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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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Gualba condemna els atemptats de Barcelona i
Cambrils
El passat 17 d’agost es van produir els atemptats a la Rambla de Barcelona i a Cambrils que
van commocionar a tot el país. Uns actes de barbàrie al cor del cap i casal de Catalunya i en
una de les poblacions turístiques més importants de casa nostra.
Des de Gualba, l’alcalde Marc Uriach va fer arribar una carta de suport i de condol a les alcaldesses de Barcelona i de Cambrils, i el dia 18 d’agost es van fer uns minuts de silenci en record de les víctimes a la Plaça Joan Ragué.
Des d’aquí volem agrair als Mossos, a les policies municipals, als serveis mèdics i a tothom que
va treballar i col.laborar des del primer minut ajudant a les víctimes i a les seves famílies. Hem
demostrat un cop més que som un gran poble, capaç de donar resposta conjunta a aquests
actes de barbàrie, i fer-ho de forma professional, amb transparència informativa alhora que
humanament i propera.
I expressem, igual que els milers de persones que es van manifestar a Barcelona i a Cambrils,
que no tenim por i que la violència no podrà amb els valors i principis de la nostra societat.
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PDeCAT
"SI US PLAU, NO JUGUEM AMB LA DEMAGÒGIA"
En referència a l'escrit d'ERC publicat en l'últim butlletí
municipal del juny veig que juguem fàcilment amb la
demagògia i això pot portar a confondre la gent. Es fàcil
comparar percentatges de vots entre una legislatura i
una altra, són números. De les eleccions municipals del
2011 al 2015, sí que és cert que ERC de Gualba va
augmentar el seu percentatge de vots com diuen, però
també ho vam fer nosaltres (d'un 46,91% al 60,63%).
Però s'ha de tenir en compte que al 2011 es van presentar tres formacions polítiques per dues en el 2015. Això
comporta que els vots de la formació que no es presenta
derivin caps els altres grups augmentant el seu percentatge. El que si que és clar, és que el nostre grup va
augmentar la seva majoria.
Pel que fa al tema de la participació, la gent escull democràticament a les eleccions qui vol que prengui decisions,
i nosaltres cada dia ho posem en pràctica a través de les
reunions amb veïns i veïnes, atenent les instàncies i
sol.licituds presentades i sempre que se’ns demana.
També ho fem quan cal de forma més àmplia com, per
exemple, amb l'enquesta de mobilitat que vam fer arribar.
Diuen que en l'àrea econòmica s'abstindran en tots
aquells punts que hi tinguin relació perquè no formen
part de l'elaboració dels pressupostos. Recordo que fa un
temps se'ls va oferir la regidoria d'hisenda i van renunciar.
Parlant de manca de resposta institucional davant una
iniciativa popular . Cal saber que la proposta inicial era a
nivell particular i això dificulta l'autorització, però se'ls va
proposar que la iniciativa vingués d'una entitat i així ho
van fer. Per descomptat que després van tenir la resposta institucional. Si us plau, informem-nos bé.
Per últim, dir que la Llei de Transparència s'aplica en la
mesura dels recursos tècnics i de personal que té cada
ajuntament i que en el cas del nostre s'hi va treballant
contínuament amb els recursos que disposa.
Referèndum de l'1 d'octubre
Estem davant d'un procés imparable, que camina ferm.
Estem al final d'un camí per seguir-ne un altre. Estem
davant d'una de les etapes més transcendentals dels
últims anys per l'esdevenir del nostre país i nosaltres hi
hem de ser-hi. Tenim molt a dir. Els catalans i les catalanes, però també les institucions com l'Ajuntament de
Gualba, portem molt de temps implicats en el procés.
Des del nostre grup us demanem que feu ús de la democràcia i que exerciu el vostre dret al vot i que aquest vot
sigui un SÍ amb il·lusió per construir un futur millor, més
prometedor per a tothom.
Marc Uriach Cortinas

Un cop acabat l'estiu cal fer una valoració d’aquests
darrers mesos i incidir de nou en la festa major. Cal dir
que organitzar-la i coordinar-la és una feinada i cal reconèixer-ho; però també cal valorar altres qüestions: el fet
que novament els actes «principals» es fessin en un tancat
i es cobrés entrada. Si tenim en compte que als pobles del
nostre voltant acostumen a ser de franc i en espais
oberts; si no podem gaudir de la imatge de la nostra
bonica plaça durant les festes, tota tancada, tota lletja; si
econòmicament allò que s’acaba recaptant no dona ni per
pagar el que costen les tanques, quin sentit té tancar-la?
Desprès voldria afegir que dubto que en aquest format de
festa tothom a Gualba s’hi senti implicat; a mi no m'ho ha
semblat. Més aviat crec que voluntària o involuntàriament
certs col·lectius no s'han trobat representats. I per acabar,...recordeu quan la Festa Major hi participava molta
gent? quant durant els actes centrals la plaça era plena?
no ens enganyem, aquests darrers anys el públic va de
baixa i val la pena reflexionar sobre el model de Festa i
com fer participar més gent i col·lectius en la seva organització.
I poc més, hi ha coses que no canvien a nivell local: el
polígon de Gualba de baix segueix sense un enllumenat
decent i el de la Llobregosa té talls continus, el projecte
de la depuradora no avança, es van fent pedaços en la
xarxa d’aigua (que cada vegada és de pitjor qualitat), ....
A nivell nacional aquesta Diada hem tornat a mobilitzarnos; vinguts de tot arreu, com calia fer-ho, hem fet una
nova demostració de força a Barcelona. I ara cal treballar
per l’important i trascendent convocatòria de referèndum
de l’1OCT: decidirem quin camí prenem i cal que tots hi
participem; és, no ho dubteu, la votació més important de
les nostres vides. I vistes les constants al·lusions en els
mitjans de comunicació a la prohibició i persecució del
Referèndum, informar-vos que els únics que tenim el risc
de ser imputats, perseguits o detinguts a Gualba per
l’1OCT som, entre l’alcalde i els voluntaris, molt poquets i
plenament conscients dels riscos; en contra de cap altre
ciutadà hi podrà haver cap actuació.
Per acabar comentar-vos que malauradament i desprès
de parlar de la conveniència de fer un escrit en comú de
tots els regidors; a la data en que escric aquestes línies
només hem aconseguit que se’ns convidi a signar un text
en el qual no hi hem participat. Hi ha molta feina a fer,
també a nivell municipal. Però des d’aquí expressem tot el
nostre ferm suport per en Marc i tots els alcaldes que han
signat el decret de convocatòria de l’1OCT, així com a la
Presidenta del parlament, el conjunt de voluntaris i tots
aquells que en defensa dels nostres drets col·lectius
puguin quedar exposats a la pressió de l’Estat.
Salut i república
Jordi Esmandia
Regidor ERC

Alcalde de Gualba
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Restauració del llibre més antic de l’Arxiu
Municipal de Gualba
Es tracta del “Llibre de comptes del Comú y Parròquia de Sant
Vicens de Gualba” (1720/1866), on els regidors presentaven els
comptes anuals.
La tasca de restauració l’ha portat a terme el restaurador Toni
Esparó, feina que ha estat subvencionada en gran part per la
Diputació de Barcelona.
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L’Alcalde de Gualba a la trobada d’Alcaldes al
Palau de la Generalitat en suport al Referèndum
El dissabte 16 de setembre més de 700 alcaldes de tot Catalunya es van reunir al Palau de
la Generalitat amb el President Puigdemont i tot el govern amb la finalitat de mostrar el seu
suport a la convocatòria del Referèndum d’Autodeterminació convocat per al dia 1 d’octubre de 2017. Com és sabut, el nostre alcalde està investigat per la fiscalia pel simple fet
d’haver manifestat el seu suport al referèndum i la disposició a fer que aquest sigui possible a Gualba. Investigat, per tant, per fer possible que tot el poble expressi a les urnes la
seva opinió, sigui la que sigui, sobre el futur polític de Catalunya.

Aquesta acció s’emmarca en el Programa de Restauració promogut des del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Actualment a la
Xarxa hi ha 216 arxius adherits.
El document es trobava en un estat de conservació molt deficient com a conseqüència d’haver patit una afectació per microorganismes que va provocar un important conjunt d’alteracions (pèrdues) i deficiències estructurals. S’havia perdut part de la coberta de pergamí i tota
la part inferior del llibre presentava una infecció ja molt avançada que feia aconsellable no
manipular-lo i per tant n’impedia la seva consulta.
La feina de restauració, a grans trets ha estat: Un tractament de neteja en sec, que ha consistit en l’eliminació de l’acumulació de pols i brutícia superficial. Eliminació de les espores fúngiques i restes de l’atac microbiològic, complementant la neteja amb un sistema d’aspiració;
anàlisis microbiològiques; desmuntatge del llibre; tractament de neteja humida per immersió;
Reaprestat i aplanat del suport; desinfecció preventiva; consolidació i estabilització física;
muntatge del llibre; emmagatzematge adequat (capsa de protecció).
La finalitat d’aquesta actuació és garantir la conservació i l’accessibilitat per tal de fomentar
la memòria documental dins l’àmbit local. D’aquesta manera, un llibre que fins ara es trobava
fora de consulta degut al seu mal estat torna a estar accessible i a l’abast de tothom que hi
tingui algun interès.

AGENDA ACTIVITATS
GUALBA AMB LA MARATÓ “Malalties
Infeccioses”

perts, es convertiran en un greu problema de
salut pública.

La 26a edició del programa es farà el diumenge 17 de desembre i estarà dedicada a
un grup de malalties que causen una de cada tres morts al món i que, segons els ex-

XERRADA “Vols saber com es restaura un
llibre del s. XVIII”
27 d’octubre a les 19:00h a la Masia Can
Figures
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Fotografia: Amadeu Carbó (Vilaweb)

A l’acte al Palau de la Generalitat el nostre alcalde, Marc Uriach, va estar acompanyat dels
alcaldes del Baix Montseny que també han manifestat el seu suport al referèndum i a les
accions que està duent a terme el Govern.
Des de l’inici del procés pel dret a decidir el nostre Ajuntament, amb l’alcalde al capdavant i
amb les propostes presentades pels dos grups municipals, ha aprovat i col·laborat en totes
les accions promogudes pel Govern de Catalunya per fer possible que a Gualba tots tinguem veu, pensem com pensem. Ara ho tornarem a fer.
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V Fira de Bruixes

Recollida de residus

La cinquena edició de la Fira de Bruixes de Gualba, organitzada per l'Ajuntament, va ser un èxit
novament. Milers de persones van gaudir de les 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.
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, igual que en
l'edició passada, va fer possible l’accessibilitat de la fira per a les persones sordes.
La nostra Fira de Bruixes creix cada any en
popularitat i afluència de gent i nosaltres
volem estar a l'alçada i per això l'anem
millorant en cada edició perquè es converteixi en una jornada memorable per a
tothom que hi participa i la visita. De fet ja
hem començat a treballar en la propera
edició.

Durant aquest estiu es va dur a terme la nova campanya del Consorci per a la Gestió dels
Residus del Vallès Oriental per fomentar la recollida selectiva dels residus, que té el lema
‘Aquí no llencem res!... Aquí ho reciclem tot!’ té com a objectiu promoure un canvi d’hàbits
mostrant, d’una banda, els efectes positius que té la correcta separació dels residus i de
l’altra, els aspectes negatius que té sobre el medi ambient llençar-los tots a la mateixa bossa.
La nova campanya per al foment de la recollida selectiva fa una crida a la participació ciutadana. "Aquí no llencem res!" busca estimular un canvi d’hàbits entre les persones que
encara no separen les deixalles per afavorir el reciclatge. Vol fer reflexionar sobre els efectes
que té sobre el medi ambient no tractar els residus adequadament.
La campanya fa una crida a la necessitat d’augmentar la participació ciutadana en el procés
del reciclatge dels residus domèstics en origen i respon a la necessitat d’incrementar substancialment la recollida selectiva dels residus domèstics en el seu conjunt, estancada els
últims anys.
Per millorar la recollida selectiva s'ha habilitat una nova zona en el camp d'esports de Can
Pahissa per facilitar aquesta recollida tant als usuaris de la instal·lació esportiva com al
veïnat de la zona. Així mateix, també s'han habilitat més contenidors per crear més zones
de recollida en el Parc Mediambiental.

Senyalització de la “Ruta de la Tordera”
L'Ajuntament de Gualba, conjuntament amb el Consell Comarcal de la Selva i diversos ajuntaments de l'àmbit de la Tordera, hem tirat endavant el projecte de la "Ruta de la Tourdera i
riera d'Arbúcies" amb la voluntat de promoure el desenvolupament econòmic i social de la
conca de la Tordera. El seu recorregut fins l' arribada a
Blanes, on té la seva desembocadura, recorre camins
existents en la conca del riu, passant pels diferents
municipis que aportaran les connexions amb la seva
oferta turística, patrimonial, etc. Aquesta via verda
fluvial que uneix Blanes amb el Montseny té un ramal
que arriba a Gualba i s'ha procedit a fer actuacions
sobre el vial i els seus marges en alguns punts, així
com senyalitzar la ruta pel nostre municipi. Aquestes
actuacions han estat totalment subvencionades per la
Diputació de Barcelona. Els diferents municipis van
treballant per adequar els seus trams. Per a més informació www.tourdera.cat
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Projecte Robotseny a
l’Escola Aqua Alba
Aquest ja és el tercer any consecutiu que
l’Ajuntament impulsa el projecte científictecnològic a l’Escola Aqua Alba, que té per
objectiu fonamental incentivar l’interès dels
joves de cicle superior de primària de la comarca per la tecnologia i la ciència. Durant el curs
escolar els alumnes de 6è de primària
treballen diferents aspectes de la robòtica i la
ciència, dirigits per mestres formats i, al final
de curs, el treball realitzat culmina Aquest ja és
el tercer any consecutiu que l’Ajuntament impulsa el projecte científic-tecnològic a l’Escola
Aqua Alba, que té per objectiu fonamental incentivar l’interès dels joves de cicle superior de
primària de la comarca per la tecnologia i la
ciència. Durant el curs escolar els alumnes de
6è de primària treballen diferents aspectes de
la robòtica i la ciència, dirigits per mestres
formats i, al final de curs, el treball realitzat
culmina en una fira científica oberta a tothom.
en una fira científica oberta a tothom.

Cursos d’anglès 2017/2018
de diferents nivells
Un any més l’Ajuntament dóna continuïtat als
cursos subvencionats d’anglès per a joves i
adults per tal de facilitar l’aprenentatge
d’aquesta llengua a la població. Es tornen a
oferir diferents nivells d’anglès amb la voluntat que s’hi puguin apuntar més persones
encara. Us podeu adreçar a l’OAC per a més
informació.

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 assessorament sobre temes de consum: assegurances, serveis bancaris, serveis a
domicili, serveis turístics, habitatge, subministraments bàsics...
La propera visita està programada pel dimecres 18 d'octubre de 2017, de 10:30 h a
11:15 h , a la Plaça Joan Ragué.
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Arranjament ponts
Al poble tenim diversos ponts municipals
que creuen el curs de la Riera i algun d'ells
es troben deteriorats. Durant aquests últims anys s'han anat fent actuacions en
aquest sentit, com el pont de Can Illa que
passa pel costat del Parc Mediambiental i
que porta a la bassa de captació d'aigua
municipal. Després es va actuar en el pont
del camí del Parc, una vegada passat Can
Figueres, i que porta al camí de Riells,
entre d'altres llocs. Ara, s'ha fet un estudi
del pont del Molí, requerit per l'Ajuntament
de Gualba i subvencionat per la Diputació
de Barcelona, on es constata la conservació del pont i es recomana un manteniment preventiu. Arrel d'aquest estudi es procedirà a fer les actuacions pertinents.

Rocòdrom al parc de Can
Figueres

Tasques generals de
manteniment

Amb la finalitat de millor els diferents espais de
lleure del municipi s’ha instal·lat un rocòdrom al
Parc de Can Figueres. Es tracta d’una instal·lació
preparada per a l’exercici segur de l’activitat física,
tant de joves com de persones adultes.

Com és habitual s’han realitzat les
corresponents tasques de manteniment i de millora a l’Escola Aqua Alba
que es realitzen sempre abans de
l’inici del curs escolar. Enguany s’han
fet arranjaments de fusteria, electricitat, alumini (portes i finestres) i s’ha
canviat el paviment de la caseta de
l’hort, entre altres coses.
S’ha procedit també a l’arranjament
de voreres malmeses a diferents parts
del municipi, com Can Figueres, el
Carrer Nou i Can Pla.

Durant aquest curs 2017-2018 es dona
continuïtat a l’activitat d’Aeròbic els dilluns
de 20h a 21h i de 21h a22h a la sala Mil
veus de Can Sanmartí.
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Promocionar l’ocupació del polígon industrial

Ajuts socials

L'Ajuntament de Gualba ha sol·licitat a la Diputació de És important donar un impuls al
Barcelona un recurs tècnic consistent en la redacció d'un sector que afavoreixi tant l'ocupació
estudi del sector industrial de Gualba per fer un anàlisi i del polígon com l'ampliació de llocs
diagnòstic i posteriorment les estratègies i propostes a de treball de la zona per millorar la
seguir per promocionar l'ocupació del sector. Aquest promoció econòmica del municipi.
treball està totalment subvencionat per la Diputació i ens
donarà les pautes a seguir. Entre aquestes, l'Ajuntament creu oportú revisar la normativa municipal respecte a aquest sector industrial incorporant altres activitats que afavoreixin el potencial del territori del Baix Montseny tenint en compte els condicionants del propi sector, el seu
entorn, carretera i riu Tordera, i els requeriments supramunicipals. En els últims anys, la
situació econòmica general ha dificultat la continuïtat d'algunes activitats, tot i que se'n obren
de noves. Diferents promocions de naus han quedat aturades i altres edificacions existents
han perdut la seva activitat, fet que ha motivat que la iniciativa privada busqui noves alternatives que permetin tornar a posar en funcionament edificacions avui tancades o en construcció
inacabada.

Menjadors escolars - Curs 2017/2018
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Com cada any l’Ajuntament de Gualba destina ajuts a les famílies que fan ús del menjador de la Llar
d’infants La Cuca de Llum, amb l’objectiu d’afavorir la conciliació familiar i amb el suport de la Diputació de Barcelona. De la mateixa manera, el Consell Comarcal del Vallès Oriental vetlla per les famílies econòmica i socialment desfavorides que fan ús del menjador a les escoles i instituts de la nostra comarca. L’Ajuntament de Gualba cobreix les despeses de menjador en cas de denegació de la
beca a les famílies que l’han sol·licitat.

Ajuts per l’adquisició de llibres i material escolar - Curs 2017/2018
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.
El termini de presentació de sol·licituds i documentació per aquest ajut és del 25 de setembre al 21
d'octubre de 2017 a l’Ajuntament en el següent horari:
Dilluns de 9h a 11h, 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.

Ajuts per a l’activitat esportiva per prevenir el risc d’exclusió social - Curs 2017/2018
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 aquest ajut és del 25 de setembre al 21
d'octubre de 2017 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.
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Transport escolar per
alumnes d’ensenyament
post-obligatori
(batxillerat i cicles
formatius)
Des dels últims anys, l'Ajuntament de Gualba,
mitjançant un conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental facilitava la prestació
del transport escolar no obligatori dels alumnes d'ensenyaments de batxillerat i cicles
formatius que cursaven els seus estudis a
l'Institut Baix Montseny de Sant Celoni.
Davant la manca de places vacants per a
aquests en el bus escolar dels alumnes
d'ensenyança obligatòria (ESO), l'Ajuntament
ha arribat a un acord amb l'empresa Sagalés
per oferir un servei pels alumnes d'ensenyament post-obligatori. Aquest servei aproparà
els alumnes fins a l'Institut Baix Montseny de
Sant Celoni al matí amb el bus de transport
regular i disposaran d'un altre bus regular a la
tornada que implica també disposar d'una
nova franja horària de transport pel municipi.
Durant els primers dies de curs i mentre no
es faci definitiva la proposta per motius
organitzatius de l'empresa, els alumnes
baixen amb el bus regular que els deixa a la
Plaça Comptes del Montseny de Sant Celoni i
a la tornada, l'Ajuntament ha contractat a
Sagalés un bus que pujarà directe a Gualba,
fins que la proposta del bus regular sigui
operativa.

Signatura conveni amb
Oncovallès
L’Ajuntament ha signat un conveni amb la
Fundació d’Ajuda Oncològica Oncovallès per
tal de donar cobertura, ajut i recolzament a la
població que ho pugui necessitar. Es tracta
d’una entitat sense ànim de lucre que vetlla
per les persones amb malalties oncològiques i
els seus familiars, i els dona assessorament,
acompanyament, ofereix cursos i tallers,... per
tal d’ajudar a superar els moment difícils de
la malaltia. Aquesta entitat presta serveis als
municipis amb què signa conveni, oferint
professionals especialistes i voluntaris.
Us podeu adreçar a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà per a més informació.

Nou desfibril·lador (DEA) pel
vehicle de la Policía Local
En els darrers anys s'han anat instal·lant diferents desfibril·ladors en el municipi, 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. Ara s'ha adquirit un per equipar el vehicle de la policia municipal i així disposar d'una unitat mòbil.
La intenció és d'anar augmentant el número d'unitats de
DEA, acompanyades d'una formació per a la població per
donar major cobertura i aconseguir un municipi cardioprotegit.

Repartiment d’aliments a Gualba
Des de l’any 2009 el municipi de Gualba disposa d’un recurs d’aliments per tal de subministrar aliments bàsics i de primera necessitat a totes aquelles famílies de Gualba
que en tinguin la necessitat.
El repartiment d’aliments de Gualba està gestionat pels Serveis Socials Bàsics de
l’Ajuntament de Gualba i amb la col·laboració de la Parròquia del municipi.

Liceu a la fresca
El 21 de Juliol Gualba va acollir, per primer
cop, el Liceu a la nostra plaça Joan Ragué en
el marc del l’activitat ”Liceu a la Fresca”. Els
assistents van poder gaudir d’una excel·lent
representació de l’òpera “Il Trovatore” que es
feia aquell mateix vespre al Liceu de Barcelona. Les veus i la posada en escena va ser
molt valorada pels assistents.
Des de l’Ajuntament continuarem treballant
amb el Liceu de Barcelona per poder oferir la
mateix activitat l’any vinent.
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L’abastiment d’aliments i productes d’higiene personal per aquest recurs, procedeix de
diferents fonts. Per un costat, l’Ajuntament destina diners del pressupost municipal per a la compra d’aliments de primera necessitat. Per l’altre, des de la parròquia
s’organitzen dues campanyes de recollida d’aliments a l’any, una recollida és per a la
Festa Major del poble i l’altre pel Nadal. Per últim, aquest recurs rep donacions, tant
de particulars anònims del poble, com d’una empresa de Barcelona “La Nau de zona
Franca,” que ens proporciona mensualment un lot de productes d’higiene personal i de
neteja per a la llar.
Només ens queda donar les gràcies a totes aquelles persones que d’alguna manera
col·laboren o han col·laborat en les recol·lectes d’aliments o en les donacions de productes de forma anònima.
Gràcies a totes aquestes donacions, per petites que siguin, ajuden a poder tirar endavant aquest gran projecte que tenim al nostre municipi per afavorir a les famílies que
estan passant per moment de necessitat.
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PENYA BLAUGRANA DE GUALBA
ESBART
Tal com vàrem comentar en l'últim butlletí, el grup de veterans de l'Esbart va actuar el 25 de
juny a Arenys de Mar, tot seguit el 2 de juliol va actuar a Santa Mª del Mar a Barcelona, posteriorment el dia 29 de Juliol tots els grups de l'Esbart ens vam desplaçar amb autocar cap a
Perpinyà (França) per participar a la ballada de la Ciutat Gitanera.
Per tancar el curs de tots els grups de l'Esbart incloent la Dansa d'Arrel, vàrem fer l'actuació el
dia 11 d'agost dins el programa de la Festa Major d'Estiu de Gualba, amb molta afluència de
públic.
El grup de Veterans te programat fer la
última ballada de l'any de la Roda d'Esbarts Catalonia a Gualba el dia 23 de
setembre a les 18h. a la Sala Gorg Negre,
amb els Esbarts convidats ; Esbart Folklòric d'Horta i Esbart de Sarrià de Barcelona, us hi esperem a tots, l'entrada es
gratuïta !!
Encetarem el nou curs de l'Esbart a primers d'Octubre , tothom qui es vulgui
apuntar estan obertes les inscripcions,
ànims i visca l'Esbart !!
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La Penya un club proactiu ¡.
Aquest estiu ha estat una etapa de moltes activitats al nostre club.
Vam iniciar la tecnificació 2017 que es va dur a terme del 26/06/2017 al 28/07/2017 a
les instal·lacions de Can Pahissa i en la que entre altres coses vam fer, excursions, piscina,
varietats d’ esports i jocs, festes etc.
El 14 de juny va tenir lloc la festa cloenda de la temporada 2016/2017 amb un berenar
pels nostres jugadors i amb l’ entrega de medalles per a tots.
Els passats dies 3 , 4 i 10 de juny es va celebrar al Camp de futbol de Can Pahissa el primer torneig de futbol base organitzat per la Penya Blaugrana de Gualba en totes les categories, Escoleta, Pre-benjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil , amb la participació de
38 equips de les Comarques del Vallès Occidental, Oriental, La Selva i el Maresme, gairebé
500 jugadors, tres jornades de futbol amb record d’ assistència de públic.
Un èxit esportiu que ens omple d’ orgull pel treball i el esforç realitzat per les persones que
ho han planificat i fet realitat i a les que des d’aquí vull felicitar per la feina ben feta.
Aquestes persones son las que fan més gran el nostre club.
Gràcies a tots.
Per una nova Penya!
Fem pinya!
Carles Climent.
President Penya Blaugrana de Gualba.
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