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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
#Gualba

Ajuda'ns a mantenir els
espais públics nets
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El Ple de l’Ajuntament de Gualba aprova una moció
d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum
El Ple de l’Ajuntament de Gualba, en la seva sessió ordinària del 6 d’abril, va aprovar per unanimitat la moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum presentada pel grup del PDeCAT.
La moció presentada recull la proposta de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)
i de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), a les quals està associat l’Ajuntament de Gualba, i es posiciona al costat del Pacte Nacional pel Referèndum constituït el desembre del
2016.
La moció aprovada per unanimitat insta al Govern de Catalunya i de l’Estat espanyol “a superar
les dificultats polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la
comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu”. I a
més, reconeix el Parlament de Catalunya com “la institució democràtica on es manifesta la
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin
per a l’articulació d’aquest Referèndum”.
L’Ajuntament de Gualba es posiciona al costat del Pacte Nacional pel Referèndum i expressa el
seu suport a les iniciatives que condueixen a que el poble de Catalunya es pugui expressar
democràticament i lliure, a través de les urnes en un referèndum, per decidir el seu futur.
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No acabo d'entendre alguns dels detalls que dóna el grup municipal d'ERC en el darrer butlletí publicat al març. En un sol paràgraf
agrupa una seqüència de fets sense relació entre ells per acabar
preguntant-se, textualment, "quin poble volem? quin model de
poble estem disposats a defensar?" Alguns d'aquests fets mencionats no són gestionables per l'entitat pública, altres són de caire
personal, altres no sé a que venen, perquè de les preguntes
formulades es desprèn que no agrada: "s'ha tancat un comerç" (és
una decisió personal i altres vegades se'n obren);"s'ha rentat la
cara al web municipal deixant el mateix contingut" (en el butlletí de
març ja es va explicar clarament que a part de renovar el disseny
de la pàgina, més modern i actual, hem tingut cura per endreçar de
forma més visual tota la informació que la pàgina aporta. Observareu que ara és més fàcil i més visual accedir a la informació més
destacada); "els joves marxen buscant pisos millors a preus raonables" (quan precisament ens trobem amb molta gent que busquen
vivenda a Gualba perquè els lloguers són més econòmics comparats amb altres poblacions veïnes); "No hi ha reixa davant de
l'Avalon" (caram! ni que fos un monument protegit. És decisió del
propietari o del llogater, o de tots dos i ho poden fer); "tenim nou
policia municipal" (vaja! pensava que això era una millora); quan
als inconvenients posats per la parròquia per segons quin tipus de
música del Festival que es fa anualment a l'església, nosaltres,
com ajuntament, hem parlat amb el mossèn per comunicar-li que
ens agradaria que seguís com sempre (en som col·laboradors des
de l'inici) i així li hem fet saber i hem participat perquè s'arribés a
un acord, però encara que no es comparteixi la mateixa opinió,
cadascú a casa seva fa i desfà (l'església és un espai de titularitat
privada).

Ja fa més de dos anys d’aquell 24-M del 2015 i estem al mig de la
legislatura. Més de dos anys que el grup ERC-AM va passar del
18,23% el 2011, amb un cens de 964 votants, a un 35,20% dels
vots amb un cens de 1032; un bon creixement!

En aquest mateix escrit d'ERC es pregunten com col·laborar en la
campanya d'acollida de refugiats. Dir-los que des de l'Ajuntament
s'han fet reunions per explicar la situació dels refugiats a la Mediterrània i les maneres d'ajudar. L'Ajuntament ha fet una aportació
econòmica per a aquest projecte un cop ens hem associat al Fons
Català de Cooperació per al Desenvolupament.

Sense formar part en la elaboració dels pressuposts ni de les
partides de millores, la nostra opció només pot ser l’abstenció en
tots aquells punts que tinguin relació amb l’àrea d’economia. Però
és evident que cal preparar pressupostos equilibrats; no és acceptable, no s’entén per exemple que en aquest darrer pressupost hi hagi
una partida de ingressos que creixi un 60% en un any,
...desmesurat?

Altres temes que comenta el grup d'ERC en el seu escrit de març
són prou legítims perquè en definitiva es pensar d'una manera o
altra i és evident que cada grup pot fer-ho diferent i, per tant, és
totalment respectable, però és important documentar-se bé i no
flirtejar en la demagògia que pot portar a confusions innecessàries.
A meitat d'aquesta legislatura continuem amb la tasca del dia a dia
i treballant en projectes rellevants tal com portem en el nostre
programa electoral. En aquest sentit, ara estem immersos en
projectes com el del Pla de connexió entre els diferents nuclis de
Gualba en el que s'han pogut presentar les enquestes de mobilitat
perquè es pugui fer la valoració pertinent (agraïm la vostra participació responent les enquestes i que ens heu fet arribar molts de
vosaltres). També estem treballant amb el projecte d'adequació de
la Casa de la Vila per solucionar problemes estructurals, de
funcionalitat, accessibilitat, sostenibilitat i eficiència energètica (es
preveu que les obres es puguin iniciar de cara a final d'any).
Aquests són una mostra d'alguns dels projectes en què ens vàrem
comprometre.
Encarem aquest tram de legislatura amb molta més força per tirar
endavant tots aquests projectes, grans i petits, així com el dia a
dia, perquè Gualba segueixi millorant i avançant.

En aquests dos anys ens hem re-estructurat i volgudament hem
renovat dos dels tres regidors que van sortir escollits. Ha entrat gent
nova amb poca experiència en el món de la política, cert, però amb
moltes ganes. Amb ganes de formar-nos, de treballar per Gualba, de
fer coses noves, i de fer-les de forma diferent, d’ aconseguir un
municipi que compti amb la veu de tots. No entenem la política
municipal com un assumpte d’un sol dia, de demanar la veu només
el dia de les eleccions; demanem de participar-hi quants més millor;
fer-ho i expressar la opinió durant tota la legislatura; és això el que
fa rellevant la política. Busquem un poble actiu, participatiu, necessitem una base social en moviment i estem segurs de tenir-ne tots
els elements a Gualba.
Som conscients i ho hem palpat que al darrera nostre, donant-nos
suport tenim ERC a la comarca, un munt de gent preparada i
coneixedora del món polític local a la nostra disposició per ajudarnos, per a fer-nos evolucionar i cobrir les nostres mancances.
No negarem que actualment amb 6 de 9 regidors del mateix partit i
fent les coses com es fan a Gualba no tenim cap força de decisió.
La nostre participació en el govern municipal és pràcticament nul·la;
no ens demanen opinió sobre res, no formem part en la elaboració
del pressupost, ni tant sols intervenim en el programa de festa
major. No tenen per què fer-ho, però representem una part del
poble també i treballar junts ens faria grans a tots.

Per altra banda, ens consta que amb el silenci s’aturen iniciatives
populars; com la Sant Silvestre on la gent va sortir al carrer a
caminar espontàniament reivindicant de forma familiar i festiva la
manca de resposta institucional. I què en penseu de la deixadesa
del Polígon de Gualba de Baix? I de la nul.la resposta obtinguda
pels veïns de La Llobregosa o de Gualba de Baix davant dels problemes d’il·luminació? Com tenim la relació de l’Ajuntament amb l’ADF
davant un nou estiu, un nou repte?
Hem de fer que la gent del poble gaudeixi del poble; i fer-ho fent
pinya, escoltant, tots hi tenim alguna cosa per dir, a aportar. El
millor de la política municipal és fer possible que un municipi es
senti comunitat. Fer partícips a tots i que tothom pugui estar assabentat de què passa a l’Ajuntament és una de les nostres premisses i és un requisit legal. La llei de la transparència que no s’aplica
en el nostre municipi en coses tan fàcils d’implementar com tenir
actualitzats els plens a la web (el darrer penjat és de febrer 2016),
actualitzar els càrrecs electes, portar al dia l’agenda del consistori
(que està buida), els horaris d’atenció del Centre d’Assistència,...
Estem avançant per a construir un país nou per tal de poder donar
una millor qualitat de vida a tothom i aquesta feina comença en els
Ajuntaments que en són el seu fonament; fem-ho possible!

Marc Uriach Cortinas
Alcalde de Gualba
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Piscina Municipal
Davant la demanda, aquest any s'ha modificat
l'horari i els dies de servei de la piscina municipal. S'obrirà mitja hora abans i es tancarà una
hora més tard cada dia, començant la temporada per Sant Joan i finalitzant una setmana
més tard, el 3 de setembre .
Preus públics accés instal·lacions Piscina
Municipal 2017 (del 24/06/2017 al
3/09/2017):
Entrada de dilluns a divendres no festius:
De 0 a 2 anys: Gratuït
De 3 a 14 anys, majors de 65 anys i pensionistes: 3,00€
Targeta E-10: 20,00€
A partir de 15 anys: 3,50€
Entrada dissabtes, diumenges i festius:

 Les famílies nombroses, els pensionistes i

De 0 a 2 anys: Gratuït
De 3 a 14 anys, majors de 65 anys i pensionistes: 3,50€

 La targeta E- 10 inclou 10 entrades gene-

A partir de 15 anys: 4,00€
Abonament mes juliol 2017
24/06/2017 al 31/07/2017):

(vàlid

del

De 3 a 14 anys: 20,00€
A partir de 15 anys: 30,00€
Abonament mes agost 2017
01/08/2017 al 3/09/2017):

(vàlid

del

De 3 a 14 anys: 20,00€
A partir de 15 anys: 30,00€
Abonament temporada estiu 2017 (vàlid del
24/06/2017 al 3/09/2017):
De 3 a 14 anys: 30,00€

les persones majors de 65 anys
que així ho acreditin, podran gaudir d'un 10
% de descompte sobre el preu dels abonaments .
rals, 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.(Venda a la mateixa piscina)

 La venda d'abonaments es fa a l'Ajuntament en horari d'atenció al públic.

Visita de la consellera de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge
El dia 7 d'abril, la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya Meritxell Borràs i la directora general d'Administració Local
Montserrat Mundi, van visitar el municipi on es van reunir amb l'alcalde de Gualba Marc
Uriach, en una de les visites programades pel departament de la Generalitat que fa en el
territori. En aquesta trobada també va assistir-hi Xavier Aymar, director general de l'empresa Aymar. L'empresa, propietària d'una mina subterrània, ubicada al municipi de Gualba, ha
adoptat la normativa d'indicadors ambientals amb què s'avalua l'ús de substàncies perilloses, els incidents mediambientals, l'eficiència energètica aplicada als centres productius,
les mesures de protecció ambiental i el consum total d'aigua. Després de la recepció a
l'Ajuntament es va procedir a fer una visita a les pedreres de marbre on Xavier Aymar i
personal de l'empresa van explicar el funcionament de l'explotació de marbre de "Xauxa"
com a primera pedrera sostenible catalana i tercera a l'estat espanyol.

A partir de 15 anys: 50,00€
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Ampliació de nínxols al cementiri Xarxa de tv

AGENDA

En aquests últims anys s'han anat fent diverses actuacions
de millora i conservació del cementiri municipal: acabament de l'edifici funerari, canvi de les teulades dels nínxols,
repàs de pintura de les parets, sanejament del terra, filat
d'ocultació per facilitar la privacitat dels veïns, construcció
de columbaris per dipositar les urnes amb cendres. Ara,
amb la necessitat d'ampliar el número de nínxols, s'ha
procedit a la construcció d'un mòdul de 18 nínxols.

REVETLLA DE SANT JOAN

En els darrers mesos hem sofert
algunes averies a la xarxa de TV
degut principalment a l'estat
dels equips i del cablejat. La
xarxa es va instal·lar fa uns 20
anys i s'ha anat deteriorant,
provocant feines de manteniment i millora de forma constant. Últimament s'ha instal·lat
una nova font d'alimentació per
donar més potència i properament està previst fer actuacions
al carrer del Passeig Montseny i
al brancal que va des de la Llobregosa fins el Camí Ral.
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23 de juny
21h Foguera a la plaça Joan Ragué i seguidament sopar popular de carmanyola i
discomòbil a la pista esportiva

LICEU A LA FRESCA "IL TROVATORE"
Divendres 21 de juliol a les 22h
Plaça Joan Ragué (gratuït)

FESTA MAJOR DE GUALBA DE BAIX
Del 21 al 23 de juliol

V FIRA DE BRUIXES DE GUALBA
Dissabte 5 d'agost tarda-nit (espectacles, parades, gastronomia...)

Ampliació de vestidors
al camp de futbol
Després de dos anys de l'estrena del nou
camp d'esports de Can Pahissa, s'ha fet
necessari ampliar l'espai de vestidors per
donar lloc als diferents equips que en fan
ús. Aquesta ampliació ha permès passar
de dos mòduls de vestidors a quatre
(compartint les dutxes cada dos mòduls).
Amb aquesta actuació s'ha aprofitat per
pavimentar l'espai que va des dels vestidors a les banquetes i a l'entrada al terreny de joc.

4

FESTA MAJOR DE GUALBA
Del 12 al 16 d'agost

EXPOSICIÓ "AMOR A LA NATURA I A LA PINTURA"
(oli, aquarel·la i collage)
Dolors Castells
Del 2 a l' 11 de setembre
sala de l'Era de Can Figueres dins l'horari d'obertura del Punt d'Informació:
Dissabtes de 10h a 14h i de 16h a 18h
Diumenges i festius de 10h a 14h
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Actes de la jornada del
dia 7 de maig
VI Jornada de Reciclatge de Gualba
El passat 7 de maig vam celebrar la ja tradicional Jornada de Reciclatge que enguany
compleix la seva sisena 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 amb
el reciclatge, es van fer tallers comptant amb
la col·laboració del consorci de residus i 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.
Fira d’intercanvi i de segona mà
Simultàniament, com ja és habitual, es va
celebrar la Fira d’intercanvi i de segona mà
amb la participació de diferents paradistes,
fent que la plaça Joan Ragué mostres un gran
aspecte al convocar un important nombre de
participants durant la jornada, al coincidir els
tres actes de la jornada.
Gualba Trail 2016

V Fira de Bruixes de
Gualba
Un cop més, com
cada estiu, us anunciem una nova edició
de la FIRA DE BRUIXES de Gualba. El
dissabte 5 d’agost es
celebrarà la 5a. edició de la Fira i l’Ajuntament ja ha iniciat
els preparatius amb
la finalitat d’aconseguir el màxim de participació de tothom.
Com ja és tradició la Fira de Bruixes s’inicia el
dissabte (5 d’agost) a partir de les 4 de la
tarda. Les parades de productes artesanals,
esotèrics i altres relacionats amb les bruixes
són del centre de
La nostra fira tornarà a ser la fira. A més de
accessible per a sords les parades, i
perquè comptarem amb durant tota la
intèrprets en llengua de tarda fins a la nit,
signes catalana.
es van desenvolupant diferents
activitats, adreçades als públics de totes les
edats, com xerrades, tallers, conta contes per
als més menuts, i teatre de carrer.
A partir de les 11 del vespre podrem gaudir
d’una renovada representació de la Nit de
Bruixes que explica de forma amena, visual i
musical les tradicions i llegendes de les
bruixes de Gualba, a càrrec de l’Associació
Cultural 12+1.

La jornada es va iniciar amb la celebració de
la ja tradicional Gualba Trail. Enguany que va
tornar a ser un èxit i va superar el número de
participants d’anys anteriors. Més d'un centenar de corredors van recórrer els paratges de
Gualba. Es va fer dos itineraris, i una Mini Trail Podeu ampliar aquesta informació visitant la
per als mes joves.
pagina web de la Fira de Bruixes: http://
www.gualba.cat/fira-de-bruixes. No us perdeu
el video promocional que trobareu a la pàgina
de la fira i a la de l’ajuntament:
www.gualba.cat
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Campanya de neteja de
parcel·les
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Pla d’Ocupació Local
de Gualba 2017

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
Pel que fa a les parcel·les de l’Ajuntament ja s’ha per aquest any 2017 l’Ajuntament ha
iniciat el procediment de neteja així com el mante- rebut per a aquesta finalitat 35.681,04
euros.
niment i neteja de les zones verdes municipals.
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.

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, també per a la brigada. Les contractacions són de 7 mesos,
excepte la del operari de neteja i jardiEl Ministerio de Hacienda y Función Pública del neria que és de 5 mesos.
Govern d'Espanya, està procedint a fer la revisió
cadastral de tots els municipis de l’estat espanyol.
Aquest és un procediment que decideix l’estat i Per a l'any 2018 ja està aprovat el maque es realitza de forma periòdica cada deu anys teix import de 35.681,04 euros per a
plans d'ocupació.
aproximadament.

Regularització cadastral a
Gualba

La revisió actual correspon a les edificacions que
figuren al cadastre. La finalitat del govern central
és detectar edificacions i instal·lacions que hagin
sofert reformes des de la darrera revisió cadastral,
així com modificacions i ampliacions i que no figuren en el cadastre perquè el propietari no ho ha
comunicat.
Des de l'Ajuntament s'ha ofert la màxima
col·laboració, en cas de necessitat, durant el període que el Ministerio va fer les comunicacions.
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Ajuntament i Ensenyament
es reuneixen per tractar el
tema de l'ESO al municipi

Inscripcions a la Llar
d’Infants “La Cuca de
Llum”

Documents de Gualba en l’exposició virtual dels
refugiats de la Guerra Civil
En el marc del Dia Internacional
dels Arxius, del 9 de juny, la Xarxa
d'Arxius Municipals de la Diputació
de Barcelona ha proposat
la mostra virtual “1936-1939: Uns
altres refugiats" (https://
www.diba.cat/es/web/esposiciorefugiats-guerra-civil-espanyola), en
què es visualitzen 144 documents
procedents de 41 arxius d'ajuntaments de municipis menors de
10.000 habitants, gestionats pels
arxivers itinerants d'aquesta corporació(entre aquests si troben documents de l'arxiu de Gualba).

L'alcalde, Marc Uriach i la regidora d'ensenyament,
Sílvia Sancho es van reunir amb la directora de
serveis territorials del departament d'ensenyament,
Carmina Pinya, per veure en quin punt ens trobem
sobre la viabilitat de poder ampliar alguns cursos
d'ESO en el mateix municipi.
Fa temps, l'equip de govern va posar sobre la taula
del Departament d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, la inquietud de no poder donar
continuïtat a l'ensenyança obligatòria després de la
primària en el mateix municipi. Es va presentar una
proposta i s'ha anat fent el seguiment, tot i els
canvis polítics que hi ha hagut a nivell autonòmic.
A hores d'ara, s'està pendent d'un possible canvi
en el sistema educatiu i segons com esdevingui,
tindrien en compte Gualba per ampliar els cursos
d'ensenyança obligatòria. Tot aquest procés comporta el seu temps, però, des del consistori es continuarà treballant i fent el seguiment per tal que si
arriba el moment, es pugui valorar la viabilitat
d'aquesta possibilitat.

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.
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.
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Es tracta d'una mostra eminentment visual que a partir de la documentació dels arxius
municipals vol acostar-nos les vivències dels refugiats a la rereguarda catalana durant la
Guerra Civil, i que connecta amb els refugiats de conflictes actuals en ple segle XXI.
A partir dels documents datats en el període cronològic propi del conflicte que va de l’any
1936 al 1939 es mostren diferents aspectes relacionats amb l’impacte social de l’arribada
dels refugiats a municipis de la demarcació de Barcelona, com el control administratiu,
econòmic, polític per part dels Ajuntaments i de la mateixa Generalitat de Catalunya o la
gestió dels recursos bàsics subministrats com l’assistència sanitària, aliments, roba i
allotjament.

Digitalització de les actes de Ple
S'han realitzat els treballs de digitalització tot participant a la desena convocatòria del programa de Digitalització d’Actes municipals de 79 ajuntaments
adscrits al programa de manteniment d’arxius de
l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona.
L’empresa Artyplan s'ha encarregat de la digitalització de les Actes del Ple de l’Ajuntament que són una
font d’informació essencial en relació a la vida política, econòmica i social dels municipis.
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Mosquit tigre

Com és que s’ha escampat tan fàcilment?

Pon els ous en petits recipients amb aigua,
Un any més ja tenim l’estiu aquí, i amb ell la com poden ser galledes, pots, plats de sota
calor i els mosquits, entre ells el mosquit ti- les torratxes, gerros, bidons de recollida d’aigua de pluja per regar i ornaments de jardí.
gre!!
Tot això ho podem trobar molt fàcilment als
Per tal que les molèsties siguin les mínimes i jardins, horts o terrasses de moltes cases.
com ja s’ha anat fent en els darrers anys, des
d’ara i durant el període d’estiu, es duen a Es pot eliminar?
terme tasques de seguiment i control del mosÉs molt difícil, però tothom pot col·laborar en
quit tigre al municipi. Els treballs, a càrrec de
què n’hi hagi quants menys millor. Per això cal
l’empresa Argelaga Serveis Ambientals i coorevitar que aquests recipients es puguin omplir
dinats des de la regidoria de Sanitat de l’Ajunamb aigua de la pluja i, en cas que no sigui
tament, consisteixen en el control i tractament
possible, cal abocar l’aigua acumulada o candels embornals de les clavegueres, el seguiment i prevenció d’acumulacions d’aigua (de viar-la un cop per setmana.
bidons, recipients amb aigua estancada,...) i
I a les rieres també el trobem?
l’assessorament a particulars i als espais privats.
No, les rieres i torrents, les basses de grans
dimensions, les piscines, les fonts i llocs on
Us demanem la col·laboració de veïns i veïnes, circula l’aigua, no són propicis per a aquest
vetllant cadascú per endreçar el seu espai, en
mosquit i no generen cap problema.
el control d’aquest molest insecte. Us podeu
adreçar a l’OAC per a més informació.
Per què no es fumiga?
Informació d’interès:
Per què és un problema?

Les fumigacions en zones urbanes no es poden fer ja que suposarien un problema greu
de toxicitat per a les persones i, a més, l’efecte dura pocs dies. Des de l’Ajuntament es fa
un control dels espais públics i s’assessora
sobre tractaments en espais privats de manera controlada.

El mosquit tigre és actiu de dia, especialment
a les hores que ens agrada estar a la fresca;
pica més d’un cop, sovint sense que ens
n’adonem i la picada fa una reacció més forta
i dolorosa, especialment en els infants. Un lloc
Així doncs...
de cria del mosquit, encara que sigui petit, pot
afectar les cases situades fins a 200 metres a Cal que sigueu conscients del problema i que
la rodona.
seguiu els consells que us fem arribar, en
benefici de la bona convivència i pensant tamHi ha perill de malalties?
bé en els infants i en les persones que pateiTot i que ara per ara és altament improbable xen fortes reaccions a les picades.
al nostre país, és transmissor de malalties
tropicals, com el dengue, la febre del Nil, el
Chikungunya i, més recentment, el virus del
Zika. És fàcil però fer-se una ferida, de tan
rascar, que es pot infectar.
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Projecte ROBOTSENY a l’Escola Aqua Alba
Aquest curs 2016-17 és ja el segon que els alumnes de l’Escola Aqua Alba participen en el
projecte Robotseny!!. Es tracta d’un projecte (iniciat fa dos cursos a Sant Celoni i que des
de l’any passat es va ampliar als municipis del Baix Montseny que hi volguessin participar)
que té per objectiu principal fomentar l’interès dels alumnes per la Ciència i la Tecnologia i
on hi poden participar també les empreses que s’hi vulguin implicar. GUALBA des de l’inici
hi ha apostat!
Durant el curs escolar i en horari lectiu, els alumnes treballen reptes de robòtica (disseny,
construcció i programació) i també desenvolupen un treball de recerca que consisteix en
trobar solucions científic-tecnològiques a reptes proposats per les empreses i que suposen
una millora a l’entorn on viuen; aquest any ha estat centrat en “el packaging i la logística
dels seus productes”.
Finalment, el projecte culmina amb una Jornada on els alumnes competeixen amb les proves de robòtica que han desenvolupat durant el curs escolar i també mostrant les solucions
aportades als reptes científic-tecnològics proposats (Fira científica).
Enguany la jornada es va celebrar el dissabte 10 de juny a la plaça de la vila de Sant Celoni
(municipi impulsor del projecte) on els alumnes i mestres de les escoles dels municipis
participants i, tothom qui ho vulgui, es troben i poden exposar i compartir els aprenentatges. Enguany han arribat a ser 1.500 alumnes de 26 centres educatius amb el suport dels
mestres dels centres participants, del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental II i
de la Selva, del Departament d’Ensenyament, 10 Ajuntaments participants, entre ells Gualba i, amb el suport econòmic de 13 empreses del Baix Montseny, entre elles Ecologia Química Tradebe SA de Gualba.
Des de l’Ajuntament, volem agrair a
totes aquelles persones que hi han
participat d’una manera o altra, en
especial a l’Escola Aqua Alba per accedir a participar-hi, als seus mestres, a
l’empresa Ecologia Química Tradebe
SA de Gualba pel seu suport econòmic
i, evidentment, a tots als alumnes que
han participat en aquest projecte educatiu del nostre territori que creiem
tant interessant.
Una vegada més, MOLTES GRÀCIES A
TOTS PER PARTICIPAR-HI!!
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Subvencions
Ajuntament de
Gualba al casal
d’estiu 2017
L’Ajuntament de Gualba, dins del Pla
d’ajudes socials a les famílies desfavorides i, amb la finalitat de facilitar
la participació dels nens i nenes de
Gualba en el Casal d’Estiu organitzat
per l’Ampa de l’Escola Aqua Alba, ha
convocat, per primera vegada, Ajuts
per fer front a les despeses del Casal
d’Estiu de Gualba (tant activitat lúdica com de menjador) a les famílies
que no poden assumir el cost del
casal; aquests ajuts han estat tramitats a través de Serveis Socials.
Esperem poder donar continuïtat a
aquests ajuts i que cap nen i nena
del municipi es quedi sense casal a
l’estiu!!

Viatge a la
Catalunya NordPirineus Orientals
L’Ajuntament està organitzant per a
la gent gran, un viatge a la Catalunyanord per visitar els llocs emblemàtics
on van ser confinats els refugiats
republicans espanyols, molts d’ells
catalans, després de la Guerra Civil
espanyola. Es visitaran indrets característics com les poblacions d’Argelers, Rivesaltes, Elna i la seva maternitat, Cotlliure, Ceret i Perpinyà entre
d’altres. El viatge tindrà una durada
de 3 dies (2 nits) i es farà durant la
segona quinzena de setembre.
Per a més informació us podeu
adreçar a l’OAC de l’Ajuntament.
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Cursos de formació
desfibril·ladors(DEA)
El dia 18 de maig es va realitzar un curs de formació
en ús dels desfibril·ladors per tal de donar les pautes
d'utilització en cas necessari, així com tècniques de
reanimació en casos d'urgència (una vintena de persones van rebre el curs). Aquesta formació s'integra
en les actuacions formatives que ja s'estan portant a
terme des de fa temps, i del que hi ha grups de persones ja formades que també van reben un reciclatge .
La finalitat d'aquestes formacions és tenir un gran
grup de persones formades i el número d'unitats de
desfibril·ladors externs automàtics (DEA) aconseguint
un municipi cardioprotegit.
Actualment es disposa de tres unitats de DEA, un a
l'entrada de l'Ajuntament, un altre a l'entrada del Casal de Gualba de Baix, a l'entorn de la Piscina i zona
esportiva i un tercer al camp d'esports de Can Pahissa. La intenció és anar augmentant el número d'unitats per donar major cobertura.

Juny 2017

Humana lliura a l’Ajuntament de Gualba 10 vals
d’ajuda per a persones amb pocs recursos
econòmics
Humana Fundación Pueblo para Pueblo,
organització que des de 1987 promou la
protecció del medi ambient mitjançant la
reutilització del tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda local al territori
més proper, ha lliurat a l’Ajuntament de
Gualba 10 vals d’ajuda que permeten
adquirir roba de segona mà a persones
necessitades. Els vals lliurats, per valor de
30 euros cadascun, es poden bescanviar a
qualsevol de les botigues d’Humana de
Barcelona. Aquesta iniciativa permet que
el Consistori canalitzi l’ajuda cap a famílies
amb necessitats de vestimenta bàsica.
Els bons d’ajuda s’emmarquen en el compromís de la Fundació de revertir a nivell
local part dels recursos generats amb la
gestió de la roba que donen els veïns.
Precisament, Humana ha recollit 1.263 kg
de tèxtil usat a Gualba al primer trimestre,
la qual cosa representa un augment del
62% respecte al mateix període de l’any
anterior (777 kg).

Reserva de la Biosfera
El Parc Natural del Montseny, ja fa temps, va culminar el
procés per a l'ampliació de la Reserva de la Biosfera.
D'aquesta manera, Gualba i altres municipis estan totalment integrats dins de l'espai protegit del Montseny. Ara
s'ha procedit a la col·locació dels cartells identificatius en
diferents llocs del municipi.
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PENYA BLAUGRANA DE GUALBA

AMICS DE LA MÚSICA DE GUALBA
CONCERT DE PUNT I SEGUIT
Recordeu aquesta data, 1 de juliol, 8 del vespre Can Figueres, us oferirem dues maneres diferents, les de Vivaldi i Piazzola, d'evocar, a través d'elements de llenguatge musical, diferents aspectes de les estacions de l'any. Aquet concert, es el que teníem previst com a primer concert del
setè Festival de Musica del Baix Montseny, que hauríem de celebrar el proper mes de gener.
Com segur que ja sabeu, el VII Festival no podrà celebrar-se, el nou rector de la parròquia de Sant
Vicenç de Gualba, mossèn Agustí no deixa l'església, i per tant, aquest 2018, la música, no sonarà a la parròquia de sant Vicenç.
Des de 2011 en que Josep Maria Alpiste, que segur segueix controlant els nostres actes, va crear
l'Associació Amics de la Música, 6 festivals, 18 concerts i 5 diferents mossens, dels quals només
hem tingut suport i ajuda, fins ara
Ens fan fora de l'Església, però no del poble, per això us oferim aquest Concert de Punt i Seguit.
És el nostre ferm propòsit de seguir programant la música que en la línia dels anteriors concerts,
hem programat i per a això, amb el suport i patrocini del nostre ajuntament, treballarem per trobar les millors solucions.
Gràcies pel vostre suport incondicional i per les vostres mostres d'afecte.
Us esperem a tots, l'entrada és gratuïta

NIT DE BRUIXES 2017
Ja s'acosta la Nit de Bruixes d'aquest any, que es celebrarà al dia 5 d'agost a les 11 de la nit.
La Associació Cultural 12+1 interpretarà la llegenda de les bruixes del Gorg Negre, totalment
renovada, aquest any s'anomena "La rebel·lió de les bruixes". Estarà interpretada per nens nenes, adolescents, adults i algun mes que adult, amb la incorporació d'una infant de 4 anys.
En l'espectacle, hi haurà balls, cançons (cantades en directe). I a més es un espectacle accessible per a persones
sordes, amb una intèrpret de signes en català
Com es habitual aquest espectacle serà gratuït.
Us hi esperem a tots, i que gaudiu d'una bona Nit de bruixes i de la fira.
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ESBART

CASAL DE GUALBA

Seguint el nostre calendari d'aquest any 2017 l'esbart Jove de Gualba va fer la trobada de
Gitanes el 2 d'abril a la Plaça amb un dia esplèndid i amb gran afluència de gent. El 30
d'abril el grup de Veterans va actuar a Barcelona en celebració del 71º aniversari de l'Esbart
Montserratí Martinenc. Tot seguit el 13 de maig el grup de Veterans també va actuar a la
ballada de la Festa Major petita de Masquefa amb gran afluència de públic.

El nostre amic, l’estiu, sembla que aquest any se’ns ha avançat,agafantel protagonisme a
la primavera, i esperem que això no sigui el preludi d’avançament de la tardor. Totes aquestes variacions,sobtades, del temps incideixen en la salut, especialment en la de la gent
gran, encara que a vegades també afecta als més joves.

Hores d'ara estem preparant la ballada de Veterans del dia 25 de juny a Arenys de Mar que
coincideix amb la fira del Solstici d'Estiu d'aquesta població. Seguidament tenim la ballada a
Barcelona a Sta.Mª del Mar el dia 2 de juliol . Estem organitzant la sortida a Perpinyà per la
ballada de la Ciutat Gitanera que es celebrarà el 29 de juliol del 2017.

 Malauradament la primera noticia que os volem comunicar es la recent defunció del nos-

Farem uns cartells on es convidarà a tothom que vulgui vindre a acompanyar-nos amb autocar i fer pinya amb el nostre Esbart .

rem als assistents les nostres activitats dutes a terme l’any passat i també els nostres
desitjos per al present any. En aquesta reunió, i atenent la nostra invitació, hi assistí la
Regidora de Serveis Socials, Sanitat i Ensenyament del Ajuntament, senyora Silvia Sancho, la qual una vegada conclosa la part formal de l’Assemblea, ens dona una amplia
explicació de les possibilitats de millora estructural del Casal.

Tenim data de la ballada de l'Esbart per la nostra Festa Major d'estiu: l’11 d'agost a les
20'30h. a la plaça, us hi esperem a tots !!

Desprès d’aquesta introducció, comentem les nostres activitats en aquest últim trimestre.
tre Vicepresident, senyor Ignasi Rejas, víctima d’una cruel malaltia (q.e.p.d.). Des de aquí
fem extensiu el nostre condol a familiars i amics.

 Com cada any celebràrem la Assemblea anual de Socis de la Entitat, en la qual exposa-

 Un dels punts interessants fou el detall del projecte de arranjament de les instal·lacions
del Casal, atenent les peticions que l’Associació ha presentat al Consistori.

 Atenent la nostra demanda, expressada en els anteriors butlletins municipals, l’Ajunta-

ment ha fet gestions amb la Diputació per veure la viabilitat i les condicions que es requereixen per poder crear i posar en funcionament un Casal de dia per a la gent gran del
poble, i en aquets moments, segons ens manifestà la Regidora, s’estan estudiant totes
les possibilitats factibles al respecte. No obstant lo exposat seguim demanant les vostres
idees i iniciatives sobre el tema que ens podeu fer avinents als nostre correu electrònic
casal.6013@gmail.com. Gràcies per la vostra col·laboració.

 En aquest trimestre hem anat a visitar la ciutat romana de Tarragona, com sempre acom-

LES VEUS DE GUALBA
Us esperem a Can Figueres el
dissabte 8 de juliol a les 8 del
vespre.

GRAN CONCERT

panyats d’una guia oficial, que ens ha il·lustrat sobre l’historia de la ciutat i tot seguit hem
pogut fer un bon dinar de peix al barri mariner del Serrallo. El passat 30 de Maig visitàrem
les ruïnes i museu de Empúries, assessorats en tot moment per dues guies oficials del
complex museístic que ens informaren, amb detall, del origen i activitats d’aquesta població històrica i acabarem l’excursió amb un bon dinar enun restaurant de la Cala Montgó i
en el moment que estem redactant aquesta nota, un grup de socis de l’Associació, inicia
una excursió de 5 dies a la Selva Negra. Que els hi vagi molt bé.

 Derivat de la defunció del senyor Rejas, fou nomenat, per unanimitat de l’Assemblea de
socis, la senyora Ana Franco, com a nou Vicepresident de l’Entitat.

 Recordem les classes, gratuïtes per als socis, de Labors (Patchwork i Espardenyes) i de
Català. També hi ha classes de Gimnàstica i Ioga.

 Os fem avinent els nostres serveis de Podòleg i Massatgista, adreçats als Socis.
 Totes les nostres activitats, fotos incloses, les podeu veure a la nostra web
gualbacasal.jimdo.com i a la web del Ajuntament de Gualba.
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