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AJUNTAMENT DE GUALBA

☎ TELÈFONS D’INTERÈS

Oficina d’Atenció al Ciutadà

Ajuntament de Gualba

938487027

Passeig Montseny, 13

Vigilant municipal

608143654

Horari d’atenció al públic:

Consultori mèdic

938487957

De dilluns a divendres de 09:00h a 13:30h

Farmàcia de Gualba

938487028

Dimarts i dijous de 16:00h a 20:00h

Parròquia de Gualba

938487312

El primer dissabte de mes de 10:00h a 13:00h

Taxi Gualba

637235686

Punt d’Informació Turístic i del Parc Natural del

Escola Aqua Alba

938487240

Montseny

Llar d’infants La Cuca de llum

938487253

Horari d’atenció al públic:

Hospital de Sant Celoni

938670317

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

Emergències

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

Punt d’Informació Turístic i

112

del Parc Natural del Montseny

937440481

www.gualba.cat

www.facebook.com/
Ajuntament-de-Gualba

@gualbainfo
#Gualba

Ajuda'ns a mantenir els
espais públics nets

Ajuntament de Gualba
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Reforma de l’edifici de la
Casa de la Vila
El passat mes de gener es van iniciar les obres
de remodelació de l’edifici de la Casa de la Vila.
Les obres avancen a bon ritme i per tant s’estan
complint els terminis. Com ja es va informar en
anteriors butlletins es tracta d’una reforma bàsica per tal de garantir l’eficiència energètica de
l’edifici, millorar l’accessibilitat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i millorar les condicions
de treball del personal de l’Ajuntament.

Primers resultats de l’estudi de mobilitat entre els
nuclis de Gualba
L’Ajuntament continua treballant amb el projecte de connexió interna entre els nuclis del municipi. L’arranjament i el manteniment continuat dels camins interns forma part del projecte.
Però a més, s’han detectat zones de connexió en les que es projecta habilitar camins per tal
d’evitar l’ús de la carretera a vianants i a ciclistes.
Les línies estratègiques amb les que s’està treballant són les següents:



Potenciar l’ús dels camins de connectivitat entre nuclis per a vianants i per l’ús de la
bicicleta.



Arranjar els camins per a poder realitzar de forma còmoda i segura els desplaçaments a
peu i/o en bicicleta.



Millorar els trams dels camins en els que ja és possible la connexió amb aquestes modalitats de mobilitat.

S’han detectat diferents trams en els que caldrà fer actuacions específiques per facilitar la
mobilitat sostenible entre els nuclis. Ara estem en la fase de definició dels trams d'actuació.
Igualment s’han detectat determinats punts singulars en els que caldrà treballar amb la pacificació del trànsit rodat com és el cas del pas sobre el pont del Sot de San Isidre o el pas sobre
la riera de Gualba a Can Renau.
Des de l’Ajuntament, estem treballant en determinar els trams d’acord amb criteris de prioritat
i adaptant els recursos econòmics necessaris per a la seva execució
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En aquests últims mesos estem immersos en una situació política a nivell general d'incertesa total. Sovint ens
concentrem i ens manifestem per reivindicar el que
creiem just i ho farem tants cops com sigui necessari, no
defallirem. És lamentable el fet que hi hagi presos polítics, apartats de les seves famílies, amics i de la seva
gent. Al pas que anem, això li pot passar a més d'un.
Veiem com cada dia ens van estrenyent el cinturó i ens
volen deixar sense marge de maniobra, actuant amb
l'efecte de la por. Nosaltres resistirem, som gent pacífica,
d'ideals i perseverants amb les nostres conviccions. Tot
plegat, ja anirem veient com es desenvolupa la situació.
A nivell local, nosaltres seguim treballant el dia a dia.
Vetllem perquè el nostre municipi funcioni, treballem per
obtenir millores, actuem per mirar de progressar com a
poble i per a que la nostre gent gaudeixi de millor qualitat
de vida. No és gens fàcil, qualsevol gestió necessita
temps, diners, acords..., però és el nostre deure fer tot el
possible.
El passat gener es va aprovar el pressupost del 2018,
que segueix la tendència del dels anys anteriors, sobretot
pel que fa a la despesa social amb la finalitat d’arribar
més i millor a tothom que ho necessiti. I a més, com
sempre, busquem subvencions on calgui per aconseguir
tirar endavant petits i també grans projectes. Sovint
anem informant com es van desenvolupant. En aquest
moment, com a grans projectes tenim, l'adequació de
l'Ajuntament, la mobilitat interna entre nuclis o la reforma
de la Sala Gorg Negre, entre d'altres.
Igualment, i gràcies a subvencions que hem aconseguit
presentant projectes, estem treballant en la millora dels
camins interns del municipi, com el Camí Ral, el de Can
Penjarella, el que porta a Riells i en l’arranjament del
Passeig Montnegre. Hem dut a terme reunions informatives amb els veïns d’aquests camins o carrers i ens han
aportat millores al projecte que estem valorant.
No oblidem accions de valor estratègic per al futur de
Gualba com, per exemple, l’estudi del valor i de l’impacte
econòmic del turisme al municipi. S'han fet diferents
actuacions, estudis, amb la col·laboració d’empresaris i
veïns del poble per valorar el nostre potencial turístic i
continuem treballant en aquest àmbit, amb respecte a
l’entorn que tenim perquè creiem que és bàsic per la
identitat del poble.
Estem a l'inici de 2018 i l'emprenem amb força, il·lusió,
tant a nivell general com local i amb el compromís de
servei al poble que ens caracteritza. Gualba és un poble
obert, amb accents diversos, que vol preservar el seu
entorn i la seva tranquil·litat, i n’està ben orgullós de
tenir-la, alhora que vol una millora econòmica i una gestió
de qualitat dels seus recursos. Nosaltres estem treballant
en aquest sentit, escoltant les vostres opinions i propostes, i gestionant amb esforç i servei la confiança que heu
dipositat en nosaltres.

El dia 8 de març és el dia mundial de la dona, abans
conegut com el dia mundial de la dona treballadora. Com
que totes treballem, algunes però sense feina remunerada, algú va pensar canviar-ne el nom.
Quan es llegeixi aquesta columna, del 8 de març ja en
farà dies, però esperem que les coses hagin canviat.
Moltes de nosaltres haurem sortit al carrer a manifestarnos, com ho hem fet a les manifestacions donant suport
per una República independent. Tot i que el que ens volen
fer creure des del “Gobiernoespañol” és que aquestes
últimes, i potser també la primera, no serveixen de res,
això no és així. Part del país, per una banda ciutadanes i
ciutadans, i per altra banda el conjunt de ciutadans independentistes, van deixar de fer el seu dia a dia, per fer
sentir la seva veu a la resta del món; i aquest fet, ja té
mèrit.
No sóc partidària de la paritat per tenir paritat, i així omplir
-nos la boca de lo bé que està organitzat tot. Sóc partidària de que els millors estiguin als llocs estratègics de les
empreses i de la societat, perquè així s’ho mereixin.
Les dones som diferents als homes, no som inferiors ni
estem per sota, com ens han volgut fer creure durant
dècades. Però una mare és una mare i no és un pare.
Jo, gràcies a la natura, estic dotada de sensibilitats diferents a les que té un home, ni pitjors ni millors, però sí
diferents.
No m’agrada estar per sota d’un home (si no s’ho mereix),
perquè tant ell com jo som persones; però si que vull que
em deixin fer el meu propi camí, el camí de la dona, el
camí de les meves particularitats com a tal, i que això no
influeixi en quin és el sou que he de tenir, quins són els
càrrecs als que puc optar o quin és el rol que he d’ocupar.
Vull ser lliure per escollir el meu propi camí.
A vegades, petites diferències que semblen poc transcendents poden resultar catastròfiques, i en aquest dia es
volen fer paleses les que hi ha entre dones i homes en el
món en el que vivim; sense oblidar-nos tampoc, de les de
la nostra societat amb el maleït article 155.
Pot semblar que l’article 155 no ens afecta a la nostra
vida quotidiana, però n’esteu segurs? Sap greu però no es
així: De moment hem augmentat en més de 455 persones
a l’atur des del maleït article, tots els projectes i ajuts que
depenen directament de la Generalitat aturats (no es
poden comprar camions per els bombers, ni un TAC per
l’hospital…), tota la burocràcia duplicada, per qualsevol
mesura s’ha de demanar permís a Madrid (i demostrar
que no s’invertirà aquella despesa en la República, i sí,
fins i tot la dels bolígrafs), perilla la Immersió lingüística a
les escoles, pla d’habitatge aturat, missions comercials a
l’exterior vetades, com a conseqüència de la seva aplicació. El 155 ens perjudica, i molt.
No volem l’article 155 a Catalunya i tampoc el volem
aplicat en els escrits d’aquest espai que ens cedeix l’ajuntament (de tots els gualbencs) en el butlletí trimestral.

Us desitjo un molt bon inici de primavera!
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Marc Uriach
Alcalde

Les dones d’ERC-AM.
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Millores a la xarxa d’aigua de Gualba
Durant els darrers mesos s’han dut a terme diferents accions de manteniment i millora de la
xarxa de subministrament d’aigua de Gualba. S’ha instal·lat un comptador en el sistema de
rentat dels filtres a fi de quantificar l'aigua perduda en cada procés de rentat amb la finalitat
de poder fer més eficient el procés. S’han situat dos nous tancs i dues cubetes de retenció
per a l'hipoclorit sòdic i per l'àcid clorhídric que serveixen per al tractament de l’aigua i s’ha
substituït el cobert existent del dipòsit per un d'acer inoxidable. A més s’han adquirit dues
bombes dosificadores electròniques de recanvi i una nova bomba dosificadora del floculat.
Des de l’Ajuntament es vetlla per la qualitat del subministrament d’aigua a la població i es
recomana fer-ne un ús adequat i sostenible.

Eficiència energètica:
substitució de les
lluminàries a
Can Figueres
D’acord amb el pla de millora de l’eficiència
i estalvi energètic del sistema d'il·luminació
de Gualba que s’està pilotant des de l’Ajuntament, s'ha procedit a la substitució de les
lluminàries existents de vapor de mercuri
dels carrers Til·ler, Dones d'Aigua i Prat de
les Pomeres per altres de tecnologia LED
per tal d'adequar-les a la normativa vigent.
El cost total del canvi de lluminàries ha estat
de 10.381,80€ . Es preveu que aquesta
inversió es recuperarà en quatre anys i vuit
mesos gràcies a l'estalvi energètic que s'aconseguirà.

Obres de manteniment i
millora d’equipaments
públics
Seguint el pla de manteniment i millora dels
equipaments públics de Gualba, s’han dut a
terme arranjaments elèctrics a l’edifici de
Can Sanmartí on hi està previst fer una rampa per millorar l'accessibilitat a l’edifici. També s’ha ampliat i millorat la il·luminació de la
sala d’exposició de minerals de la Masia de
Can Figueres.
Així mateix, en el Camp de Futbol municipal
de Can Pahissa, s’ha construït un cobert a la
zona de serveis i vestidors amb la finalitat
de protegir els jugadors i els aficionats tant
en cas de pluja com del sol de l’estiu.

Durant aquest any 2018 estan previstes
altres actuacions en la mateixa línia en diferents nuclis del municipi.
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Reunions informatives amb veïns per exposar les millores del camí Ral i del camí de Riells i del Passatge Montnegre
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AGENDA ACTIVITATS MASIA CAN
FIGUERES
EXPOSICIONS
Escultura i pintura "ARTE SIMBÓLICO" Cristina

La Generalitat de Catalunya va concedir una subvenció per a la millora i manteniment del camí de
Gualba a Riells, i la Diputació de Barcelona per a
les millores i manteniment del Camí Ral i de Can
Penjarella. Des de l’Ajuntament s’han elaborat els
corresponents projectes tècnics per executar
aquestes reformes i amb la finalitat de conèixer i
valorar l’opinió dels veïns afectats, se’ls va convocar a reunions a la masia de Can Figueres. També
es va presentar als veïns de la zona del Passatge
Montnegre el projecte de reparcel·lació proposat i
altres projectes d’urbanització de la zona.
Les tres reunions celebrades van ser força participatives i van aportar millores als projectes inicialment definits. Les obres es duran a terme al
llarg d’aquest any.

Ajuda als refugiats
L'Ajuntament de Gualba fa una aportació de 2000€ per ajudar als refugiats, concretament al projecte "SUPORT A L'ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A
EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A L'ÀREA MEDITERRÀNIA".
El Ple de l'Ajuntament de Gualba, en sessió celebrada
el dia 15 d'octubre de 2015, va acordar l'adhesió al
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i, en
conseqüència acceptar-ne els estatuts. En l'acord,
l'Ajuntament de Gualba assumia el compromís de
dotar pressupostàriament una partida, per aportació
anual al Fons Català, amb destinació al finançament
de projectes aprovats pels socis en Assemblea General. Així, seguint amb la línia de l'any passat, enguany
també s'ha destinat aquesta partida solidària de
2000€.
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ALTRES ACTIVITATS
LICEU A LA FRESCA “Manon
Lescaut”
Dissabte 16 de juny a les 22h
Plaça Joan Ragué (gratuït)

Del 4 al 15 de maig
Fotografia "EL ROMÀNIC DEL MONTSENY"
Mariano Pagès
Del 9 al 24 de juny
Les exposicions es duran a terme a la sala de
l'Era de Can Figueres dins l'horari d'obertura
del Punt d'Informació Turístic i del Parc:
Dissabtes de 10h a 14h i de 16h a 18h
Diumenges i festius de 10h a 14h

Liceu a la Fresca

Calçotada Popular

Aquest any tornarem a tenir l’oportunitat de gaudir d’una òpera a l’aire lliure
al nostre poble. Un cop més Gualba
participa en el projecte del Gran Teatre del Liceu de Barcelona: Liceu a la
Fresca. Juntament amb centenars de
municipis d’arreu de Catalunya, el dia
16 de juny a les 22h a la Plaça Joan
Ragué es representarà l’obra “Manon
Lescaut” de Puccini. La nostra intenció és informar-vos de l’argument i
dels artistes destacats a mida que
s’apropi la data de l’obra per tal de
que en pugueu gaudir millor. Apunteuvos la data a la vostra agenda!

La Comissió de Festes de Gualba va organitzar el
passat 11 de març una Calçotada Popular. Va
ser la primera vegada que s’organitzava una
calçotada amb prop de 200 persones a Gualba.
Es van preparar prop de 4.000 calçots que es
van acompanyar amb botifarra, mongetes i coca
de llardons. Agraïm la feina de la Comissió de
Festes i la dels voluntaris que hi van participar.
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Anàlisi del turisme a Gualba
El darrer trimestre del 2017, gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, es va dur a terme
un estudi sobre el turisme a Gualba. La finalitat de l’estudi va ser diagnosticar i analitzar els
principals elements de valor turístic del nostre municipi. Amb la finalitat de conèixer el potencial
i l’activitat turística del municipi es van fer entrevistes a empresaris i propietaris d’establiments
o activitats econòmiques que tenen relació amb les persones que visiten Gualba. Els resultats
aporten informació que ens mostra que és allò que més valora la gent que ens visita.
En primer lloc el que més valoren els visitants és la natura que envolta Gualba. Sens dubte el
formar part del Montseny i ser municipi reconegut en un entorn de reserva de la biosfera és
molt valorat. És per això que a més es destaca com a valor la tranquil.litat del poble, i que és un
poble amb encant o un poble amb caliu. I també es valora molt la ubicació estratègica del municipi, ja sigui perquè és a la falda del Montseny com per el fet de tenir-hi fàcil accés, ja sigui
per carretera, tren o camins rurals.

Subvencions rebudes per part de la Diputació de
Barcelona dins el catàleg d’activitats i serveis
2017
En el decurs de l'any 2017, s'han fet diverses peticions per rebre ajuts de la Diputació en el
marc del catàleg d'activitats i serveis. Aquests han estat, alguns, de caire econòmic, de
cessió de material i de suport tècnic.
RELACIÓ DE SUBVENCIONS REBUDES:
* Fira de bruixes a Gualba
* Activitats culturals de les festes majors
* Activitats educatives

A part dels valors esmentats, els visitants valoren molts elements de serveis com el fet de disposar d’un punt d’informació, unes rutes senyalitzades i ben informades, la facilitat d’aparcament i, evidentment el fet de disposar de serveis de pernoctació (hotel, cases rurals, de colònies i apartaments), de restauració i altres serveis com farmàcia i forn. També es valora el transport públic (estació de tren i autobús). I en particular el Parc Mediambiental de Gualba. Igualment es destaquen activitats que es van consolidant com la Fira de Bruixes i les festes i activitats culturals que les associacions del poble programen anualment.

* Benestar social

Oficina mòbil
d’informació al
consumidor

Natura Local. Descobreix
les nostres rutes

* Estudi estabilització talús Martí Joan de Gualba

Natura Local és una plataforma d'itineraris autoguiats per descobrir i posar en valor el nostre
patrimoni natural. L'Ajuntament de Gualba i Natura Local ja fa temps van arribar a un acord per
tenir una APP (aplicació per a mòbils) personalitzada pel municipi. Aquesta aplicació és gratuïta
pels usuaris. Ara crearem conjuntament un nou
itinerari autoguiat i interpretat amb l'App de Natura Local per posar en valor la riera de Gualba.
Aprofitarem per explicar quina és la flora i la
fauna i també la importància de l'espai i la seva
conservació.

* Ajut a l'activitat esportiva per prevenir el risc d'exclusió social dels infants

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 11 d'abril de 2018, de 10:30h a
11:15 h , a la Plaça Joan Ragué.
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L'itinerari que es podria seguir amb l'App, guiaria
a la gent perquè el puguin seguir ( sense necessitat de cobertura) i els aniria desplegant la informació dels diferents punts d'interès de flora i
fauna, amb àudios dels ocells i vídeos de les
diferents espècies de fauna

Març 2018

* Desfibril·lador mòbil pel vehicle del guàrdia municipal
* Disseny de promoció turística per a Gualba
* Itinerari Les Fonts de Gualba
* Anàlisis font Can Blanxó
* Estudi ampliació usos al Polígon Industrial
* Pla i reglament de participació ciutadana
* Redacció del pla de protecció civil municipal (DUPROCIM)
* Supervisió equip professionals EBASP Baix Montseny
* Esdeveniments i programes esportius a Gualba
* Jornada de reciclatge a Gualba
* Material esportiu inventariable
* Control plagues urbanes, mosquit tigre i piscines municipals
* Accions per una vida saludable a Gualba
* Visites de les unitats mòbils d'informació al consumidor
* Bústia del consumidor a Gualba
* Atenció animals de companyia a la via pública
* Inspecció i control a piscina d'ús públic
* Analítiques xarxa aigua potable
* Vigilància i control d'establiments alimentaris
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Humana recupera més
de tres tones de roba
usada a Gualba amb
una finalitat social i
ambiental
· Les donacions confirmen la confiança de la
ciutadania per un model de gestió del residu
tèxtil amb finalitat social.
· La reutilització i reciclatge de la roba recuperada evita l’emissió d’11 tones de CO2.

Gener del 2018. Humana Fundación Pueblo
para Pueblo, organització que des del 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 recuperat 3.630 kg de
tèxtil usat a Gualba al 2017.

Excursió a la MATERNITAT
D’ELNA i voltants
DIUMENGE 23 DE
SETEMBRE
Excursió d’un dia a la Maternitat d’Elna, a la
Catalunya Nord (França), per conèixer la història que va liderar la infermera Elisabeth Eidenbenz (1913-2011) qui des del 1939 va acollir
les dones embarassades que es van exiliar,
després de la guerra civil espanyola, als camps
de concentració del sud de França i les va acollir en un palauet abandonat per facilitar que
poguessin donar a llum en condicions decents.
Fins al 1944, la institució que es coneix com la
Maternitat d'Elna, va portar al món al voltant de
600 nadons i, fins i tot, va recollir mares jueves
que fugien de la persecució nazi durant la Segona Guerra Mundial.
Durant la sortida ens acompanyarà l’escriptora
del llibre 'La Maternitat d'Elna', Assumpta Montellà qui ens explicarà un dels capítols més
dramàtics, emotius i desconeguts de la nostra
postguerra.

El tèxtil és la fracció recollida selectivament
amb potencial d’aprofitament més gran, per Més endavant, s’informarà dels detalls d’inssobre del vidre, el paper, l’orgànica o el plàs- cripció així com del dia que es farà una confetic.
rència prèvia a la sortida, on ella mateixa ens
explicarà el context històric.
La roba procedeix dels dos contenidors d’Humana on es diposita la roba, el calçat, els
complements i el tèxtil de la llar que ja no
s’utilitzen i als quals Humana dóna una segona vida. El servei de recollida del tèxtil és
gratuït i representa un estalvi important en
les despeses de recollida i eliminació dels
residus sòlids urbans. L’objectiu de la Fundació és que la recollida selectiva de roba usada i la seva preparació per a la reutilització
es consolidin com a part fonamental de la
gestió de residus.
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Robotseny 2018
Un any més, des de Gualba seguim treballant per tal de fomentar en els estudiants les competències científiques, matemàtiques i tecnològiques, amb l’objectiu que els joves s’incorporin a
les empreses amb esperit d’innovació i creativitat.
Fruit d’aquest treball, l’Escola Aqua Alba i, conjuntament amb mestres de 26 escoles de 10
municipis del Baix Montseny, s’ha proposat treballar, per tercer any consecutiu, el Projecte
Robotseny que té per objectiu principal potenciar el treball científic i la robòtica a l’aula comptant amb la participació de la Inspecció Educativa del Departament d’Ensenyament.
Aquest projecte, durant el curs 2017 – 2018, s'aplica a nivell curricular a l'aula de 6è d’educació primària de la nostra escola i finalitzarà amb una jornada lúdic – festiva, el 9 de juny de
2018 a Sant Celoni, on participaran els nois i noies de la comarca:

 Al matí, els alumnes de 5è i 6è d’educació primària i de 1r i 2n d’ESO de les diferents escoles podran compartir la feina feta i exposar solucions innovadores a les empreses en temes
relacionats amb el bosc i el patrimoni local.

 A la tarda, l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius, podrà participar en una

competició de robots amb diferents modalitats com robots rastrejadors / seguidors de
línies, robots de sumo, robots ballarins, mostra robòtica...

Per tal de desenvolupar aquest projecte, l’Ajuntament de Gualba compta amb la col·laboració
d’empreses del territori proper que vulguin donar-hi suport econòmic i que, alhora, trobin interessant poder col·laborar amb el món educatiu establint vincles de treball conjunt Empresa –
Escola. Aquí teniu un link amb la noticia Robotseny 2017 perquè tingueu més informació
d’aquest projecte:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/la-robotica-escolar-al-robotseny/
video/5672593/

Jornada Robotseny Edició Juny 2017. Alumnes Escola Aqua Alba.
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Butlletí Municipal

LES VEUS DE GUALBA
Gualbencs , Gualbenques i dels voltants, a tots els que els hi agradi cantar, passar-s’ho bé, conèixer diferents estils de música... vine
a cantar a la coral!!.
Aquests és el darrer eslògan d'una campanya per aconseguir més
cantaires per a la coral de "Les Veus de Gualba".
Volem aconseguir més participació de gent, ser una coral de tots, no cal saber cantar, sols
implicació, compromís i ganes de gaudir de la companyia i amistat dels altres cantaires.
El cant coral és una manifestació musical que en primer lloc educa el bon gust per la música,
per la bona música. I en segon lloc perquè proporciona un gran plaer als cantaires i als qui
els escolten. A Catalunya tenim molta tradició amb associacions corals i una d'aquestes aquí
a Gualba.
Ens esforcem per fer-ho cada dia millor, amb molta dedicació, tant de la nostra directora
Anna Fortuny com dels qui formen la coral i tenim l'afició de cantar. De tant en tant tenim
l'oportunitat d'anar a algun lloc a fer un concert, com el pròxim dia 7 d'abril que hem estat
convidats a Sils, per la 8a Mostra de Cant Coral, juntament amb la Coral Camprodon i la
Coral Silene, cosa que agraïm de tot cor, perquè ens donà ocasió de cantar per a un públic
que anirà a escoltar les nostres veus.
Estem preparant també el 2n Concert Coral que celebrarem el pròxim mes de juliol aquí a
casa nostra i que ja us anirem informant, així com el de la festa major de Gualba.
També volem aprofitar aquesta finestra per expressar el nostre suport a totes les institucions, entitats i persones que treballen cívicament i pacíficament per garantir la llibertat d'expressió. Tenim un compromís amb la cultura i condemnem enèrgicament qualsevol acció
que atempti a l'exercici d'aquests drets.
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Instal·lació de nova senyalització vertical identificativa del desfibril·lador ubicat a Gualba de Baix
S’han instal·lat senyalitzacions verticals indicatives del Desfibril·lador Extern Automàtic
(DEA) de Gualba de Baix.
Aquesta unitat dóna cobertura als veïns propers, a la pista poliesportiva, a la piscina municipal, al polígon industrial.
La nova senyalització contribueix a millorar-ne la localització en cas de necessitat.
Gualba disposa d’un total de 4 Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA) situats a:
Façana principal Ajuntament (Gualba de Dalt)
Cotxe guardia municipal (mòbil)
Camp de futbol de Can Pahissa (carretera BV 5115)
Façana principal Casal (Gualba de Baix)
La finalitat és anar ampliant encara més el número d’unitats fent de Gualba un municipi
cardioprotegit.

Facebook. Corallesveusdegualba Email: coraldegualba@gmail.com
Contacte: Miquel Garcia 659443470

PENYA BLAUGRANA DE GUALBA
La Penya Blaugrana patrocina el Torneig Internacional de futbol base i futbol amateur TOP TEN
que convida equips de tota Europa. Com a seu el nostre camp de “Can Pahissa” será una de
les demarcacions del Torneig durnat tres dies. Les dates del torneig són els dies 30 i 31 de
març i 1 d’abril. Els horaris són de 09:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00.
Esperem gaudir del futbol internacional.
Carles Clement
Penya Blaugrana de Gualba
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Jornada de Portes Obertes a l’Escola Bressol la Cuca
de Llum
L’Escola bressol La Cuca de Llum, situada al nucli de
Gualba de Dalt, és un centre de titularitat municipal
amb una concessió pel servei i autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Per tothom qui estigui interessat en portar-hi els seus infants i vulgui visitar les instal·lacions,
la Jornada de Portes obertes serà el dijous 12 d’abril de 17 a 19h i el període de Preinscripció
serà del 2 a l’11 de maig.

Com ja vàrem explicar en l'edició anterior, disposem d'un tècnic de joventut durant unes hores a la
setmana per portar tasques de planificació i dinamització de les polítiques de joventut, podent així
iniciar un treball que ajudi a dinamitzar la població
jove.
L'àrea de treball es basa en la promoció d'actuacions per detectar i analitzar les necessitats dels
joves del municipi i liderar una proposta de Pla
Local de Joventut . A partir d'aquí, dissenyar, dirigir,
coordinar, executar i avaluar els programes i projectes que resultin de les polítiques de joventut
recollides en aquest Pla Local com ara, projectes
culturals i esportius, en matèria de salut, orientació
sexual, drogodependències, violència de gènere i
xarxes socials, entre d'altres.
En aquest sentit, es comença a treballar fent trobades preliminars amb els joves del municipi per
detectar necessitats, inquietuds, demandes, iniciatives, etc. Des d'aquí, engresquem als diferents
grups de joves del municipi a posar-se en contacte
amb l' Ajuntament per coordinar una trobada amb
el tècnic.

El poble català ha estat, des dels inicis dels temps, una societat procliu als compromisos i
acords sòlids i estables, sempre establerts amb el màxim consens i respecte amb tots els
participants.
Aquesta mentalitat, propicià en el seu dia el naixement d'associacions, ateneus, centres,
parròquies, etc., que han enfortit l'esperit negociador i dialogant del nostre poble, poble que
s'ha compost i engrandit gràcies a les aportacions inestimables de nouvinguts que s'han
sentit atrets pel tarannà català.

L’Escola oferta l’etapa d’educació infantil de primer
cicle (0-3 anys).

Àmbit de joventut

ASSOCIACIÓ CASAL DE GUALBA

Presentació del Mapa
del Patrimoni Cultural
de Gualba
El passat 19 de gener, i en el marc de la
Festa Major d’Hivern, es va presentar a
la Masia de Can Figueres el Mapa de
Patrimoni Cultural de Gualba. El tècnic
de Cultura de la Diputació de Barcelona, el Sr. Pedro Barbado, va fer una
presentació dels elements més destacats del patrimoni cultural de Gualba, i
va mostrar la forma de consultar el
mapa i els seus detalls a la web de la
Diputació de Barcelona.
Podeu accedir-hi anant a: http://
patrimonicultural.diba.cat/ i posant el
nom de Gualba en el cercador de municipis.

Altres comunitats troben estrany i incomprensible el nostre caràcter, ens consideren covards, mancats de recursos “virils” degut a que utilitzem el cervell en lloc dels testicles del
toro, que segons elles, dona autoritat i fermesa a tot tipus d'accions.
La nostra Associació va nàixer amb aquest esperit
de diàleg i treball, impulsada per l'Ajuntament i duta
a terme per uns quants vilatans desitjosos de fer
coses útils per al poble i es aquí i ara que demanem
a aquest poble la seva col·laboració per engrandir i
enfortir l'Associació i així aconseguir noves fites. El
Casal és obert a totes les vostres iniciatives i propostes.
També us volem assabentar de les nostres activitats
actuals, tal com les classes de Labors i Català i els
serveis de Massatgista i Podòleg, així com les Excursions culturals d'un dia i les estades de més durada , que estan a disposició de tots el socis de l'Associació.
Recordem les últimes sortides fetes han estat: 5
dies a la Selva Negra, un llarg cap de setmana a
Cambrils, El concert de Nadal al Palau de la Música,
La calçotada anual i visita guiada a la Torre Bellesguard (Gaudí).
Properes sortides: Circ du Soleil, Visita al Museu
Nacional Arqueològic de Tarragona i dinar al Serrallo.
Esperem la vostra participació.
Les dues imatges son de l'excursió a veure la Torre Bellesguard.
Associació Casal de Gualba
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ESBART
L’Esbart Jove de Gualba ja es troba en plena activitat i ja tenim el calendari de ballades per
aquest any 2018 enllestit, tot i que sempre pot sortir alguna actuació esporàdica, com ha estat
el cas d’una ballada a Sant Feliu da Buixalleu, on el 10 de març van participar els grups infantils, juvenils i el cos de dansa. Vam estar convidats per l’Esbart Dansaire Montsoriu, al qual
volem agrair la seva deferència.

AMICS DE LA MÚSICA DE GUALBA
Els Amics de la Música, estem treballant per a un any més portar bona música a Gualba.
El passat 20 de gener vam tenir el concert de la CANA, conjunt de 8 clarinets més percussió.

Les ballades d’aquest curs seran: el 21 de gener a la Festa Major d’hivern a Gualba (ja realitzada), ballada de Gitanes el 6 de maig a Gualba, Roda de veterans a Figueres el 17 de juny i a
Arenys de Mar el 24 de juny, Ballada a la Festa Major d’estiu, encara per concretar la data exacte, i dues actuacions més de la Roda de veterans, una el 16 de setembre al barri d’Horta de
Barcelona i una altra el 29 de setembre a Gualba.
Per a la trobada de Gitanes de Gualba del 6 de maig està confirmada la participació de les
Colles Gitaneres de Santa Eulàlia de Ronçana, Polinyà, Montmeló i Parets del Vallès. Com sempre la trobada tindrà lloc a la plaça Joan Ragué a les 11:30 hores. Esperem força participació de
públic com cada any.
Aquest curs en Joan Bergadà ha deixat de ser president de l’Esbart Jove de Gualba després de
molts anys al capdavant d’aquest engrescador projecte, que no pretén una altra cosa que mantenir vives les tradicions del nostre país de cara a les futures generacions. Tot i així, en Joan es
manté com a dansaire. Al final de la Ballada de la Festa Major d’hivern es va fer un petit homenatge de reconeixement i agraïment per la tasca realitzada per en Joan Bergadà com a President d’Esbart Jove de Gualba. Des d’aquí volem tornar a agrair-li tots els anys que altruísticament ha dedicat a tirar endavant l’Esbart. Es va fer entrega a més d’un pergamí i uns petits
obsequis com a recordatori d’aquest dia.

Ara estem preparant el concert d'estiu 7 de juliol a Can Figueras.

Com ja es va publicar en un
anterior Butlletí, aquest any
comptem amb un Cos de Dansa
que està molt actiu i amb moltes ganes de mostrar la bona
feina que estan realitzant. A la
Festa Major d’hivern vàrem
tenir un tastet dels progressos
que estan fent. Tot i portar pocs
assajos van demostrar una gran
qualitat artística fruit de molta
dedicació i de bona feina.
El grup de Dansa d’Arrel està en
actiu i està tenint molta acceptació per part dels joves i compta aquest any amb noves incorporacions. Tots esperem veure el fruit del seu treball, sempre innovador i sorprenent, a la propera ballada.
Volem agrair els pares i mares dels balladors la seva col·laboració en aquest projecte ja que
sense ells no podria tirar endavant. També agrair el suport de l’Ajuntament de Gualba.
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CORRECAMINS DE GUALBA
L’ALIGOT ÉS PART DE LA NOSTRA DIVERSITAT
El municipi de Gualba repeteix a petita escala gran part de les característiques que observem
de manera general al massís del Montseny i que representen el seu segell identitari: la diversitat d’ambients. Si aquesta diversitat ve donada al Montseny pel seu elevat gradient altitudinal,
uns 1.600 m, no és menys interessant la que trobem al relativament petit municipi de Gualba
amb un gradient de 1.200 m que emergeix del llit de la Tordera, a escassos 100 m d’altitud
sobre el nivell del mar, i assoleix la seva cota màxima al cim del Turó de Morou (1.304 m).
Aquest gradient altitudinal, a més dels factors geològics, climàtics, d’usos de sòl, d’activitat
extractiva i ocupació de l’espai, és la base sobre la que s’assenta la diversitat actual
d’ambients de què gaudeix el municipi. Així, si bé pinedes, sureres i alzinars dominen el paisatge no és menyspreable la riquesa dels boscos de ribera, els castanyers o les fagedes de les
cotes més altes, el roquissar, o els petits camps i espais oberts que romanen al territori, junt
amb els espais de brolla baixa, alguns d’ells rejovenits a partir dels incendis de 1994, així com
la presència de masies i nuclis habitats.
Les espècies vegetals condicionen i es deixen condicionar per l’ambient i per la fauna que habita el municipi, també diversa. Insectes, rèptils i amfibis -on a tocar del municipi hi és present
l’únic vertebrat endèmic de Catalunya, el tritó del Montseny (Calotritonarnoldi)- ocells i mamífers com el senglar, la fagina o el gat fer, són alguns grups especialment representatius del
municipi. D’entre aquests, els ocells tenen un interès particular.
Al voltant de 120 espècies diferents d’ocells
han estat observades al municipi al llarg de
les quatre estacions climatològiques. Segons l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 un total de 106 espècies
van criar durant aquest període al municipi
de Gualba a les que cal afegir diverses espècies hivernants recollides a l’Atles dels
ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009 i
migratòries que hi fan estada durant l’hivern o parada camí d’altres zones.
No es tracta d’espècies emblemàtiques tot i
que algunes són força destacades com la
mallerenga d’aigua (Poecilepalustris) o el
pinsà borroner (Pyrrhulapyrrhula) doncs,
donades les característiques pròpies del Autor: Víctor
Montseny, troben aquí el seu límit de distribució meridional, o prop d’ell. El seu valor radica en què representen la diversitat d’ambients
que hi trobem de manera que hi trobem espècies mediterrànies i d’ambients eurosiberians.
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Els ocells, igual que la resta d’éssers vius, juguen un rol imprescindible en les ecosistemes i
permeten que aquests funcionin adequadament proporcionant-nos tot un seguit de beneficis, béns i serveis dels quals ens n’aprofitem. Des de la llenya iels fruits, fins el control de
l’erosió i la producció de matèria; des de la dispersió de llavors al control de plagues de
rosegadors i insectes.
Entre els ocells que hi ha a Gualba, hi trobem alguns
ocells rapinyaires. Uns són nocturns, com el gamarús o el
xot, i d’altres diürns, com el xoriguer, l’aligot comú o l’àliga marcenca. No són moltes espècies, ni molt abundants
a Gualba, però el seu paper és important dins l’ecosistema, ja que s’alimenten d’insectes i rosegadors.
En el cas de l’aligot comú, hi ha dues o tres parelles que
es belluguen per Gualba. O hi havia. El passat desembre,
tot i ser una espècie protegida,un aligot comú va rebre
una perdigonada que li va fracturar el radi i el cúbit, incapacitant-lo per volar. Gràcies a la intervenció del David, el
policia municipal, es va capturar l’ocell, i els agents rurals
el van conduir fins el Centre de Fauna de Torreferrussa, a
Santa Perpètua de Mogoda, on va ser intervingut quirúrgicament i està en fase de recuperació.
El proper 13 de maig, a Gualba, i gràcies al cos d’agents rurals, s’intentarà retornar a la
vida salvatge alguna espècie recuperada, en una acció de sensibilització dels veïns i visitants del poble. Es tracti d’un aligot o de qualsevol altra espècie d’ocell, l’alliberament d’un
ocell que en el seu dia també va patir alguna afectació i que després d’un temps, es considera que ja està apte per tornar a volar en llibertat, és motiu de celebració i de presa de
consciència de la vulnerabilitat de la nostra biodiversitat.Esperem seguir gaudint per molt
anys del vol majestuós de l’aligot entre els arbres, damunt els camps i sota el cel de Gualba.
******
Fa tres anys va néixer Correcamins de Gualba, un grup de whatsapp amb un únic objectiu:
intercanviar informació sobre la biodiversitat de Gualba. Caminants, passejants, runners,
gent senzilla que estimem l’entorn on vivim ens relacionem per explicar-nos que hem vist
unes petjades de toixó, que han nascut els primers tritons de la temporada, que les orquídies estan en flor o que les orenetes acaben d’arribar. Sense més pretensió que la de compartir aquest gaudi.

Si vols unir-te a Correcamins de Gualba envia un whatsapp al 659559975 (Ignasi).
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