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AJUNTAMENT DE GUALBA

☎ TELÈFONS D’INTERÈS

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)

Ajuntament de Gualba

938487027

Camí del RACC nº 2

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

www.gualba.cat

Escola Aqua Alba

938487240

Punt d’Informació Turístic i del Parc Natural del

Llar d’infants La Cuca de llum

938487253

Montseny

Hospital de Sant Celoni

938670317

Horari d’atenció al públic:

Emergències

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

Punt d’Informació Turístic i

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

del Parc Natural del Montseny

112
937440481

www.gualba.cat

www.facebook.com/
Ajuntament-de-Gualba

@gualbainfo
#Gualba

Ajuda'ns a mantenir els
espais públics nets
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L’alcalde de Gualba a la trobada d’alcaldes catalans
a Brussel·les

Desembre 2017

PDECAT
GUALBA, MOLT GRAN!!!

L’alcalde de Gualba, Marc Uriach, va assistir el dia 7 de novembre a la trobada d’alcaldes catalans a Brussel·les per denunciar l’opressió que viu Catalunya i les seves institucions, així com
per denunciar i exigir la llibertat dels presos polítics. El president Puigdemont i els consellers
que són a Brussel·les van participar en l’acte, així com els presidents de l’Associació Catalana
de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) convocants de l’acte.
Les associacions convocants van organitzar un avió per a l’anada a Brussel·les però atesa la
gran demanda d’alcaldes i alcaldesses per assistir a l’acte i tenint en compte que només hi
havia plaça per a 200, els alcaldes de Sant Esteve de Palautordera, Campins, Vallgorguina i el
de Gualba hi van anar en cotxe per poder portar l’escalf del nostre poble a la part del Govern
que es troba a Bèlgica i denunciar la situació que viu el nostre país.

Des de les eleccions al Parlament que van donar una
majoria als partits sobiranistes, s'ha anat treballant cap
el referèndum amb un grapat d'entrebancs com si fos
una cursa d'obstacles. Durant aquets temps fins
arribar al dia 1 d’octubre la fatiga ha fet presència,
però suportada per la il·lusió per construir un país
millor, més prometedor i lliure. Els 15 dies previs a l'u
d'octubre van ser frenètics, amb els seus preparatius,
amenaces diàries, citacions..., però cada cop, i de mica
en mica, ens anàvem fent forts. La gent deixava la por
enrere per defensar en el que creu, per fer valer la
democràcia i per DIGNITAT. Amb tot això, Gualba, els
veïns i les veïnes van donar un exemple de valor,
coratge i unitat. Sortim cada cop que fa falta per
manifestar-nos, per donar suport a l'alcalde quan el
Fiscal General del Estado feia arribar als alcaldes i
alcaldesses citacions per aprovar mocions en favor del
referèndum. Des d'aquí us torno a donar les gràcies
infinites i dir-vos que m'omple d'orgull fer ús de les
meves responsabilitats per aquesta causa i que en
moltes ocasions la pell se m'ha posat de gallina sentint
aquestes mostres de suport. ESPECTACULAR, IMPRESIONANT, BRUTAL! la mobilització del cap de setmana
del referèndum. No tinc prou paraules per definir la
situació, me'n faltarien moltes. Vàrem ser capaços de
deixar de costat desavinences i opinions entre nosaltres per defensar tots junts allò en el que creiem, per
defensar un col·legi, per defensar unes urnes, per
defensar unes paperetes amb el sí, el no i els blancs. I,
això, davant d'una situació d'hostilitat en tot el país,
provocant-nos pujades d'adrenalina que ens feia estar
desperts tot i la son acumulada. Vam ser capaços
d'organitzar-nos tots plegats, tots a la una. Quan vaig
veure això, l'emoció em corria per dins i per fora.
VAM DEFENSAR EL NOSTRE POBLE I LA NOSTRE
DIGNITAT. QUE GRANS!!! GUALBA ÉS MOLT GRAN!!!
I ara, ens hem tornat a mobilitzar per fer ús del nostre
dret a vot. Els veïns i veïnes de Gualba ens hem expressat novament davant les urnes com ho vam fer el dia 1
d'octubre.

Una vegada més i és l'enèsima, Sr. l'Alcalde en l'últim
butlletí municipal, per contestar la manca d'informació
que li retreu l'oposició, fa esment de l'oferiment de la
regidoria de finances , en aquell moment, regidor d'ERCAM., Eduard Puigjaner.
És veritat que hi va haver aquest oferiment, però el que
no diu el Sr. alcalde, és que el regidor d'ERC-AM va
acceptar la regidoria de finances amb la condició de
participar en la Junta de Govern, ja que és en aquest
òrgan on es decideixen ingressos, despeses i inversions.
El Sr. Uriach, davant d'aquesta petició, va retirar el seu
oferiment.
Es pot gestionar adequadament la regidoria de finances
sense participar en l'òrgan que decideix tots els aspectes financers ?
Des d'ERC-AM pensem que no. No serà que el Sr. Uriach
pretenia tenir una persona més en la gestió financeradministrativa i de passada fer callar a l'oposició?
Eduard Puigjaner

Bones Festes i Feliç Any Nou!

Marc Uriach cortinas
Alcalde de Gualba
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NADAL I CAP D’ANY 2017
REIS 2018

Desembre 2017

Les oficines de l’Ajuntament es traslladen
provisionalment a Can Figueres

Programa d’activitats
DISSABTE 23 DE DESEMBRE

DIUMENGE 31 DE DESEMBRE

Conte de Nadal de Charles Dickens

Campanades de Cap d’Any

A les 18:00h

Lloc: Plaça Joan Ragué

Lloc: Sala Gorg Negre

Tot junts donarem la benvinguda al

A càrrec dels alumnes de 6è de

2018

l’escola Aqua Alba

A continuació (00:30h)

Caga Tió

a la Sala Gorg Negre

A partir de les 19:00h

Discomòbil

Lloc: Plaça Joan ragué

Organitza: Comissió de Festes de

Organitza: Comissió de Festes de

l’Ajuntament de Gualba

l’Ajuntament de Gualba
DILLUNS1 DE GENER
Missa d’Any Nou a les 11:00h
DIUMENGE 24 DE DESEMBRE
Missa del Gall a les 23:00h

DIMECRES 3 DE GENER

DILLUNS 25 DE DESEMBRE

18:00h a la Sala Gorg Negre

Missa de Nadal a les 11:00h
DIJOUS 28 DE DESEMBRE

Cinema
18:00h a la Sala Gorg Negre

DIVENDRES DIA 5 DE GENER

Cavalcada de Reis
18:00h Gualba de Baix
19:30h Gualba de Dalt

A continuació hi haurà el Patge

Organitza: Comissió de Festes de

Reial

l’Ajuntament de Gualba

Organitza: Comissió de Festes de
l’Ajuntament de Gualba
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Cinema

Com ja hem anunciat a través del Butlletí Municipal en breu s’iniciaran les obres de millora
a la Casa de la Vila de Gualba. La finalitat de la reforma va en les línies de millores estructurals, d'accessibilitat, de funcionalitat i d'eficiència energètica.
Es per això que a partir del dia 20 de novembre, les oficines de l’Ajuntament, així com
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, s'han traslladat a la Masia de Can Figueres. L’Oficina d’Atenció al Ciutadà s'ubica a la planta baixa de la Masia i les oficines dels treballadors de l’Ajuntament en el primer pis de la masia que té l’accés per la part del darrere de l’edifici.
El funcionament de la Masia de Can Figueres com a Punt d’Informació no es veurà afectat.
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L’Ajuntament adequarà i
Es construiran 3 noves
millorarà el Camí de Riells plataformes de pas per
(Camí de Can Prat) i el
a vianants
Camí Ral
L’Ajuntament de Gualba, en el seu pla de
Els camins del nostre municipi es van mantenint i millorant de forma continuada. El camí de
Riells o Camí de Can Prat, que uneix Gualba
amb Riells i Viabrea, es considerat d’interès per
a les comunicacions del nostre municipi.
Es per això que l’Ajuntament va sol.licitar un
ajut econòmic a la Generalitat de Catalunya per
a la millora d’aquest camí que ha estat aprovada. L’Ajuntament rebrà, per tant, una subvenció
dins el programa d'inversions en camins
públics locals de 47.399,32€,. Està prevista
l'execució de les obres de millora de l'esmentat
camí al llarg de l'any 2018.
S’està redactant, a més, la memòria de millores del Camí Ral i del camí de Can Penjarella
per tal de licitar les obres a inicis del 2018.
Aquests treballs són subvencionats en un 95%
per la Diputació de Barcelona i el 5% restant
serà assumit per l'Ajuntament.

millora continuada de la seguretat viària del
municipi, té previst instal.lar tres noves plataformes elevades per a passos de vianants
i reducció de la velocitat en les vies de més
trànsit del municipi. Dues d’aquestes plataformes es situaran en els encreuements del
Passeig Montseny, carrer Nou i carrer Plans
Planes. I l’altre es situarà al Camí Ral, a
l'encreuement de l'antiga carretera de Gualba, amb un cost previst de 12.342,00€.
Per a realitzar aquestes millores en la seguretat viària l’Ajuntament ha rebut un ajut
econòmic, en el marc del programa d'ajudes
del Pla de Seguretat Vial de la Diputació de
Barcelona, per un import de 10.000€.

Es poden els arbres de
la carretera de Gualba i
s’arrangen voreres
De forma periòdica es procedeix a podar els
plataners de l'antiga carretera de Gualba
des de Can Pla a Ca L'Amat i Can Renau.
Aquesta és una actuació subvencionada per
la Diputació de Barcelona dins el projecte de
la ruta de la Tordera, que també permet
millorar un tram del futur projecte de mobilitat entre els nuclis de Gualba.
S’ha procedit a l’arranjament de voreres
malmeses als carrers de Can Figueres i al
carrer Nou.
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AGENDA ACTIVITATS MASIA CAN FIGUERES
EXPOSICIONS

“HOMENATGE A FRANCIS VICENÇ”
7 de febrer Inauguració acte d’homenatge
10 i 11 de febrer de 2018
Un cop passat un any des de la seva mort la família fa un homenatge al pintor barceloní
Francis Vicenç que va viure i va pintar a Gualba els darrers vint anys.

"LA SEGONA VIDA DE LA ROBA I LA SOSTENIBILITAT GLOBLAL"
Del 10 al 18 de març del 2018
A càrrec de l'Ajuntament de Gualba amb la col·laboració d'HUMANA
Humana Fundación Pueblo para Pueblo promou des del 1987 la segona vida de la roba
amb una finalitat social, gràcies a la col·laboració de milers de donants anònims i de centenars d'ajuntaments i empreses.
La preparació per a la reutilització del tèxtil usat i la seva posterior valorització permeten
impulsar un model d'economia circular, facilitant la generació de fons per a la cooperació
al desenvolupament i el suport local i, amb tot això, afavorint el desenvolupament sostenible.
Aquesta exposició descriu els avantatges i les diferents vessants d'aquest procés de gestió
de l'última part del cicle de la roba i com, amb un gest senzill, com és dipositar una bossa
en un contenidor autoritzat de tèxtil, es genera una cadena de valor que contribueix a la
sostenibilitat del nostre planeta.
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
FESTA MAJOR D'HIVERN

Dia 20 i 21 de gener de 2018
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L’Ajuntament incorpora un tècnic de joventut

Campanya per la millora del trànsit

A principis d’any s’incorporarà a l’ajuntament un jove en pràctiques que durà a terme tasques
de planificació i dinamització de les polítiques de joventut, podent així iniciar un treball que
ajudi dinamitzar la població jove, als tècnics municipals, a les regidories implicades i a altres
agents del municipi. També durà a terme tasques de suport al servei comarcal de Joventut,
ubicat al Consell Comarcal del Vallès Oriental (a Granollers)

Des d’inicis del mes d’octubre s’estan duent a terme una sèrie d'accions per tal de facilitar
i de promoure la millora de la circulació de vehicles a Gualba. S’està actuant amb la finalitat de conscienciar els veïns i les veïnes de la importància de respectar l'ordenança municipal de trànsit i el codi de circulació per tal de garantir la convivència entre vehicles i vianants a tot el municipi.

Les tasques concretes que durà a terme són:

A més, s’està repassant i actualitzant la senyalització viària horitzontal i vertical, i s’està
advertint i executant per part dels guàrdies municipals, de forma verbal i amb notes escrites, les infraccions que es produeixen amb l'objectiu de millorar la seguretat i la convivència, tant pels vianants com pels usuaris dels vehicles.

-

Detecció i anàlisi de les necessitats dels joves del municipi.

- Donar a conèixer els recursos d’abast comarcal que puguin servir per orientar als joves i
fomentar la seva emancipació juvenil (ocupació, ensenyament, etc.)
-

Disseny, direcció, coordinació, execució i avaluació de programes i projectes:

- Projectes culturals i esportius orientats als joves

L’Ajuntament de Gualba s’adhereix a l’associació
de municipis per la mobilitat i el transport urbà

- D’altres àmbits derivats de possibles necessitats detectades:

En el Ple del dia 5 d'octubre es va aprovar per unanimitat l'adhesió de l'Ajuntament de
Gualba a l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).

- D’acompanyament i d’intervenció educativa adreçats als joves

-Participar en el disseny, l’organització i la programació de projectes i activitats de joventut
d’àmbit comarcal.
- Altres tasques que es derivin de la pròpia activitat diària (seguiment i justificació de projectes, reunions de coordinació, etc.).

Millora en estalvi i eficiència energètica
Els edificis de l’Ajuntament de Gualba han millorat en eficiència energètica gràcies a un pla de
control del consum i de reducció de la potència contractada. Això ha comportat un estalvi
econòmic de 8.915 euros, respecte a la despesa de l’any passat.

L'AMTU és una agrupació voluntària d'ens locals que té com a finalitat principal contribuir a
la millora constant del transport col·lectiu de viatgers dels municipis membres, així com la
mobilitat en general, a partir de l'optimització dels recursos disponibles, l'assessoria tècnica
als associats, l'acompanyament en la gestió, i la representació i defensa dels seus
interessos davant de les administracions i organismes que intervenen i col·laboren en la
matèria.
L'AMTU ja va participar amb les gestions portades a terme per l'Ajuntament amb l'empresa Sagalés per solucionar el problema del
transport escolar per alumnes d'ensenyament
post-obligatori (batxillerat i cicles formatius),
com ja vàrem explicar en el butlletí municipal
de setembre.

El pla d’estalvi i eficiència energètic el treballem des de l’Ajuntament amb el suport del Consell
Comarcal del Vallès Oriental.

10
5

Butlletí Municipal

Calendari fiscal 2018
Descripció

Data Inici
Voluntària

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS 1AFRACCIÓ-DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS 4A FRACCIÓ-DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS
TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS
TAXA D'OCUPACIÓ DE SÒL, SUBSÒL I VOLADA
TELEVISIÓ PER CABLE
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 4T TRIMESTRE 2016
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 4T TRIMESTRE ROYAL PARK 2016
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 1R TRIMESTRE
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 1R TRIMESTRE ROYAL PARK
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 2N TRIMESTRE
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 2N TRIMESTRE ROYAL PARK
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 3R TRIMESTRE
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 3R TRIMESTRE ROYAL PARK
IMPOST BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES
ESPECIALS

02/05/2018
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Continuen els cursos d’anglès a Can Sanmartí
Data Fi Voluntària /
Domiciliat

05/07/2018
02/05/2018
02/07/2018
01/10/2018
03/12/2018

03/09/2018
01/03/2018
17/09/2018
02/05/2018
02/05/2018
03/09/2018
02/05/2018
03/09/2018
03/08/2018

05/11/2018
04/05/2018
19/11/2018
05/07/2018
05/07/2018
05/11/2018
05/07/2018
05/11/2018
04/10/2018

01/02/2018

04/04/2018

01/02/2018

04/04/2018

02/05/2018

05/07/2018

02/05/2018

05/07/2018

03/08/2018

04/10/2018

03/08/2018

04/10/2018

02/11/2018

03/01/2019

02/11/2018

03/01/2019

02/05/2018

05/07/2018

Enguany, i amb força èxit, l’Ajuntament continua oferint la possibilitat d’aprendre o millorar
l'anglès a preus populars. Aquest curs hem pogut ampliar l'oferta de cursos a 3 nivells (preIntermediate, Intermediate i Advanced). Aquesta formació està subvencionada per l'Ajuntament de Gualba i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

L’Ajuntament organitza un programa d’activitat
esportiva al Parc de salut per a la gent gran
Des del darrer trimestre de 2017 i fins a finals de juliol de 2018 s'ha iniciat, setmanalment,
un programa d’activitat de salut dirigida per monitor al Parc de Salut per a la gent gran de
Gualba, situat al final del carrer Martí Joan de Gualba.
Aquesta programa d’acticvitat té per objectiu fomentar els hàbits esportius saludables tot i
aprofitant els recursos existents al municipi, entre ells el circuit del parc de salut.
Cada activitat del programa té una hora de durada i es fa cada dilluns (de 10:45h a
11:40h) i cada dimarts (de 11h a 12h) al Parc de salut (en cas de pluja o fred intens es fa a
la Sala de les mil veus de Can Sanmartí). Les persones interessades podeu afegir-vos a
l'activitat tot i facilitant les vostres dades de contacte a l'OAC Ajuntament, Can Figueras.
Esperem que aquesta iniciativa tingui èxit i així poder seguir sol·licitant el suport de la Diputació de Barcelona.
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CONTE DE NADAL
Aquest any, el alumnes de sisè de l'escola Aqua Alba, representaran el dia 23 de desembre a
les 18.00 a la Sala Gorg Negre l'obra de Teatre, Conte de Nadal de Charles Dickens.
Aquesta obra que el grup de Teatre 12+1 va representar el Nadal del 2005, amb una participació de 42 actors, s'ha tingut que adaptar el guio i l'escenografia, per que els alumnes de 6e,
nomes en son 10, per la qual cosa s'ha hagut d'incorporar 7 personatge mes, externs als alumnes de sisè.
Els actors seran el següents: En el paper del fantasma de Jacob Marley: Marc, Esperit del
passat: Noah, Esperit del present. Gisela, Esperit del futur: Abril.
En el paper de Scrooge quan era jove: Martí, germana de Scrooge: Yasseli. La filla d'en Bob:
Carla, esposa d'en Bob: Julia, Bob: Sergi i la neboda d'en Bob: Laura, Els actor convidat seran
els següents. En el paper d'en Tim, fill petitd'en Bob: Bet, com a Fezziwitz: Jordi, ballarines:
Montse, Montse A, Rosa i Marta (Mares del actors), i en Scrooge de petit: Gerard
L'obra esta dirigida per en Miquel Herre que a més interpretarà el paper de Scrooge.
La finalitat de tot això es recollir diners pel viatge de fi de curs.
Les portes de la Sala Gorg Negre s'obriran una hora abans de la representació (cinc de la tarda)
Esperem una forta afluència de públic i que gaudeixin d'aquest conte Nadalenc.

Desembre 2017

Congelació de les Ordenances Fiscals per al 2018
L’Ajuntament continua amb la tendència dels darrers anys de no incrementar els impostos
ni les taxes municipals. Volem, per tant, continuar amb el propòsit de no augmentar la pressió fiscal als veïns, veïnes i empreses del municipi el proper any 2018.
Amb aquest ja seran cinc anys consecutius de congelació del conjunt dels impostos municipals.

L’Ajuntament dona els ajuts socials per a
activitats escolars i esportives
Com cada curs acadèmic l’Ajuntament de Gualba ha activitat el seu programa d’ajuts socials per a les famílies i alumnes que ho necessitin. Aquests ajuts es concreten:
Ajuts per a llibres i activitats esportives
Aquests ajuts van destinats a la compra de llibres i material escolar necessari per al desenvolupament normal de l’activitat acadèmica. També per a les activitats esportives que
s’organitzen al centre, i tenen per finalitat evitar el risc d’exclusió social de les famílies que
es troben en situació econòmica i social vulnerable.
Ajuts per a la quota del menjador escolar
Les beques menjador tenen per finalitat garantir el àpats que es serveixen en el menjador
escolar a les famílies que ho sol.liciten i es troben en situació econòmica i social vulnerable.
Ajuts per a famílies que fan ús de la Llar d’Infants
Municipal
L’Ajuntament lliura cada curs escolar ajuts econòmics a
les famílies que fan ús de la Llar d’Infants Municipal
“Cuca de Llum” en el marc del programa complementari
“escolaització en primera infància” de la Diputació de
Barcelona. La finalitat és afavorir l’escolarització dels
infants de 0 a 3 anys del nostre municipi.
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Gualba participa amb la Marató de TV3 per la
investigación sobre les malalties infeccioses
El diumenge 3 de desembre i coincidint amb la Fira de Santa Llúcia organitzada per l’AMPA de
l’Escola Aqua Alba, es van dur a terme actuacions de suport a la Marató de TV3 que enguany
recull donacions per la recerca en malalties infeccioses. Els actes solidaris van consistir en fer
un arbre de desitjos, un concurs de galetes de Nadal amb fantàstics premis oferts pels comerços del poble i l'AMPA. També es va establir un punt d'informació sobre les malalties infeccioses. L’activitat va ser molt reixida i tothom qui ho va voler va poder penjar el seu desig en una
bola transparent a l'avet de la plaça.....
Durant la jornada es van recaptar 232.56 €. Més que l'any passat!! Moltes gràcies a tots el que
heu participat i a tots els que he fet donacions! Des d'aquí desitgem que tothom vegi complert
el seu desig!!

CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT
Com a delegat de l'ONG aquí a Gualba, m'agradaria donar a conèixer aquesta organització i les activitats que s'han anat realitzant. Per això, us passo la pàgina web perquè pugueu informar-vos també en
ella: www.ccong.es
Dintre d'aquestes activitats, aquí a Gualba, hi ha la col·laboració amb el Segon Sopar Negre de Màgia,
presentant l'ONG, en la que es va aportar més d'un centenar de llibres i material divers que varen repartir-se gratuïtament entre els assistents; i en el mateix marc, amb l'AMPA de l'Escola Aqua Alba es va
realitzar també l'any passat un taller de màgia pels nens.
Hem participat en la Fira de l'Intercanvi de Segona Mà del poble, hem recollit diners en Concerts de la
Coral de Gualba i darrerament s'han organitzat tallers pels més menuts i la venda de pessebres per
recaptar fons per l'ONG.
Aquest any ens hem desplaçat a Ouagadougou, capital de Burkina Faso, sis membres de l'organització
en diferents etapes amb el propòsit de col·laborar amb la gent d'aquelles terres tan desconegudes per
molts. Vull donar des d'aquí les gràcies a tots els que ens han recolzat, tan moralment com, en molts
casos, econòmicament.
En el conjunt d'aquest viatge vam conèixer també el President del Comitè Olímpic de Burkina Faso, on,
després de veure el gran dèficit d'infraestructura i recursos esportius i d'atenció al discapacitat, vàrem
decidir emprendre un projecte, que neix aquí a Gualba, de recollida de material ortopèdic i material
pels jugadors paralímpics; no us podeu imaginar com agraeixen qualsevol ajuda per poder complir els
seus somnis de participar en uns Jocs.
M'agradaria doncs, amb aquest escrit, poder comptar amb l'ajuda del poble a tots nivells i des d'aquí
faig una crida a la col·laboració de tota la gent que pugui. En pròximes ocasions aniré informant.
Gràcies!

Assosiacio“Reveillez-vous bons citoyens”

Jugadora de basquet

Miquel Garcia Riera

info@ccong.es
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LES VEUS DE GUALBA
ESBART JOVE DE GUALBA

Aprofitant aquesta finestra de comunicació que tenim amb tots el Gualbencs i Gualbenques, a
part de informar-vos de les activitats a comeses per aquesta entitat en el darrera any, també
volem que com a “Veus” d’aquest poble podemfer-nos sentir mes i mes llum.
Amb aquet any 2017 que estem acabant em realitzatdiverses actuacions a fora del nostre
entorn, en el mes de abril varen participa en la segona cantada popular de Sant Celoni juntament amb el Turó dels Vents de Llinars del Vallès, Lo Rossinyol de Sant Antoni de Vilamajor i
Les Veus Amigues de L’Esplai de Sant Celoni.
El mes de maig el Concert de Primavera a Can Deu a Barcelona, lloc esplèndid i meravellós, el
públic va gaudir amb les Coral Escola Lavínia, Quartet Ut PsalliteCarmina i amb nosaltres, amb
una interpretació excepcional de la nostre solista.
El mes de Desembre, vàrem cantar en el concert de Nadal de Breda, ja com altres anys, amb
la Coral “El Recer” de Torroella de Montgrí i la Coral “Jaume Nunó” de Sant Joan de les Abadesses.
Aquestes han estat les nostres sortides a fora de casa nostre , mentre que a Gualba vàrem
cantar el mes de juliol al Primer Concert Coral a Can Figueres, amb la Coral de la Parròquia
del Socors d’ Hostalric i la Coral Escola Lavinia de Barcelona.

L’Esbart Jove de Gualba ha encetat el nou curs 2017-2018 aquest passat mes de novembre. Aquest
curs l’EJG ha recuperat el Cos de dansa que feia anys que no comptava amb prous balladors. Per
aquest cos hem incorporat una nova professora, la Laura Peña Palau, de Sant Cugat del Vallès. Continuen amb nosaltres l’Anna López i la Xènia Ferrater amb els grups infantils i juvenils. La Laia Martínez
seguirà dirigint la Dansa d’Arrel i el Ricard Capdevila el grup de veterans.
El grup de veterans va participar a la XV trobada d’Esbarts (Memorial Jordi Torres) a Sarrià (Barcelona)
el dissabte 2 de desembre de 2017. En aquest memorial van actuar l’Esbart Maragall d’Arenys de Mar,
el Cos de dansa i l’escola de l’esbart de Sarrià, i com a convidats especials el Grup de ball Es Penell de
Ferreries (Menorca). Aquesta ballada va està integrada dins de les activitats de la Marató de TV3 d’aquest any, dedicada a les malalties infeccioses.
El passat diumenge 3 de desembre dins la fira de Nadal que es va organitzar a la plaça Joan Ragué de
Gualba, el grup infantil va participar junt amb els Grallers dels Geganters de Gualba mostrant una
petita mostra dels balls que estan preparant per aquest curs. Com a novetat indicar que la ballada es
va realitzar amb música en directe a càrrec del grup de Grallers. questa fira de Nadal també estava
integrada dintre de les activitats de la Marató d’enguany.
Actualment l’EJG està posant a punt la ballada de la Festa Major d’Hivern de Gualba que tindrà lloc el
proper mes de gener. També s’està treballant conjuntament amb el Grup de Gitanes del Vallès per
concretar la propera ballada de Gitanes a Gualba. A més, l’EJG està participant a les reunions del grup
Catalònia per tal d’organitzar la roda de veterans.
L’EJG vol expressar el seu agraïment a l’Ajuntament de Gualba pel suport que dóna a l’entitat i les
facilitats que ofereix per poder realitzar les seves activitats.

El mes d’agost, com ja es tradició a la nostre Festa Major de Gualba, amb El Cor Jove de l’Aula
de Música i els guitarristes Adrià Gesti i Clàudia Peinado.
Ara en el mes de desembre, segurament quant ja tingueu aquestes lletres a la ma, haguem fet
el Concert d’Hivern, Amb el Cor Petits Músics, les Veus Blanques de l’Aula de Musica, la Coral
Veus i Amigues de l’Esplai de Sant Celoni, a la Sala del Gorg Negra de Gualba, com ja sabeu
per les discrepàncies amb el rector de la nostre parròquia Agustín Villalba Bellido.
Amb la nostre Directora Anna Fortuyn i una nova junta, volem amplia la nostre Coral i difondre
mes les actuacions, per això contem amb l’entusiasme de un grup ben avingut i demanant
mes participació a la gent del nostre veïnat, a mes de gaudir cantant, gaudint de l’amistat i de
les bones estones que passem tots junts.
PROPÒSIT DEL ANY NOU.......T’ESPEREM A LA CORAL !!!!
Facebook. CorallesveusdegualbaEmail: coraldegualba@gmail.com
Contacte: Miquel Garcia 659443470
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CONCURS DE PINTURA RÀPIDA DE GUALBA
El Concurs de Pintura Ràpida de Gualba, va comptar aquest any amb la participació de 81 artistes que van
immortalitzar la masia de Can Figueres.
Volem agraïr un any més el suport de l’Ajuntament de Gualba així com el de patrocinadors, col·laboradors i
tots aquells que us sumeu als donatius. Sense el suport de tots ells el Concurs no hagués arribat a la seva
45a edició.
Des d’aquestes línies aprofitem també per donar les gràcies als srs. Llorca-Vall-Llosera, als srs. Farga-Bota,
al Víctor Carballo, al Romá Lòpez i a l’anna Gonzàlez, que han ajudat a aquesta organització en diferents
tasques d’inestimable valor. Al Marc de Gràfiques Maes per treballar a contrarellotge. Als cinc membres del
jurat per la seva disposició i saber fer. I a la Clara Ripoll i la Clàudia Gonzàlez per der les fantàstiques fotos
que trobareu al facebook del Concurs.
I evidentment a tots vosaltres, artistes, que marqueu el Concurs de Pintura Ràpida de Gualba com una
data important al vostre calendari.
Us esperem amb moltes ganes l’any vinent.

AMICS DE LA MÚSICA DE GUALBA
EL VII FESTIVAL DE MÚSICA DEL BAIX MONTSENY
Memorial Josep Maria Alpiste

“ PREPARAT “
Davant l’impossibilitat de celebrar el VII festival a la parròquia de Sant Vicenç de Gualba, com es van
celebrar els sis anteriors, l'Associació Amics de la Música, ha cregut que era convenient un canvi
d'orientació i de format.
El VII festival constarà de dos concerts, un d'hivern, el 20 de
gener, a la sala Gorg Negre i un altre d'estiu, el 7 de juliol, a Can
Figueras.
En el concert d'hivern tindrem l’actuació
"La CaNa Simple" vuit clarinets mes percussió

La organització
Josep Ma, Mireia, Carles, Montse, Nora, Marçal i Berta

del

conjunt

En el concert d'estiu, podrem gaudir a Gualba, de l'actuació
de "Lidia Pujol", acompanyada de dos dels seus músics

ESTAT DE COMPTES
RESULTATS

La col·laboració del nostre Ajuntament, dels nostres Amics dels
Amics i dels nostres patrocinadors, Fa possible que aquests dos
concerts siguin gratuïts.A tots els donem les gràcies per fer viable
aquest projecte musical a Gualba
Us esperem, per a un any més gaudir de la música

PENYA BLAUGRANA DE GUALBA
El passat 5 de desembre es va fer a les instal·lacions del camp de futbol de Can Pahissa el primer
torneig de Nadal organitzat per la Penya Blaugrana de Gualba en les categories d’ Escoleta i Benjamins. Varen participar 16 equips de les dues categories amb un ambient festiu de futbol i amb gran
assistència de públic.
Ara estem preparant el primer Casal de Nadal organitzat per la Penya amb gran il·lusió i amb ganes de
continuar i d’anar preparant esdeveniments pels nostres jugadors, pares i socis.
Aprofitem per desitjar-vos Bones Festes de Nadal i un Pròsper any 2018 ple d’èxits esportius.
Per una nova Penya !.
Fem Pinya !.
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Carles Climent
President penya Blaugrana de Gualba.
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