altes temperatures que hem
tingut i les alertes de risc, ha
estat una temporada tranquil·la
pel que fa a incendis a Gualba.
Vull agrair a tots els voluntaris la seva col.laboració i
ajuda a l’Agrupació de Defensa Forestal de Gualba. I
també vull aprofitar aquest espai per animar a les
persones que puguin estar interessades en
col.laborar amb nosaltres a fer-se voluntaris de l’ADF.
Raul Cañete
President de l’ADF de Gualba

PENYA BLAUGRANA DE GUALBA

ADF DE GUALBA

AMICS DE LA MÚSICA DE GUALBA
Un any més estem preparant la VI edició del “FESTIVAL DE MÚSICA DEL BAIX MONTSENY MEMORIAL JOSEP
MARIA ALPISTE”.
Ja tenim tancat el programa:

21 de gener 2017, 7 de la tarda, a l'església, 1er.
concert del VI Festival de Música del Baix Montseny.
Amb l’actuació del violoncel·lista, Josep Bassal


28 de gener 2017, 7 de la tarda, a l'església, 2n.
concert del VI Festival de Música del Baix Montseny.
Amb l'actuació del quartet de saxos. MD Saxophone
Project



4 de febrer 2017, 7 de la tarda, a l'església, 3er.
concert del VI Festival de Música del Baix Montseny.
Amb l'actuació del duo de, Sergio Vicente, guitarra i
Ala Voroncova, violí

Creiem que és un gran programa, esperem la vostra assistència i que un any més gaudiu de la Música.

ESBART JOVE DE GUALBA
L'Esbart continua amb la seva activitat. El 26 de juny , el grup de veterans va ballar a Arenys de Mar dins la
Fira del Solstici i tot seguit vam preparar la ballada de la Festa Major d'Estiu, amb tots els nostres grups
ballant el dia 11 d'agost amb molta afluència de públic , gaudint tothom dels nostres balls.
Després d'unes petites vacances , el mes d'octubre tornem a reprendre l'activitat. Per començar ja tenim
previst fer una actuació el dissabte dia 1 d'octubre a les 18h amb el nostre grup de Veterans , dins la Roda
d'Esbarts Catalonia amb els següents grups convidats:


Esbart Folklóric d'Horta de Barcelona



Grup Juventus de l'esbart Maragall de
Barcelona



Esbart L'espiga d'Or de Barcelona.

LES VEUS DE GUALBA
Començarem un nou curs, un nou curs que serà, com de costum, intens, divertit i alliçonador.
Noves cançons que ens faran gaudir de la bellesa del cant coral i també patir per fer-ho bé però, això si, amb
la seguretat de que fem el millor per la nostra cultura i amb la certesa de que ho fem per que ens agrada.
No cal dir que Les Veus de Gualba pateix d'un inconvenient, Gualba és un poble petit el que fa que la Coral
tingui un petit nombre de components. Evidentment això limita les nostres possibilitats, (treballs a quatre
veus, cantar algunes obres, etc.)
La incorporació de nous companys o companyes, faria créixer la qualitat del grup i tots en sortiríem guanyant.
Gualba per gaudir de una coral molt mes plaent i nosaltres per la satisfacció de fer-ho millor.
Si hi ha amics o amigues que vulguin viure l’experiència, ens complauria molt rebre’ls i compartir amb ells,
aquesta apassionant afició. No tingueu por, tots podem cantar.!!!
El proper dia 19 comencem els assajos,
a les 9 i 1/2 del vespre un parell de
hores. Només cal que vingueu a Can
Figueres.

També inicem els assajos de tots els grups a
partir del dia 8 d'octubre, totes les tardes dels
dissabtes. Està obert a tothom qui vulgui
passar una bona estona distreta i divertida. Us
hi esperem !!

US HI ESPEREM !!!
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FE D'ERRATES
Des de la redacció del butlletí municipal demanem disculpes per l'errada tipogràfica que es va produir en el passat
butlletí del mes de juny en l'escrit de l'entitat GODALLS. L'escrit s'inicia amb una frase que no formava part de l'escrit
original i que esmenta una captura de senglars quan aquesta no és una activitat pròpia d'aquesta entitat de joves.
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CONCURS DE PINTURA RÀPIDA GUALBA 2016

CASAL DE GUALBA

El dissabte 16 de juliol va tenir lloc a Gualba el “Concurs de Pintura Ràpida”, que enguany ha assolit la
seva 44ena edició.

El temps transcorre ràpidament, sembla que era ahir que planejàvem els dies de vacances i ja estem a
les acaballes de la temporada estiuenca i de reprendre les nostres activitats de forma normalitzada.

En aquesta edició han participat 50 concursants, i el tema a desenvolupar era al voltant de Can Cambó –
El Golf, podent triar els concursants qualsevol dels motius a la casa, als restaurants Can Cambó i Pàdel, i als
jardins que els envolten. Malauradament, no es va presentar cap concursant del Grup de 13 a 15 anys,
quedant desert.

Com sempre, i mitjançant el butlletí municipal, us volem assabentar dels nostres fets durant els mesos
d'aquesta canícula.

El concurs va començar a les quatre 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. Els
treballs es varen desenvolupar fins a les set de la tarda, en que es procedí a la recollida final de treballs.
El jurat del Concurs, integrat per cinc persones relacionades amb el mon de l’art, la cultura, i la vida social de
Gualba (Maria Escoda, Rosa Mª Fortuny, Kati Pagès,
Eduard Puigjaner i Ramón Ylla) va iniciar llavors les
deliberacions per a l’atorgament dels guardons, que es
varen perllongar fins passades les vuit del vespre, espera alleugerida per l’actuació d’un grup d’animació.
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”.

Francesc Glez. i Balmas

CLUB DE PATINANTGE DE GUALBA
El proper 22 de setembre el patinatge torna a
Gualba. Després que les patinadores fessin la
volta al món sense moure’s de la pista gracies
a l’últim festival artístic del mes de maig
passat, les esportistes preparen de nou els
seus patins per iniciar una nova temporada.
El merescut descans vacacional de les artistes, els seus pares i l’equip tècnic, que van
abocar els seus esforços en el darrer festival,
dóna pas a l’inici de la nova temporada que
s’obrirà el dia 22 de setembre.Els entrenaments es duran a terme tots els dijous. Els objectius tècnics i
artístics seran els que s’esperen d’una disciplina com el patinatge, però a més de forma molt especial, es
vol “fomentar el cultiu dels valors humans i la cultura de l’esforç”.

A principis de juliol vàrem celebrar el dinar de germanor, per als socis i gent que s’hi va voler afegir,
amb una bona participació com de costum.
El mateix mes de juliol i amb motiu de la Festa Major de Gualba de Baix, és va muntar una exposició de
les labors fetes durant el curs 2015/16 per les senyores del Casal, amb una nodrida representació
dels treballs més destacats.
El mes d'agost, com és costum per la Festa Major de Gualba, és va fer l'exposició, a la sala de les Mil
Veus, de les labors realitzades per les sòcies del Casal durant el curs passat, amb una bona assistència de públic que va poder gaudir de les obres d'artesania, destacant entre elles les espardenyes fetes
amb tècnica patchwork que fou molt comentada.
Excursions. Per al proper trimestre, ja tenim preparades excursions, com la del dia 29 de setembre al
Palau de la Música Catalana, per veure i escoltar Havaneres i els dies 2 al 5 de novembre farem una
estada al Matarranya, tenint com a centre Horta de Sant Joan.
Activitats. Ja s'han reprès les classes de labors ( Patchwork i Espardenyes).Els propers dies 3 i 4 d'Octubre reprendrem les classes de Català per als nivells Inicial i Avançat.Hi sou convidats a participar.
Serveis. Seguim oferint els serveis de Podòleg (dimecres) i Massatgista (dijous) prèvia petició d'hora.
Seguiu-nos a la nostra web www.gualbacasal.jimdo.com, on podreu veure i conèixer les nostres activitats, junt amb fotografies de les nostres excursions. També ens podeu trobar a la web del Ajuntament
de Gualba.
Veniu i gaudiu del Casal de Gualba per així fer-lo més gran i acollidor.

Cap al final de la primavera del 2017, un nou festival servirà per a demostrar al públic els avenços i millores tècniques introduïdes durant tot el curs.
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