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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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L’Administració Electrònica arriba a Gualba
En els darrers mesos, estem treballant per implantar l’administració electrònica a l’Ajuntament.
Hem signat un conveni amb el Consell Comarcal del
Vallès Oriental a fi de rebre assistència en matèria de
Tecnologies de la Informació i la Comunicació i en administració electrònica.
Tal i com marca la legislació, s’estableix un nou sistema perquè la relació de particulars, entitats i empreses
amb l’Ajuntament sigui més fàcil, àgil i eficaç. Això vol
dir tramitar els expedients de manera electrònica, utilitzar la notificació telemàtica com a via preferent i la
digitalització de tota la documentació rebuda en paper.
De forma progressiva, en els propers mesos, s'aniran
desenvolupant nous serveis telemàtics i en línia amb
l'objectiu d'oferir els serveis a la ciutadania d’una manera més eficaç i ràpida amb la simplificació i reducció
administrativa i documental a l’hora de fer tràmits.

Participació ciutadana de millora de la circulació al
centre de Gualba

PDeCAT
Els ajuntaments ens anem adaptant constantment a la Societat de
la Informació i a les seves tecnologies. Això no és fàcil en municipis
petits com el nostre. Malgrat això estem fent un esforç i estem
implantant la gestió d’expedients i tràmits de forma electrònica.
Això comporta a la vegada l’actualització dels equips informàtics i
noves aplicacions que acosten més el ciutadà a l’administració.
Per portar-ho a terme ens hem adherit amb un conveni al Consell
Comarcal del Vallès Oriental per fer ús d’un programa gestor i dels
seus tècnics informàtics. Mentre ens adaptem a noves situacions,
constatem que per part de l’administració central s’aprova la nova
llei de contractes que condiciona la quantia màxima que pots
contractar a proveïdors per any, fet que modifica força la manera
d’actuar fins ara de les administracions locals. Malgrat la limitació
de personal a l’ajuntament, que no pot créixer pel control que ens
imposa el govern central, anem fent front a aquests canvis. I ho
podem fer perquè tenim un excel·lent equip de professionals al
nostre Ajuntament.
Com a Equip de Govern estem immersos en diferents projectes per
tal de complir el nostre programa, que va ser votat per la majoria
dels veïns i veïnes de Gualba. Vam apostar per un gran projecte de
poble, sabent de la seva complexitat i que portaria el seu temps: el
de mobilitat interna i enllaç entre nuclis que ja s’està portant a
terme en diferents fases. En breu ens faran arribar un avantprojecte per part de la Diputació de Barcelona per valorar les actuacions
a fer en diferents trams. Paral·lelament s’estan acabant les obres
de rehabilitació de l’Ajuntament per millorar la seva deficiència
estructural, la funcionalitat, l’accessibilitat i l’eficiència energètica.
Passat l’estiu començarem les obres de remodelació de la Sala
Gorg Negre adaptant-la a les necessitats actuals, i també iniciarem
dos projectes importants relacionats amb l’aigua de consum com
la captació d’aigua d’una mina de les pedreres de l’empresa Aymar
com alternativa a la captació del pantà de Santa Fe. Aquesta
actuació és bàsica donat que molts cops, en èpoques de sequera,
el pantà no pot donar l’abast suficient. L’altre actuació que es farà
relacionada amb l’aigua de consum és la substitució de la segona
fase de la canonada d’aigua que va des de Gualba de Baix fins La
Llobregosa (ja es va fer un primer tram i ara es substituirà un
segon). A part d’aquest projectes mencionats cal dir que estem
treballant en d’altres de diferents connotacions.

Veïns i veïnes de Gualba ens han fet arribar la seva preocupació per la circulació i la seguretat
vial al centre del municipi, en concret al votant de la Plaça Joan Ragué, en particular durant els
caps de setmana o l’estiu. Des de l’Ajuntament som conscients que la zona de la plaça i els
carrers del voltant necessiten d’una reflexió profunda per poder realitzar una proposta de millora. Pensem que petites solucions temporals o actuacions puntuals no solucionen el problema
global de la seguretat vial d’aquesta zona.

Durant aquests anys hem apostat per dinamitzar els actes culturals i festius del poble. La fira de Bruixes s’ha convertit en un
referent de la comarca. Han tingut, també, gran èxit la calçotada i
la godallada fetes recentment. Diferents activitats festives com la
jornada de reciclatge, el mercat de segona mà, la trail, el Liceu a la
fresca, etc. A més a més, s’organitzarà una fira de minerals per
promocionar l’exposició permanent de la masia de Can Figueres i
una trobada de col·leccionistes de xapes de cava. Tot això, acompanyat dels actes que ens ofereixen sempre les nostres entitats.

Es per això que, amb el suport de la Diputació de Barcelona, estem preparant una proposta de
millora global que serà sotmesa a la valoració dels veïns i veïnes de Gualba. Realitzarem una
activitat àmplia de participació ciutadana en la que s’exposaran diferents solucions i en la que
tothom hi podrà participar i dir la seva, a partir de les propostes presentades. La nostra voluntat és que aconseguim una proposta que doni resposta a les necessitats i les demandes dels
veïns i veïnes, que sigui sostenible i que perduri en el temps. Els voltants de la plaça Joan Ragué són molt importants per a tothom, no només per totes les activitat de vida social i d’activitat ciutadana que s’hi duen a terme, sinó que també per ser l’espai central de circulació en el
nostre poble. Es per això que qualsevol acció en aquest espai ha d’estar ben treballada, i també ha de ser el resultat de la participació ciutadana.

Continuem il·lusionats i proposant nous reptes com el de millorar la
mobilitat a l’entorn de la plaça Joan Ragué. És un projecte complicat, però alhora necessari i il·lusionant. Volem que tothom s’hi
impliqui i hi participi per tal de trobar la millor solució entre tots.
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Darrerament tenim la impressió com a veïns de Gualba que el poble
s’està convertint en un poble dormitori, buit d’activitats, sense
contingut i ple de normes i obligacions en lloc de ser un espai viu,
de convivència i on compartir experiències.
De cop i volta s’ha implantat a Gualba una política de multes de
circulació, de la qual es desconeix la finalitat; tot i que segons
sembla ja s’han produït prou sancions. Si la intenció de l’ajuntament era millorar la seguretat, com és que no restringeix o limita la
circulació a la plaça del poble els caps de setmana? Ja fa temps
vam avisar que era un punt crític i on hi ha molts ensurts. Si el
problema és l’escola a les hores de sortida dels nens, l’única
solució és multar?, de debò?. Cal dir que no trobem cap causa que
justifiqui aquest canvi de política; és més des d'aquí us demanem
col·laboració per a canviar-la; si teniu informació rellevant, fotos,
queixes o qualsevol dada sobre les multes, especialment fora del
nucli urbà, si us plau, ens les feu arribar al compte multes.gualba@gmail.com o ens les doneu en mà.
Tots coneixem, i ja és habitual per desgràcia, algú que deixa el
poble per no trobar un lloguer assequible; o el jove que es vol
independitzar i ha de marxar perquè no es pot permetre viure al seu
poble. Gualba hauria de ser un luxe per l’entorn, la natura i per mil
coses més, però no per ser econòmicament inassumible. A molts
indrets del país els ajuntaments fan “polítiques d’habitatge” per
pal·liar aquests fets. La resposta municipal ha estat sempre la
mateixa “nosaltres no hi podem fer res, no tenim mitjans”; ens ho
han explicat moltes vegades però seguim sense entendre que hi
hagi centenars de milers d’euros per construir un camp de futbol i
no hi hagi ni unes quantes hores per mirar de buscar solucions
encara que siguin puntuals.
Políticament tampoc entenem que siguem pràcticament l’únic
municipi del baix Montseny on l’ajuntament no tingui penjat ni un
llaç grog ni una pancarta en solidaritat amb els presos polítics; tots
els símbols que hi ha avui en llocs públics o els ha posat el CDR o
altres grups municipals, un altre “nosaltres no hi podem fer res”.
I culturalment i socialment, la gran majoria dels actes que se
celebren al nostre poble són per iniciativa de particulars: exposicions, mercats, concerts, ... es fan gràcies al fet que hi ha persones
que veuen la conveniència i la necessitat de fer-ho organitzant ells,
amb poc o nul suport del nostre ajuntament que pràcticament es
limita a donar el permís si és que no hi posa entrebancs.
Què, ens ajudeu a canviar la política del “no hi podem fer res”?
ERC-Gualba

Des d’aquí us desitjo a totes i tots un bon estiu!

Marc Uriach Cortinas
Alcalde de Gualba
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Piscina Municipal 2018

Millores en la zona d’escombreries del Roial Parc

La Piscina Municipal obrirà les portes el proper
23 de juny fins el 2 de setembre.

S’estan duent a terme tasques de manteniment i de millora en la zona d’escombraries del
Roial Parc consistents en la neteja de la zona, en l’adequació del filat existent, en la reparació de les portes d’accés i en la instal·lació d’un tancament de fusta.

Horari: De dilluns a diumenge, festius inclosos
de 10.30h a 20.00h.

Aquestes tasques de manteniment i millora es duen a terme en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Celoni.

Novetat !! Aquest any per poder aconseguir
l’abonament caldrà presentar la següent documentació a l’OAC de l’Ajuntament de dilluns a
divendres de 9.00h a 13.30h i els dimarts i
dijous de 16.00h a 20.00h:

Arranjament de camins

· Formulari d’abonament (disponible a l’OAC de
l’Ajuntament i a la web), complimentat.
· Foto mida carnet o fotocòpia a color DNI.

Abonament mes agost 2018
01/08/2018 al 2/09/2018):

· Justificant de pagament (per transferència
bancària al nº de compte indicat al formulari).

De 3 a 14 anys: 20,00€

(vàlid

del

Taxes vigents serveis Piscina Municipal 2018 A partir de 15 anys: 30,00€
(del 23/06/2018 al 2/09/2018):
Abonament temporada estiu 2018 (vàlid del
23/06/2018 al 2/09/2018):
Entrada de dilluns a divendres no festius:
De 3 a 14 anys: 30,00€
De 0 a 2 anys: Gratuït
De 3 a 14 anys, majors de 65 anys i pensionis- A partir de 15 anys: 50,00€
tes: 3,00€
A partir de 15 anys: 3,50€

Targeta E-10: 20,00€

Entrada dissabtes, diumenges i festius:
De 0 a 2 anys: Gratuït

 Les famílies nombroses, els pensionistes i

De 3 a 14 anys, majors de 65 anys i pensionistes: 3,50€
A partir de 15 anys: 4,00€
Abonament mes juliol 2018
23/06/2017 al 31/07/2018):
De 3 a 14 anys: 20,00€
A partir de 15 anys: 30,00€
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(vàlid

les persones majors de 65 anys
que així ho acreditin, podran gaudir d'un 10
% de descompte sobre el preu dels abonaments .

del  La targeta E- 10 inclou 10 entrades generals, sense distinció per edat ni situació personal, no se li aplicarà el descompte del
10%, i serà vàlida només per la temporada
en que es sol·licita.(Venda a la mateixa piscina)

L’Ajuntament, com és habitual, està duent a
terme tasques de millora i manteniment dels
camins de Gualba. En els propers mesos està
previst fer la neteja de les vores i repàs general
del camí que va des de Can Figueres a la Coma
Vella. També s’estan duent a terme les mateixes
accions en el Camí de les Pedreres fins a Can
Pareres Vell.
Igualment, es fan tasques de manteniment i
millora en els camins de Can Po, Can Prat fins a
Can Pere Llop.
Aquestes tasques de millora i manteniment
formen part del conveni de col·laboració existent
entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de
Gualba i l’ADF en el marc del Pla de Prevenció
d’Incendis del 2018.

Campanya de neteja de parcel·les
Com cada any s’ha iniciat la campanya de conscienciació per reduir el risc d’incendis forestals i s’han adreçat requeriments als propietaris de parcel·les sense edifici per tal que realitzin les pertinents tasques de desbrossament i neteja.
Pel que fa a les parcel·les de l’Ajuntament ja s’ha iniciat el procediment de neteja així com el
manteniment i neteja de les zones verdes municipals.
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Seguretat ciutadana
El passat 19 d'abril va tenir lloc una reunió informativa
amb els veïns i veïnes de Gualba amb els membres de
l'Ajuntament i els Mossos d'Esquadra. Els Mossos van
fer valoració dels robatoris que es van produir a principi d'any i que van afectar a tota la zona del Baix
Montseny. També van exposar algunes de les mesures de seguretat més rellevants que s'han de tenir en
compte, com assegurar-se de no deixar finestres
o portes obertes, il·luminar les cases al vespre i informar-los sempre que es detectin situacions sospitoses
al voltant dels habitatges.

Pla d’Ocupació Local
de Gualba 2018

Juny 2018

AGENDA
REVETLLA DE SANT JOAN

Des de l'Ajuntament de Gualba hem
anat aprovant diferents Plans d’Ocupació locals amb la finalitat de promoure llocs de treball al municipi. Els
fons econòmics per al Pla d’Ocupació
es sol·liciten a la Diputació de Barcelona, i per aquest any 2018 l’Ajuntament ha rebut per a aquesta finalitat
35.681,04 euros.
El Pla d’Ocupació d’enguany ha permès la contractació de 3 persones:
una administrativa per a les oficines
municipals, un operari de neteja i
jardineria per a la brigada municipal i
un operari de manteniment també
per a la brigada. Les contractacions
són de 7 mesos, excepte la de l’operari de neteja i jardineria que és de 5
mesos.

Municipi cardioprotegit
L’Ajuntament de Gualba inverteix des de fa anys en la instal·lació d’unitats de Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA) en el municipi. Actualment n’hi ha quatre, un a l’edifici de l’Ajuntament, un al Casal de
Gualba de Baix, un altre al Camp de Futbol de Can Pahissa, i un de
mòbil al cotxe del guardia municipal.
El passat mes de maig, el guardia municipal va poder reanimar un
ciclista d’una aturada cardíaca usant el DEA mòbil del cotxe. L’Ajuntament ha rebut una emotiva carta del Club Ciclista Gracia en la que expressa el seu agraïment i
reconeixement al guardia municipal de Gualba, a més de valorar molt positivament l’acció del
consistori de contribuir a tenir DEAs dispersos pel municipi.
L’Ajuntament ha demanat a la Diputació de Barcelona una subvenció per poder situar DEAs en
altres llocs del poble, amb la finalitat de convertir Gualba en un municipi cardioprotegit.
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FESTA MAJOR DE GUALBA DE BAIX
Del 20 al 22 de juliol

VI FIRA DE BRUIXES DE GUALBA
Dissabte 4 d'agost tarda-nit (espectacles, parades, gastronomia...)

FESTA MAJOR DE GUALBA
Del 15 al 19 d'agost
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Inauguració de trams de la Ruta de la Tordera
Gualba forma part del projecte TOURDERA, juntament amb altres municipis de la conca de la
Tordera. Aquest projecte ha creat i dinamitzat la Ruta de la Tordera, i un dels seus trams va de
la Batllòria al nucli de Gualba seguint principalment el Cami Ral.
El 12 de juny, va tenir lloc la inauguració oficial dels primers trams de la ruta de la Tordera,
culminant una primera fase de projecte en el que 11 municipis ja han realitzat totes les actuacions de senyalització i d’adequació del ferm, assolint els 114 quilòmetres d’itinerari plenament practicables.
Després d’uns mesos de treball, 11 dels 18 municipis de la Tourdera, entre ells Gualba, ja disposen de trams practicables de la ruta.

Juny 2018

Excursió a la MATERNITAT D’ELNA i voltants
Diumenge 23 de setembre
Excursió d’1 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 ubicar 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 total 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. La sortida inclourà el dinar i el transport des de Gualba.
Els qui hi estigueu interessats en participar a la sortida us heu d’inscriure prèviament a l’Ajuntament per tal de fer la reserva.
Ajuntament de Gualba
Camí del Rac 2 (Masia Can Figueres)
Tel. 93 848 70 27
gualba@diba.cat
HORARIS: de dilluns a divendres de 09:00 a
13:30h, dimarts i dijous de 16:00 a 20:00h i
el primer dissabte de cada mes de 10:00 a
13:00h.
Més endavant s’informarà dels detalls de la
sortida a les persones que s’hagin inscrit
prèviament així com del dia que es farà una
conferència prèvia a la sortida per explicar el
context històric.

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 de juliol de 2018, de 10:30 h a 11:15 h, a
la Plaça Joan Ragué.
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Projecte ROBOTSENY a l’Escola Aqua Alba
Aquest és el tercer curs que Gualba participa en la fira científica i tecnològica del Baix Montseny. L’objectiu d’aquest projecte, que porten a terme les escoles amb el suport d’Ajuntaments i empreses del municipi, és 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. Aquest projecte està recolzat pel Departament d’Ensenyament.
Per tal de desenvolupar aquest projecte, l’Ajuntament de Gualba proposa a les empreses del
territori proper que hi puguin estar interessades de col·laborar-hi econòmicament. Així es poden
establir vincles de treball conjunt Empresa-Escola. L’empresa que actualment col·labora és
Ecologia Química TRADEBE.
El passat 9 de juny va tenir lloc a Sant Celoni la Jornada final on l’Escola Aqua Alba va poder
mostrar les solucions científiques proposades pels seus alumnes i participar en el torneig de
robòtica. De les 26 escoles participants de 10 municipis del Baix Montseny, els alumnes de la
nostra escola van guanyar els següents premis:
1r Premi a la millor solució tecnològica (Categoria Educació Primària)
2n premi al millor robot (Categoria Educació Primària)
ENHORABONA ALS ALUMNES I MESTRES PER LA FEINA FETA!!!
Podeu consultar aquests resultats i més fotos del torneig al següent enllaç:

Gualba: l’embruix de la
natura
El passat mes de gener es va concloure un estudi
sobre la promoció turística de Gualba amb el
suport de la Diputació de Barcelona del que vam
informar en un butlletí anterior. Fruit d’aquest
estudi va sortir un lema que començarem a difondre a partir de la Fira de Bruixes d’aquest mes
d’agost. El lema és GUALBA: L’EMBRUIX DE LA
NATURA.
En l’enquesta i en les entrevistes que es van
realitzar als proveïdors turístics del poble i als
negocis de restauració entre altres es va constatar que la gent que ens visita valora molt especialment la NATURA de Gualba i el seu entorn.
Igualment es valora les llegendes existents en un
entorn privilegiat com el Montseny relacionades
amb les dames d’aigua i les bruixes. I a partir de
l’èxit de la nostra Fira de Bruixes, es va pensar
que aquest lema GUALBA: L’EMBRUIX DE LA NATURA, recull de forma molt adient el valor que
volem transmetre als nostres visitants

Juny 2018

Segona edició del
Liceu a La Fresca a
Gualba
Gualba, juntament amb 300 municipis
de Catalunya, participa per segona
vegada en l’activitat del Liceu a la Fresca. Enguany, a la plaça Joan Ragué, un
cop mes hem pogut gaudir d’un espectacle musical de primera magnitud:
l’òpera Manon Lescaut de G. Puccini.
L’Ajuntament de Gualba realitza aquesta activitat gràcies al conveni signat
amb la Fundació del Gran Teatre del
Liceu, amb la finalitat d’acostar la cultura del país al territori i de difondre el
gènere de l’òpera entre tots els públics.

http://www.santceloni.cat/document.php?id=20947

“Godallada” popular
El passat dissabte 9 de juny la Comissió
de Festes de Gualba va organitzar una
“Godallada” popular a la que van assistir
prop de 200 persones. Els assistents
van poder gaudir d’un bon plat de porc
cuinat al caliu durant tot el dia, a més
dels altres components del menú.

Jornada Robotseny Edició Juny 2018. Alumnes i professors Escola Aqua Alba.

El sopar va estar amenitzat per l’actuació del grup “La Bella i els Bèsties”.
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Gualba engega la diagnosi
de la seva realitat juvenil
per encarar el futur Pla
Jove del municipi
Gràcies a la col·laboració a través d’un conveni
amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, es
disposa des de fa uns mesos, de la presència
d’un tècnic de joventut que du a terme tasques
de planificació de polítiques de joventut al nostre municipi amb l’objectiu de poder dinamitzar
aquesta franja de la població. En aquest sentit,
ja s’ha començat a treballar plantejant trobades
preliminars amb els joves del municipi així com
amb tots els professionals d’àmbit municipal
que poden incidir en els i les joves.
Un dels objectius principals d’aquesta assistència tècnica consisteix en l’elaboració del Pla
Local de Joventut del municipi. Aquest document recollirà tot allò que es pretén fer en els
propers anys des de l’Ajuntament en l’àmbit de
la joventut. La primera part del Pla Local consisteix en la diagnosi de la realitat juvenil del municipi, es a dir, conèixer quines són les inquietuds
i les necessitats dels joves per poder fer polítiques juvenils coherents i efectives. Gràcies al
suport de la Diputació de Barcelona disposarem
d’una empresa consultora especialitzada en
participació ciutadana que durà a terme aquesta fase a partir d’enquestes, entrevistes als joves, trobades participatives, etc.

VI Fira de Bruixes de
Gualba
El proper dissabte 4 d’agost celebrarem la
VI edició de la Fira de Bruixes de Gualba.
Enguany la fira s’organitza íntegrament des
de l’Ajuntament a diferència de les edicions
anteriors en les que es va contractar una
empresa de fires per a la gestió dels paradistes. Hem fet aquest pas, que comporta
més organització interna per a l’Ajuntament,
per poder donar més visibilitat a la fira i per
poder incorporar nous tipus de parades i
activitats.
Com en les darreres edicions la fira serà
accessible per a persones sordes. Gràcies a
la col·laboració de l’entitat “volem signar i
escoltar” les activitats comptaran amb un
intèrpret en llengua de signes catalana.
Enguany com a novetat, a més de diferents
parades, tindrem espectacles nous i un cercavila de bruixes i bruixots en els que es
convidarà a tots el que vinguin disfressats a
participar-hi.
I com cada any la fira es clourà amb l’espectacle musical de la “nit de Bruixes” que organitza l’associació 12+1. Aquest any l’espectacle ha estat també renovat, amb nous
efectes i participants.
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Campanya 2018 de control del mosquit tigre
Un any més es posa en marxa la campanya de seguiment i control del mosquit tigre (Aedes
albopictus) al municipi. L’equip de tècnics, coordinats des de la Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Gualba, porten a terme visites d’inspecció a la via pública i realitzen les actuacions
pertinents per tal de minimitzar les molèsties sobre la població. Continuem demanant la
col·laboració de totes les persones que pateixin les afectacions d’aquest molest insecte per tal
que ho comuniquin a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament (de dilluns a divendres de 09:00 a 13:30h, els dimarts i dijous de 16:00 a 20:00h i el primer dissabte de mes
de 10:00 a 13:00h, tel. 93 848 70 27). D’aquesta manera, els tècnics tindran constància dels
indrets de presència del mosquit i podran actuar per eliminar els punts de cria.
Per tal de prevenir la presència del mosquit a la vostra propietat, i conseqüentment de les
molèsties que genera, us recomanem que seguiu les quatre accions bàsiques en el següent
ordre:
1- eliminar els punts d’aigua on poden criar. Els recipients petits són especialment atractius pel
mosquit tigre i fàcils de retirar.
2- buidar o canviar l’aigua regularment (mínim un cop per setmana), en cas que no es pugui
eliminar o retirar el possible recipient de cria.
3- tapar amb tela mosquitera sense punts de fuga o bé omplir amb terra, en el cas que un punt
amb aigua acumulada no es pugui buidar.
4- tractar l’aigua amb un producte larvicida si la resta d’opcions no són possibles. En aquest
cas, poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament per tal que els tècnics us assessorin.
Cal recordar que no és possible fumigar els espais públics o els jardins particulars pel riscos
sobre la salut de les persones que comportaria. A més, al trobar-se el mosquit en espais oberts,
l’efecte dels tractaments amb plaguicides s’esvaeix en molt pocs dies.
Tingueu especial cura que no quedin objectes que puguin acumular aigua de pluja al vostre
jardí si marxeu de vacances. Evitareu trobar-vos la desagradable presència del mosquit tigre a
la tornada.

Des d’aquí, us animem a participar als diferents
espais participatius que s’aniran configurant! La
veu dels joves és clau per a poder tirar endavant
el Pla Jove de Gualba! D’altra banda, animem
als diferents grups de joves del municipi a posar
-se en contacte amb l’Ajuntament per plantejar
una trobada amb el tècnic.
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Actes de la jornada del dia 13 de maig
VII Jornada de Reciclatge de Gualba
El passat 13 de maig vam celebrar la ja tradicional Jornada de Reciclatge que enguany
compleix la seva setena edició. Aquesta vegada es va portar a terme a la pista poliesportiva a
causa de les inclemències del temps. La jornada s’emmarca en el projecte d’àmbit europeu
“Let’s clean up, Europe”. Durant la jornada es va repartir material informatiu relacionat amb el
reciclatge, es van fer tallers comptant amb la col·laboració del Consorci de Residus del Vallès
Oriental i d’Humana, i es va organitzar una recollida de brossa a la llera de la riera de Gualba.
Als participants en aquesta recollida se’ls va fer entrega d’uns obsequis. A més es van repartir
carmanyoles de plàstic reciclat i reciclable.

Escola Aqua Alba

Recollida de material

Miquel Garcia Riera

Fira de Intercanvi

cconggualba@gmail.com

www.ccong.es

Fira d’intercanvi i de segona mà

NIT DE BRUIXES 2018

Simultàniament, com ja és habitual, es va celebrar la Fira d’intercanvi i de segona mà amb la
participació de diferents paradistes, fent que la jornada, tot i el mal temps convoqués un important nombre de participants.

Com cada any, l'Associació Cultural 12+1 estem preparant la Nit de Bruixes 2018, que tindrà lloc a la
plaça Joan Ragué, el proper dia 4 d'agost coincidint amb la Fira de Bruixes a les 23 hores.

Alliberament d’un esparver a Gualba
Fa uns mesos es va lliurar als guardes forestals un aligot que es va trobar ferit en el nostre municipi. L’animal
es va portar a un centre de salut i de rehabilitació per
seguir un tractament i poder-lo deixar en llibertat quan
fos possible. Coincidint amb la VII fira del reciclatge de
Gualba es va deixar en llibertat un esparver del centre
aquí al nostre municipi.

En aquesta edició incorporem novetats, amb mes participació de bruixes, tamborilers, i la participació
d'infants, i alguna novetat mes que encara no descobrirem. Com es habitual, aquest espectacle serà
accessible per a persones sorda, amb la col.laboració de la associació "volem signar i escoltar", així mateix amb el suport incondicional de l'ajuntament de Gualba.
Com a novetat aquest any, l’Associació Cultural 12+1, estem preparant pel dia 28 de juliol, el Recorregut
Nocturn de Bruixes, que sera un recorregut pels voltants del poble, en el qual durant la caminada, passaran coses, com aparicions de bruixes ,dones d'aigua, i altres elements, el recorregut finalitzarà a la era de
Can Figueres, amb espectacle final. I posteriorment DJ a la plaça Joan Ragué amb servei de bar.
Aquest recorregut, s'iniciarà a les 22 hores, amb grups de 60 persones. Cal dir que está limitat a 120
persones, i el preu serà de 10€ per persona e inclou sopar.
El sopar s'iniciarà a partir de les 20 hores, fins les 21.45 hores a la plaça Joan Ragué, i es podrà escollir;
hamburguesa ó xurrasco o be botifarra, cervesa, refresc o aigua.
La venda de tiquets es podran comprar a l'Estanc de Gualba a partir del 15 de Juny. En el moment de la
comprar s’haurà d'escollir el sopar.
Esperem gaudiu d'aquests dos dies de bruixes i pugueu gaudir de dos nits inoblidables. Us hi esperem
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CASAL DE GUALBA
La nostra Associació, és dedica especialment a l’atenció de la gent gran del poble de Gualba i funciona
gràcies a la bona voluntat d’uns quants socis, que dediquen una part del seu temps a l’atenció dels associats.
Gràcies als esforços d’aquests abnegats vilatans es poden tenir serveis al abast de totes les economies i
propers al domicili dels associats, que donades les mancances de desplaçament que tenim, en especial els
que acumulem uns quants anys a les esquenes, és un gran descans propi i també per a les nostres famílies.
Això ha estat sempre el tarannà del poble català, ja sigui autòcton com nouvingut, que aprecia i practica
l’esperit de col·laboració desinteressada, que ens ajuda a créixer i avançar com a col·lectivitat en els aspectes econòmics, socials, lúdics, intel·lectuals, i que ens fa ser capdavanters en moltes activitats.
No ho dubteu, l’associació de esforços, idees, projectes, etc., ens fa grans i ens converteix en un poble respectable. Per això us demanem una mica de “temps vostre” per dedicar-lo als altres i així aquests altres
faran el mateix amb vosaltres, el que modernament es diu un banc de temps.
La nostra principal activitat son les sortides de caire cultural, que anem realitzant a mesura de les nostres
possibilitats. En aquest últim trimestre hem fet una sortida a Tarragona visitant la Necròpolis Paleocristiana i
tot seguit ho vàrem completar amb un excel·lent dinar al Serrallo, i, del 11 al 15 de Maig hem anat a una
excursió de 5 dies a La Cinque Terre i la Toscana, on hem estat ben atesos, tant en l’acomodació, menjar i
selecció de visites turístiques, que ens han deixat amb ganes de repetir. Recordem que totes les nostres
sortides i excursions van acompanyades de guies especialistes en les visites efectuades.
Propera sortida a Narbona. Anirem a dinar als GRANS BUFETS DE NARBONA, visitarem la ciutat i hi passarem
una nit i al dia següent anirem a Perpinyà, visitarem el casc antic, desprès a Cotlliure, dinar a Llançà i retorn
a Gualba.
Seguim amb les nostres activitats de Labors, Català i serveis de Massatgista i Podòleg.

Esperem la vostra participació i bon estiu per a tothom.

Associació Casal de Gualba

CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT
Està sent un gran projecte!!!!, Hem tancat amb un gran èxit la recollida de material per enviar a Burkina
Faso. Hem recollit quantitat de material, vint-i-set cadires de rodes, cadires de transferència i transport,
dotzenes de crosses, mitja dotzena de caminadors, tres lliteres, una dotzena de matalassos clínics, una
dotzena de butaques geriàtriques, quatre aparells Biterestador estàtic, per nens amb problemes greus de
mobilitat, taules auxiliars d’hospitals, quantitat de material de fisioterapeuta, i també altre material que no
havíem previst al principi, com roba, joguines, bicicletes, 278 pilotes de futbol i basquet, 3873 equipament
esportius. Tot un èxit.

ESBART JOVE DE GUALBA
El passat 28 d’abril el poble veí de Breda ens va convidar
a participar en el “Segon Dia de la Dansa de Breda”. L’activitat estava emmarcada en la celebració del Dia Internacional de la Dansa (29 d’abril), data establerta per la
UNESCO l’any 1982. La plaça Lluís Companys es va convertir en un gran escenari on el ball de molt diverses disciplines (des de balls tradicionals catalans a ritmes d’arreu
del món ), va ser el gran protagonista. L’Esbart Jove de
Gualba va participar amb el Cos de Dansa i la Dansa
d’Arrel.
La trobada de Gitanes del 6 de maig va ser un èxit
de participació tot i que la climatologia no ens va acompanyar. La ballada es va haver de fer a la sala Gorg Negre
en lloc de la plaça. En aquesta Trobada de Gitanes del
Vallès que cada any es fa a Gualba, van participar les
colles gitaneres de: Santa Eulàlia de Ronçana, Polinyà,
Montmeló, Parets del Vallès i La Llagosta. Entre grans i
petits 11 colles ens van fer gaudir de valent en aquesta
ballada.
Aquest mes de juny el grup de veterans de l’Esbart Jove de Gualba té dues sortides importants en el calendari
anual. La primera el 17 de juny al migdia a Figueres. Aquesta ballada comptarà a més amb la participació dels
esbarts: Esbart Figueres, l’Esbart Folklòric d'Horta i l’Esbart Maragall d'Arenys de Mar. La segona el diumenge
24 de juny a les 6 de la tarda a Arenys de Mar al Casal Joventut Seràfica, del carrer Joaquim Baral. En aquesta
ballada, a més, hi participaran el següents esbarts: l’Esbart Maragall d'Arenys de Mar, l’Esbart Dansaire de
Granollers i el Grup Juventus de l'Esbart Maragall de Barcelona. Aquestes dues ballades s’emmarquen dintre
la Roda de Veterans Catalònia on des de fa molts anys participem.
Confirmem que la ballada de la Festa Major d’estiu de Gualba serà el proper 14 d’agost a les 20:30 a la plaça
Joan Ragué que donarà sortida a totes les activitats programades.
Volem agrair la col·laboració de l’Ajuntament de Gualba i dels pares i mares dels balladors i balladores en
l’organització de la Trobada de Gitanes d’enguany.

Estem molt contens i agraïm la col·laboració i el suport de tota la gent.
Hem realitzat diverses activitats a Gualba; a la Fira de l’Intercanvi de Segona Ma vàrem muntar un punt
d’informació i recollida de diners i, malgrat el mal temps, estem molt satisfets d’aquella jornada. També ham
fet un intercanvi de dibuixos entre l’escola Aqua Alba i una escola de Burkina Faso: cinquanta-un dels nostres nens han enviat un dibuix i esperem en poc dies rebre els de allà. També varen donar unes xerrades a
l’escola amb passi de fotografies per donar a conèixer la realitat d’aquell país. En aquets moments estem
preparant un Festival de Màgia que, quan rebeu aquesta informació ja haurà tingut lloc, està previst pel dia
17 de juny a la Sala Gorg Negre.
Aquet Festival s’emmarca, com les altres activitats que estem fen ara, per a aconseguir diners per poder
enviar tot allò que em recollit. Tenim més d’un contenidor de vint-i-cinc peus per enviar i ara necessitem
l’ajuda econòmica per dur a bon terme aquet projecte. Des d’aquí us em una crida per poder acabar aquest
projecte.
Tenim un número de compte: LA CAIXA ES75 2100 0078 31 0200415499
qualsevol quantitat que aporteu serà molt ben rebuda. Sobretot poseu pel PROJECTE GUALBA
4
AMB BURKINA i no oblideu de posar totes les vostres dades perquè l'any que ve rebreu els papers
per la vostra desgravació fiscal.
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AMPA ESCOLA AQUA ALBA

LES VEUS DE GUALBA
Gualbencs , Gualbenques la vostra Coral va a tota
veu!!.
Estem molt contents de la nostra trajectòria gaudint de la música, pletòrics, satisfets i amb moltes ganes
de poder anar més endavant.
El passat mes d’abril les "Les Veus de Gualba" vàrem cantar en la 8a Mostra de Cant Coral de Sils, juntament amb la Coral Camprodon i la Coral Silene, gaudint i fent gaudir de la nostra musica.
Així mateix, per la nostra satisfacció, vàrem ser convidats i vàrem cantar, en el mes de maig, en Temps de
Flors de Girona. Vam fer una actuació, amb un repertori molt variat i memorable, no dit pas per nosaltres,
en el Pati dels Rabins. Per aquells que no vau poder assistir-hi, tenim posada la cantada al nostra Facebook “Coral les veus de Gualba”.
Ara ja, amb mans de la nostra Directora, l’Anna Fortuny, estem preparant una petita col·laboració amb la
Lídia Pujol pel concert que organitza Amics de la Música i que celebrarem a casa nostra el dia 7 de juliol.
També estem preparant el 2n Concert Coral que celebrarem el pròxim 30 de juny també a casa nostra, a
l’era de Can Figueres, conjuntament amb la coral l’Aliança de Lliçà de Munt.

Des de l'AMPA de l'escola Aqua Alba us fem arribar la proposta d'Extraescolars pel proper curs 2018-2019. Em treballat
per oferir una proposta variada per a totes les edats, amb activitats que fomentin la coeducació, i millorant els serveis per
a les famílies. Com a novetats aquest any tindrem la col·laboració d'una empresa que gestionarà algunes de les extraescolars
Dànsala, que compta amb molts monitors i monitores de Gualba. El periode d'inscripció finalitza el 21 de Juny, i les extraescolars començaran el 17 de Setembre.
ACTIVITATS AMB DÀNSALA
1 ACTIVITAT

2 ACTIVITATS

3 ACTIVITATS

4 ACTIVITATS

18€

29€

39€

50€

Preu mensual

Anglès

25€/mes
Mínim 8
alumnes/as

Dibuix i pintura

25€/mes
Places limitades
Mínim 8, màxim 9

Arts Macials

25€/mes

Circ

20€/mes

Aquesta activitat pot reduir de preu segons alumnat apuntat. També s'ha demanat subvenció a la
Diputació de Barcelona, que també reduiria el cost.

Tindran preferència antics alumnes/as i es respectarà l’ordre d’inscripció.

Mínim de 6 alumnes/as

10% descompte pel segon
germà
Mínim 6 alumnes/as. En
cas de no arribar al mínim
proposarem ajuntar grups.
*Activitat de cuina té un
suplement de 3€/mes
** Activitat de robòtica té
un suplement de 4€/mes i
una quota de material de
30€/any

La cloenda d’aqueta magnifica temporada la farem amb el Concert de la festa Major de Gualba. Encara no
tenim dia, ja us assabentareu pel programa de festes. En aquet concert, com amb tots els que fem, volem
donar el millor de nosaltres, però aquet cop per la nostra Festa Major, que és molt important, l’estem preparant amb major cura.
Fent un repàs de la temporada, us direm que estem molt satisfets, hem tingut alts i baixos, algun problema, ... Donem les gracies a tots els que heu gaudit a la Coral i l’heu hagut de deixar per problemes de
feina, de compatibilitat d’horaris, etc. , i recordeu que tenim les portes obertes a tothom i us volem a tots.
Esperem la temporada que ve ser més i millors. Ens esforcem per fer-ho cada dia millor, amb molta dedicació e il·lusió.
Volem tornar a acabar aquet escrit reiterant el nostre suport a totes les institucions, entitats i persones que
treballen cívicament i pacíficament per garantir la llibertat d'expressió. Estem vivint cada cop més intolerància i inclòs empresonaments i exili i per això condemnem enèrgicament qualsevol acció que atempti a
l'exercici d'aquests drets.
Corallesveusdegualba

coraldegualba@gmail.com

Miquel Garcia 659443470

AMICS DE LA MÚSICA DE GUALBA

IMPORTANT! LA QUOTA DEL AMPA HA D’ESTAR INGRESADA ABANS DE COMERÇAR L’ACTIVITAT (aquesta quota inclou
assegurança per activitats esportives i/o extraescolars).
Infants i joves de fora l’escola poden participar de les extraescolars pagant la quota del AMPA.
Podeu veure més informació a la web de l'AMPA: http://lampadelescolaaquaalba.blogspot.com/
També podeu enviar un email a extraescolars.ampagualba@gmail.com
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