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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 13:00h

Farmàcia de Gualba

938487028

Dimarts i dijous de 17:00h a 19:00h

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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Pista poliesportiva
1 d’octubre
El Ple municipal ha aprovat per unanimitat
posar nom a la pista poliesportiva. Aquesta
passarà a dir-se “Pista poliesportiva 1 d’octubre” en record de la mobilització dels
veïns i veïnes de Gualba per exercir els
drets democràtics que va suposar la celebració del referèndum d’autodeterminació
de Catalunya el dia 1 d’octubre de 2017.
Els actes d’inauguració es faran el diumenge dia 30 de setembre a les 12h

Projecte Participatiu per a
la millora de la circulació al
centre de Gualba
D’acord amb que ja vam informar en el butlletí
del mes de juny, s’està avançant en la preparació
del projecte de participació ciutadana per definir
un projecte de reforma del centre de Gualba que
millor i optimitzi la circulació de vehicles i persones. Per a la realització del procés participatiu
hem obtingut una subvenció de la Diputació de
Barcelona que permet la contractació d’una empresa especialitzada en processos de participació
ciutadana.
El projecte consta de diferents fases de les que
anirem informant pels diferents canals de l’Ajuntament. La primera fase contempla la realització
d’una diagnosi col·lectiva i la segona fase inclou
el debat de diferents propostes de millora de la
circulació al centre de Gualba.
Esperem que el debat obert aporti propostes interesants de millora de la circulació que puguem
debatre i decidir col·lectivament.
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PDeCAT
Catalunya viu un dels moments històrics més importants. En els
últims anys la majoria dels veïns i veïnes dels nostres pobles i
ciutats han expressat, de manera serena, tranquil·la i pacífica, la
voluntat de fer un pas endavant com a societat i país. El món local,
els ajuntaments, sempre hem estat al costat de la ciutadania, en
qualsevol de les seves demandes i al costat de la democràcia.
Així, els alcaldes i alcaldesses dels pobles, viles i ciutats de Catalunya escoltem i copsem la demanda de la societat catalana. En
multitud d’ocasions, hem destacat que som la primera porta
d’atenció dels nostres ciutadans. Per aquest motiu, sempre, com a
electes locals, ens hem posat al seu servei.
Com alcalde vull dir que, els entrebancs no ens faran desistir en la
voluntat de millorar els serveis i l’atenció vers els nostres veïns i
veïnes. Sempre hem defensat els seus drets i aspiracions..
Estem immersos en una situació política a nivell general d'incertesa. Sovint ens concentrem i ens manifestem per reivindicar el que
creiem just i ho farem tants cops com sigui necessari, no defallirem. Lamentable el fet que hi hagi presos polítics i gent a l’exili,
apartats de les seves famílies, amics i de la seva gent. 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.
Hem fet mobilitzacions a Brussel·les. El dia 7 de novembre de l’any
passat, jo i altres alcaldes vam anar-hi per denunciar l’opressió que
viu Catalunya i les seves institucions, així com per denunciar i exigir
la llibertat dels presos polítics. Més tard una gran mobilització civil
va tornar anar a la capital europea per fer-se sentir de forma
pacífica com sempre ho hem fet.
A principis d’any hem vaig desplaçar a Madrid per acompanyar al
meu amic Jordi Turull i als seus companys citats al “Tribunal
Superior de Justícia”. El que vaig viure aquell dia , no té nom, és
una vergonya que unes persones que fan cas de la voluntat del
poble, demòcrates, hagin de passar per tot això, ells, les seves
famílies i amics. “Volem Democràcia” i els volem lliures.
Tenim una data molt especial a tot Catalunya i també a Gualba. El
dia 1 d’octubre de 2017. Ara fa un any, els veïns i les veïnes veu
donar un exemple de valor, coratge i unitat. Jo estic orgullós de fer
ús de les meves responsabilitats i haver donat el meu suport al
Referèndum d’Autodeterminació i la disposició a fer que aquest fos
possible a Gualba tot i que el Fiscal General del Estado fes arribar
als alcaldes i alcaldesses citacions per aprovar mocions en favor
del referèndum.
Per recordar aquest dia, el proper diumenge 30 de setembre farem
els actes d’anomenar la pista poliesportiva, “PISTA POLIESPORTIVA
1 D’OCTUBRE”, al costat del col·legi, on va esdevenir tot plegat, en
record de la mobilització dels veïns i veïnes de Gualba per exercir
els drets democràtics que va suposar la celebració del referèndum
d’autodeterminació de Catalunya el dia 1 d’octubre de 2017.
Des d’aquí us animo a participar d’aquest acte perquè és un acte
de tots i totes!

Marc Uriach i Cortines

Escric aquestes línies a pocs dies de l’1 d’octubre; una data que
des de l’any passat és rellevant i amb significat per a tots. Una data
que ens desperta emocions molt profundes, pel que vàrem viure,
pel que vàrem compartir, pel pas endavant que com a país va
suposar. Des d’aquest escrit vull agrair profundament a totes
aquelles persones anònimes que amb es seves aportacions arreu
del país varen fer possible que l’1 d’octubre es pogués celebrar. I a
Gualba a tots vosaltres amb els que vaig compartir moments de
germanor que mai, mai oblidaré.
Un dels punts importants que cal entendre és el fet que l'èxit va ser
possible pel compromís de tots, del que anomenem societat civil.
Aquest és, al nostre entendre, un indicador molt clar que no té
sentit una acció política que no compti amb la participació de la
gent; és un recordatori important pels nostres polítics per a que no
s’oblidin que la seva principal obligació és donar resposta al
mandat de la gent. Totes les institucions han de regir-se per aquest
principi i per tant que no porta enlloc eternitzar les respostes a les
demandes populars, que no es pot prioritzar sense comptar amb els
interessos dels ciutadans, que no es pot en definitiva governar per
a fer-ne contents uns quants i seguir la roda de l’ens administratiu
superior. Aquest és un model caduc, un model que no volem, un
model contra el que cal lluitar.
El nostre ajuntament per tal de sentir-se proper a la gent el primer
que ha de fer és escoltar. Si ho fes, podria veure que el model
actual de la nostra Festa Major s’allunya dels gualbencs i gualbenques;i que aquest és el motiu pel qual cada any hi ha menys participació. És urgent un canvi de model per tal de fer possible la participació ciutadana des d'el primer moment.
Si ho fes entendria com de carregat de raons estan els veïns de la
Llobregosa quan es queixen pels continus talls de llum. L’ajuntament és el primer interlocutor i el primer defensor dels veïns i
veïnes davant a les empreses subministradores de gas, llum,
telèfon,... I què n’ha de dir de la situació de risc que s’ha viscut
recentment quan a mig matí, un grup d’adults i nens, visitant el
Gorg Negre, un dels atractius més potents del municipi, van haver
corrents de pujar paret amunt per a evitar que la pujada sobtada de
les aigües des de la central se’ls emportés? No hi ha cap protocol
d’avís previ que eviti situacions de risc? o és que hem d’esperar que
hi hagi una desgràcia irreparable?
I el rellotge del campanar que en tot l’estiu no ha funcionat? L’edifici de l’església és una de les icones del poble.
I la manca de l’asfaltat de carrers a Gualba de Baix i que els veïns
hagin de ser qui controla l'estat del clavegueram?
Que Junior estigui abandonat per la brigada, és que no són veïns
també del municipi?, on l'ajuntament a més ha obviat les seves
funcions en algun carrer que ha de gestionar el municipi veí de
Riells i que si no es canvia d'actitud acabarà en una denuncia amb
perjudici econòmic per a Gualba.
I quina pressa hi havia en autoritzar la tala d’arbres al voltant del riu
prop del molí? Són molts a Gualba que us haurien dit d’esperar a
que passés el període de cria d’aus que en aquests arbres hi tenien
el niu. Preguntar el que no es coneix, consultar, escoltar
Ens cal un canvi de model en la relació administració-administrat;
és bàsic en la construcció de la República per la que varem votar
l’1 d’octubre. I el primer esglaó és l’ajuntament; ens ajudeu a fer
realitat el canvi?

Alcalde de Gualba
Jordi Esmandia
Regidor ERC
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AGENDA ACTIVITATS
INAUGURACIÓ DE LA PISTA POLIESPORTIVA 1 D’OCTUBRE
Diumenge 30 de setembre 12h
Actes en record de la mobilitazació dels veïns i veïnes per exercir els drets democràtics que
va suposar la celebració del referéndum d’autodeterminació de Catalunya el dia 1 d’octubre
de 2017
Pista poliesportiva
ACTIVITATS DIUMENGE 14 D’OCTUBRE
GUALBA TRAIL

Setembre 2018

S’han construït 3 noves plataformes de pas per
vianants
L’Ajuntament de Gualba, en el seu pla de millora continuada de la seguretat viària del municipi, ha instal·lat 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 encreuaments del Passeig Montseny, carrer Nou i carrer Plans Planes. I l’altre es
situa al Camí Ral, a l’encreuament de l'antiga carretera de Gualba, amb un cost previst.
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.

Gualba Trail 21km, Speedtrail 12Km i Minitrail (cursa infantil)
Sortida Plaça Joan Ragué
Més informació : https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/gualba-trail-21km-2018/201817423/
MERCAT SEGONA MÀ
Plaça Joan Ragué

MINERGUALBA
Fira de Minerals del Montseny
Venda directe i intercanvi

Promocionar l’ocupació del Polígon Industrial

Dissabte 20 d’octubre de 10h a 14h i de 16h a 18h
Masia Can Figueres Entrada lliure (visita exposició permanent, projeccions d’audiovisuals, tallers)

EXPO “El meu nom és Calotriton i només visc al Montseny”
exposició per explicar la problemàtica d'aquesta espècie i les accions que contempla el
projecte Life Tritó Montseny
De l’1 al 16 de desembre
Sala de l’Era de Can Figueres
Horari obertura Punt Informació (dissabtes de 10h a 14h i de 16h a 18h i diumenges i festius de 10h a
14h)

GUALBA AMB LA MARATÓ “Càncer”
La 27ª edició del programa es farà el diumenge 16 de desembre i estarà dedicada al càncer
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L'Ajuntament de Gualba va sol·licitat a la
Diputació de Barcelona un recurs tècnic
consistent en la redacció d'un estudi del
sector industrial de Gualba per fer un
anàlisi i diagnòstic i posteriorment les
estratègies i propostes a seguir per promocionar l'ocupació del sector. Aquest
És important donar un impuls al sector que treball està totalment subvencionat per la
afavoreixi tant l'ocupació del polígon com Diputació i ens donarà les pautes a sel'ampliació de llocs de treball de la zona per guir. En aquest moment s’està treballant
millorar la promoció econòmica del municipi. en la segona fase, estratègies i propostes.
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Es lliuren els treballs de la digitalització de les Actes
del Ple
L’arxiu municipal ha participat en el Programa de Digitalització de les Actes del Ple que porta a
terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.
Els treballs han consistit en la digitalització de més de 4.000 pàgines d’actes que van des dels
anys 1904 a 1995 i en la indexació de les imatges digitalitzades per tal de facilitar-ne el seu
accés.
Aquest programa té com a objectius la conservació, la preservació, l’accessibilitat i la difusió
de la documentació municipal.
L’Oficina de Patrimoni Cultural sufraga la totalitat del cost de la digitalització de les actes dels
municipis que formen part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals, com
és el cas del nostre municipi, adherit al programa des de l’any 2007.
Properament aquestes actes seran incorporades al portal Arxius Municipals Digitals (https://
www.diba.cat/amd/) desenvolupat des de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona i que permet la consulta de manera conjunta de les actes de diferents municipis. En
compliment de la legislació vigent es restringeix l’accés públic online de les Actes del Ple Municipal fins a 50 anys de la seva producció.
Per què són importants les actes del Ple?
El Ple, format per l'alcalde i els regidors, és el màxim òrgan de poder de l'Ajuntament i les actes
del Ple recullen els acords presos per al govern i administració del municipi en les successives
reunions del Ple. Els llibres d'actes, en aquest sentit, són el reflex més directe de la vida municipal, i de les problemàtiques i circumstàncies de cada moment i de la manera com el govern
del municipi hi fa front o s'hi adapta. Això fa que la sèrie d'actes de Ple siguin la sèrie més
essencial de la documentació municipal i és per això que és especialment important que
estigui digitalitzada tant per garantir-ne la preservació com per facilitar-ne l'accés.
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Fira de Bruixes 2018
El passat 4 d’agost vam celebrar la VI Fira de Bruixes de
Gualba. Com cada any la fira va ser un gran èxit de participació de persones assistents al llarg de la tarda i vespre.
Enguany es van introduir algunes modificacions amb la
finalitat de millorar-ne l’activitat. Per primer cop l’Ajuntament va organitzar íntegrament la fira contactant directament amb els paradistes assistents. Vam tenir prop del
centenar de paradistes. Es va contractar una empresa
d’animació diferent dels anys anteriors que va aportar
activitats participatives i força vistoses. Els conta contes, a
l’igual que totes les activitats de la fira, van ser en llengua
de signes catalana gràcies a la col·laboració de l’entitat
“volem signar i escolar”, i el nou espai per al tarot a Can Sanmartí va facilitar la discreció
necessària per a aquesta activitat. Igualment, al fer la fira al llarg de passeig Montseny
també va ser una de les novetats d’enguany. Com cada any
l’espectable de la Nit de Bruixes a càrrec de l’associació
12+1 va ser també un èxit de participació.
Volem agrair especialment a les entitats
(geganters i associació
12+1 entre d’altres), als
paradistes i als establiments de restauració
de Gualba la seva
continuada participació
i col·laboració en l’èxit
de la Fira de Bruixes de Gualba que ja és un referent
entre les fires d’aquestes característiques a Catalunya.

Fira de Minerals
El dissabte 20 d’octubre tindrà lloc la fira
de minerals “MINERGUALBA” en horari
de 10h a 14h i de 16h a 18h en la masia
de Can Figueres. Aquesta fira servirà per
promocionar l’exposició permanent que
hi ha a la masia, així com per disposar,
de manera puntual, d’un espai d’intercanvi i de venda directe de minerals. A
part de la fira es podrà visitar l’exposició
permanent i gaudir de projeccions d’audiovisuals i de tallers.
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Humana recull dues tones de textil usat a Gualba

Facilitem la convivènvia i la seguretat ciutadana

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 1.958 kg de tèxtil usat a Gualba durant el primer semestre del 2018, el que
representa un augment del 10,8% respecte al mateix període de l’any anterior (1.767 kg).
Això constata la confiança de la ciutadania en la gestió del residu tèxtil amb una finalitat
social i ambiental.
Les peces procedeixen dels contenidors on s’hi diposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzem 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.
La reutilització i el reciclatge del tèxtil contribueixen a l'estalvi de recursos naturals, la
protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. Les gairebé dues tones
recollides representen un estalvi de sis tones de CO2 a l’atmosfera, cosa que el planeta
agraeix.
Humana lliura a l’Ajuntament de Gualba vals d’ajuda
per a persones amb pocs recursos econòmics
Humana ha lliurat a l’Ajuntament de Gualba vals d’ajuda
que permeten adquirir roba de segona mà a persones
necessitades. Els vals lliurats es poden bescanviar a
qualsevol de les botigues d’Humana de Barcelona.
Aquesta iniciativa permet que el Consistori canalitzi
l’ajuda cap a famílies amb necessitats de vestimenta
bàsica.
Els bons d’ajuda s’emmarquen en el compromís de la Fundació de revertir a nivell local
part dels recursos generats amb la gestió de la roba que donen els veïns.

Amb la finalitat de garantir la convivència i la mantenir la seguretat vial, després d’un llarg
període d’avís, es va implementar de nou el procés de denúncia a les persones que infringeixen les normes de circulació i de convivència ciutadana. Es va decidir activar primer un
sistema d’avisos i posteriorment denunciar els responsables atès que es produïen accions
incíviques i infraccions vial, importants, situacions que posaven en perill la seguretat de les
persones del nostre municipi.

Millores a la depuradora
S’estan executant les obres per a la
construcció de dos tancs tipus Imhoff
soterrats i tapats i millores a la bassa
número 1 a l’EDAR (Estació Depuradora
d’Aigües Residuals) a l’entrada del nucli
de Gualba. Aquesta depuradora és titularitat de la Generalitat i les obres van a
càrrec de l’empresa Aquambiente. Amb
aquestes actuacions es pretén millorar les
prestacions de la depuradora.
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La Creu de Sant Jordi per a
les ADF
La Generalitat de Catalunya ha atorgat
enguany la Creu de Sant Jordi a les ADF de
Catalunya per la seva tasca de prevenció,
sensibilització i suport a l’extinció dels
incendis forestals. Aquest és un reconeixement a tanta gent que de forma anònima i
voluntària destina part del seu temps en
vetllar pel nostre medi natural.
Felicitem a la nostra ADF i a totes les de
Catalunya!

Els vigilants municipals són un cos autònom del municipi, que tenen com a missió vetllar per
la convivència i la seguretat de la població. Han rebut formació com a vigilants i treballen de
forma conjunta i coordinada amb l’Ajuntament. I actuen amb responsabilitat avisant i sancionant els infractors de les normes de de circulació i de civisme. La convivència i el respecte a
les normes de circulació és habitual entre els veïns i veïnes de Gualba. Però és cert que hi ha
qui, de vegades, no les respecta. I aquesta falta de respecte, com pot ser un excés de velocitat
dins del nucli urbà, no respectar les línies continues en les corbes d’alguna part del traçat que
comunica els nuclis del municipi, o aparcar reiteradament en llocs en els que no està permès
fer-ho, entre altres, dificulten i posen en perill la seguretat de tothom.
Estem convençuts que la voluntat de tots els veïns i veïnes de Gualba es facilitar i
garantir la convivència i seguretat en el nostre municipi. Malgrat això, de vegades
podem cometre accions incíviques. I quan això es produeix sabem normalment quines
són les conseqüències que el nostre comportament incívic comporta: denúncies i/o afectacions a la nostra seguretat física o a la dels altres. Es responsabilitat de tothom garantir
la convivència, valorar-la i potenciar la seguretat vial.

Nova captació d’aigua per al consum
Aquest projecte és de vital importància davant la necessitat de dotar al municipi d’una
alternativa de captació d’aigua diferent a la que tenim del pantà de Santa Fe. Molts cops en
èpoques de sequera, el pantà no pot donar l’abast suficient. També, en diversos moments de
fortes pluges, l’aigua captada, acumulada i conduïda als dipòsits de capçalera presenta terbolesa. A fi de garantir aquestes incidències i garantir la qualitat de l’aigua destinada al consum,
l’Ajuntament de Gualba ha proposat una modificació en la concessió actual que consisteix en
la incorporació d’una nova captació d’aigua a la concessió, independent de la Riera de Gualba
que servirà per aportar a la bassa d’acumulació, aigua no afectada per circumstancials terboleses degudes a les pluges i en èpoques de sequera. El mateix Ajuntament ha aprovat el
projecte d’obres de modificació de les característiques de la concessió d’aigües per incorporar
un nou abastament des de la pedrera Aymar a la bassa d’acumulació, després d’arribar a un
acord desinteressat amb l’empresa Aymar S.A.U. L’adjudicació de l’obra anirà a càrrec d’Abastaments d’aigua del Tordera S.L.
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Activitat Gratuïta de Promoció de la Salut al Parc de
la Gent Gran
(c/Martí Joan de Gualba i a Can Sanmartí)
Durant aquest curs 2018-2019 es dona continuïtat a
l’activitat FÍSICA PER A GENT GRAN subvencionada per la
Diputació de Barcelona.
L’horari serà els dilluns i divendres d’11:15h a 12:10h.
Les persones interessades es poden adreçar a l’OAC de
l’Ajuntament per tal de fer la inscripció.
Inici de l’activitat dilluns 1 d’octubre.

Ajuts Socials
Ajuts per a l’adquisició de Llibres de text i material escolar - Curs 2018/2019
Són ajuts destinats a l’adquisició de llibres i material escolar per al curs 2018-2019 per a
alumnes empadronats en el municipi de Gualba, matriculats en centres d’ensenyament de
primària o secundària obligatòria públics i que es trobin en una especial situació familiar amb
necessitats socials i/o econòmiques.
El termini de presentació de sol·licituds i documentació per aquest ajut és del 25 de setembre
al 19 d’octubre a l’Ajuntament en el següent horari:
Dilluns de 9h a11h, Dijous de 16h a 20h i Divendres de 11:30h a 13:30h.
Les bases de l'atorgament d'ajuts es poden trobar al web de l'Ajuntament i a l' Oficina
d'Atenció al Ciutadà (OAC).
Ajuts per a l’Activitat esportiva per prevenir el risc d’exclusió social - Curs 2018/2019
Són ajuts per a l’activitat esportiva amb la finalitat de prevenir el risc d‟exclusió social per les
temporades on el meritament de la fitxa és l’exercici 2018, dirigit a menors empadronats en el
municipi de Gualba amb fitxa a Clubs esportius, activitats esportives a través d’AMPA’S o en
altres entitats esportives i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats
socials i/o econòmiques.
El termini de presentació de sol·licituds i documentació per aquest ajut és del 25 de setembre
al 19 d’octubre a l’Ajuntament en el següent horari:
Dilluns de 9h a11h, Dijous de 16h a 20h i Divendres de 11:30h a 13:30h.
Les bases de l'atorgament d'ajuts es poden trobar al web de l'Ajuntament i a l' Oficina
d'Atenció al Ciutadà.
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Projecte Robotseny dels
alumnes de 5è i 6è de
l’Escola Aqua Alba
Aquest ja és el quart curs escolar consecutiu
que l’Ajuntament impulsa el projecte científictecnològic ROBOTSENY a l’Escola Aqua Alba.
Aquest projecte té per objectiu principal
incentivar l’interès dels joves de la comarca
per la tecnologia i la ciència i apropar-los al
món de l’empresa.
Aquest curs participaran els alumnes de 5è i
6è de primària de l’Escola Aqua Alba que
treballaran diferents aspectes de la robòtica i
la ciència a partir de reptes proposats i
buscant solucions a preguntes plantejades,
dirigits pels seus mestres formats en el
projecte. Al final de curs el treball realitzat
s’exposarà en una fira científica i tecnològica,
oberta a tothom, on es trobaran les empreses
que hi col·laboren i on els alumnes dels
centres educatius participants, dirigits pels
seus professors, podran demostrar els
coneixements adquirits.

Control del mosquit tigre
Aquest estiu s’han donat molt bones condicions pels mosquits en general i també pel
mosquit tigre. Les pluges més o menys regulars en unes certes quantitats han afavorit la
reproducció i fins i tot s’han pogut reactivar postes d’anys anteriors.
Per tal de controlar la situació s’ha fet un seguiment i control exhaustiu del mosquit tigre.
S’han tractat biològicament embornals on es troba més freqüentment aquesta espècie, s’ha
fet el seguiment dels punts observats amb més risc (llocs on es pot acumular l’aigua com
bidons a zones d’horts, recipients amb aigua al cementiri, cubells amb aigua acumulada).I
s’ha parlat amb els propietaris dels llocs on s’ha vist que pot haver creixement de mosquit
tigre per tal de buscar solucions.
Es tracta d’un seguiment que es va portant a terme cada any per part d’especialistes, amb
visites periòdiques des de maig a octubre, per tal de reduir aquesta espècie al nostre
municipi.
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Nois acollits a la casa de
colònies El Pinatar
Des de finals de juny la casa de colònies El
Pinatar acull 24 nois provinents del nord
d’Àfrica. Es tracta d’una situació d’emergència social en què la Generalitat de Catalunya
en té cura, a través de la Direcció General
d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA).
En aquests casos la Generalitat assigna a
Fundacions la guarda i tutorització d’aquests
nois i se’ls dissenya un pla de formació i suport sempre acompanyats per monitors.

Cursos d’ANGLÈS
2018/19 de diferents
nivells

L’Ajuntament continua apostant per l’aprenentatge de l’anglès entre els joves i adults
del municipi. Se segueixen oferint diferents
nivells d’anglès amb la voluntat de donar
servei al màxim de persones interessades.
Són cursos d’1,5 hores setmanals subvencionats. Us podeu adreçar a l’OAC per a més
informació. Nous alumnes: cal fer prova de
nivell fins al 28/09/2018. Places limitades.
L’Ajuntament té una NOUS HORARIS !!!
coordinació estreta
tant amb la Generalitat de Catalunya
(DGAIA) com amb la
Fundació que té cura
dels nois acollits que
estan temporalment
al centre de colònies El Pinatar, per tal de
vetllar per la seguretat i convivència al municipi.
S’estan portant a terme col·laboracions entre
les diferents parts per tal d’implicar aquests
nois en activitats pròpies del poble que poden
ser conduïdes, també, a través d’entitats.

Educació vial a l’Escola
Aqua Alba
Des de l’àrea d’ensenyament de l’Ajuntament
s’ha coordinat unes jornades d’educació vial
per als nens i nenes de cicle superior de
l’escola Aqua Alba que portaran a terme els
Mossos d’Esquadra.
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Oficina d’Habitatge Baix
Montseny
L’Oficina presta servei a diferents municipis
del Baix Montseny. L'octubre de 2011,
l'Ajuntament de Gualba va signar pròrroga
d'addenda per a formar part del conveni de
col·laboració per a l'establiment de l'Oficina
d'Habitatge del Baix Montseny. Des d’ençà
es treballa conjuntament per a seguir
apropant els serveis d’habitatge als ciutadans de la comarca del Baix Montseny.
L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny és
un servei adreçat a la ciutadania resident a
qualsevol dels municipis integrants que
desenvolupa els següents serveis: informar i
assessorar als usuaris en tot allò relacionat a
l’habitatge, gestió i intermediació per l’accés
al programa de la Borsa de Mediació per al
lloguer social, tramitació de les prestacions
per al pagament del lloguer i de les prestacions econòmiques d’urgència especial,
seguiment de la Renda Bàsica d’Emancipació, tramitació de cèdules d’habitabilitat i
servei d’intermediació per deute en l’habitatge.
Oficina d’Habitatge del Baix Montseny
c/Bruc, 26
08470 Sant Celoni
Tel. 938641215
Email habitatge@santceloni.cat
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El servei de Joventut de
Gualba comença a
trobar-se amb joves del
municipi
Diferents joves de Gualba ja s’han acostat a
la Masia de Can Figueres per conèixer el
nou servei de Joventut de l’Ajuntament i la
tècnica que el dinamitza. En aquestes
trobades de coneixença es fa una petita
presentació, s’explica quina funció té el
servei i es recullen propostes.
El servei de Joventut de Gualba s’adreça a
totes les persones que tinguin entre 12 i 30
anys i té la missió d’acompanyar i facilitar el
benestar de les persones joves i la realització dels seus projectes vitals. La seva
vocació és apoderar les persones joves com
a agents de canvi social, impulsant el seu
paper actiu i oferint espais per a la seva
participació en la presa de decisions, així
com oportunitats per donar rellevància a la
seva visió del món.
Des de l’Ajuntament, convidem a totes les
persones que tinguin entre 12 i 30 anys a
visitar el servei de Joventut i a participar en
la seva construcció. Per fer-ho, només cal
demanar cita prèvia enviant un correu
electrònica a gualbajove@gmail.com o bé
enviant un missatge directe al compte
d’Instagram @gualbajove.
La participació dels i de les joves serà clau
en el procés d’elaboració de la diagnosi de
la realitat juvenil de Gualba que actualment
s’està desenvolupant. A partir de les seves
aportacions es podrà dissenyar un Pla Local
de Joventut que doni resposta a les seves
necessitats i inquietuds.
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Liceu a la fresca
ASSOCIACIÓ CASAL DE GUALBA
Ja s’està acabant l'estiu, en el que hem gaudit o patit, segons es miri, una calor cada any més
intensa, però aquesta vegada amanit amb uns quants episodis de pluja, lo que fa preveure que
tindrem una tardor agradable i farcida de bolets. A veure si és veritat!
Desprès del temps de vacances, reprenem les nostres activitats al Casal, per als socis de l'Associació i també per a tothom que hi estigui interessat en el nostre dia a dia.
I el nostre dia a dia immediat són les sortides i tot seguit os assabentem de la nostra programació:
30 Setembre – Teatre Poliorama - “Maremar” a càrrec de la companyia Dagoll Dagom.
12/13 Octubre – Sortida de dos dies a Narbona, visitant la ciutat i dinar a “els Grands Buffets”,
amb allotjament a la mateixa ciutat i el segon dia anirem a la Côte Vermeille – Llançà, on dinarem i seguirem viatge a Gualba.
També recordem els nostres serveis per als socis.
Hem fet un canvi i ara tenim una nova callista, que os atendrà els dilluns de 16 a 19 hores,
prèvia petició.
Respecte als serveis de massatgista, estem tramitant-lo.
Al mes de Juliol és va dur a terme una exposició de labors a Gualba de Baix, com podreu veure a
les fotos adjuntes.

La Fundació del Liceu de Barcelona, que organitza l’activitat del Liceu a la Fresca, va convidar als alcaldes i regidors de les poblacions que participen en l’activitat a una reunió al
Teatre del Liceu. Es van donar els resultats de participació que van ser molt positius en tot
el territori de Catalunya. A més es va anunciar quina serà la propera òpera que es farà en el
marc del Liceu a la Fresca 2019: “Tosca” de Giaccomo Puccini. L’activitat serà el 28 de
juny de 2019 i esperem poder-la oferir també des de Gualba.
Us informem que fruit d’aquesta reunió s’està explorant la possibilitat de realitzar una activitat nomenada “El Liceu al territori” que consisteix en una sessió informativa oberta a
tothom sobre òpera realitzada per tècnics del Liceu que es desplaçarien a Gualba.

Oficina Mòbil d’Informació Excursió a la Maternitat
al Consumidor
d’Elna
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 oferirvos informació i assessorament sobre temes
de consum: assegurances, serveis bancaris,
serveis a domicili, serveis turístics, habitatge, subministraments bàsics...

El passat 23 de setembre es va dur a terme
l’excursió a la Maternitat d’Elna amb un
gran nombre de participants.

La propera visita està programada pel dimecres 17 d’octubre de 2018, de 10:30 h a
11:15 h , a la Plaça Joan Ragué.
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AMPA ESCOLA AQUA ALBA
Festival de Playback
El passat 15 de juliol es va celebrar, a la pista poliesportiva, el comiat dels nens de 6è i la festa
de final de curs de l'Escola Aqua Alba, organitzada per l'AMPA i més coneguda com "Playback".
Aquest any el fil conductor de la festa era " I Love Rock" i, la veritat, va ser un autèntic festival
de Rock!
Van ballar els nens, dos grups de pares i com a primícia, va participar un grup molt especial de
iaies Rockeres que ho van fer genial!
Un cop acabats els balls es van preparar les taules pel sopar de carmanyola i després, com no
podia faltar en una nit de rock, concert de l'Orquestra Motherfucker!!
La comissió de festes de l'AMPA vol agraïr l'ajuda rebuda pels pares i mares voluntaris que, van
preparar les coreografies dels nens i van ajudar tant en els preparatius com a l'hora de recollir.
Moltes gràcies també a tothom que va participar d'aquesta festa gaudint tant com nosaltres!
Ara a descansar per començar a preparar la Fira de Santa Llúcia!
L'AMPA (Comissió de festes)

ESBART JOVE DE GUALBA
El passat mes de juny el grup de veterans vàrem participar a la ballada que es va celebrar a
Figueres, la qual va comptar amb la participació de l’Esbart Figueres, l’Esbart Folklòric
d'Horta i l’Esbart Maragall d'Arenys de Mar.
Com ha succeït els darrers anys l’Esbart Jove de Gualba (EJG) també va participar el
diumenge 24 de juny a la ballada d’Arenys de Mar al Casal Joventut Seràfica. En aquesta
ballada hi van participar l’Esbart Maragall d'Arenys de Mar, l’Esbart Dansaire de Granollers i
el Grup Juventus de l'Esbart Maragall de Barcelona.
El diumenge 2 de setembre d’enguany va finalitzar la participació a la roda del grup de
veterans. Es va organitzar a Gualba a la plaça Joan Ragué amb els grups convidats de l’Esbart Figueres i l’Esbart Folklòric d’Horta. Va ser una bona ballada on el temps ens va
acompanyar malgrat la incertesa de la climatologia d’aquest estiu.
Aquestes tres ballades s’emmarquen dintre la Roda de Veterans Catalònia on des de fa
molts anys participem.
El passat 14 d’agost a la plaça Joan Ragué l’ EJG va fer la seva presentació al poble de
Gualba donant el tret de sortida de la Festa Major d’estiu. Tost els grups (infantil, juvenil,
cos de dansa, dansa d’arrel i veterans) van mostrar una gran varietat de danses
tradicionals i contemporànies. Va ser un gran èxit d’assistència i tots els grups van poder
mostrar la gran feina feta al llarg de l’any.
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CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT

LES VEUS DE GUALBA

El nom de Gualba arriba a Uagodugú

Gualbencs i Gualbenques

Capital de Burkina Faso.
S’ha acabat el projecte de Gualba amb Burkina, ha sigut un bon projecte!!!!, s’ha tancat amb
gran èxit el repartiment de material que s’ha enviat a Uagadugú. Quantitat de material per
diverses associacions, Hospitals, Maternitat , en total trenta i quatre 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 estàtics, per nens amb problemes greus de mobilitat, taules auxiliars d’hospitals,
quantitat de material de fisioteràpia, això com altre material, com roba, joguines, bicicletes, 278
pilotes de futbol i basquet, 3873 equipaments esportius. Tot un èxit.
Estem molt contents i agraïm la col·laboració i el suport de tota la gent.

Miquel Garcia Riera
cconggualba@gmail.com
www.ccong.es

ASSOCIACIÓ CHI DE LLUNA

Hem començat un nou any, nosaltres ens movem també com els nostres infants amb els
cursos. Amb nova empenta després de la gran satisfacció que vàrem tenir l'any passat,
amb l'aprofitament del nostre esforç i la gran joia dels nostres Concerts, tant a Tems de
Flors a Girona com el Concert, que vàreu poder gaudir, molts de vosaltres, en la nostra
Festa Major.
Això marxa!!!, molts de vosaltres ens heu felicitat per aquest darrer concert, us ho agraïm i
això ens obliga a fer-ho millor i a esforçar-nos encara mes, tal com ho venim fen dia darrer
dia de mans de la nostra directora.
Aquest any comencem amb noves incorporacions de veus i altres que havent hagut de
deixar-ho, per diversos motius, ara poden retornar. Benvinguts a tots!!!
Estem ja preparant els dos propers concerts. Hem estat convidats per la Coral L'Aliança de
Lliçà d'Amunt per cantar en el seu Concert de Nadal del pròxim dia 22 de desembre, és
dissabte a 2/4 de nou de la nit, invitació que fem extensible a tots vosaltres, si ens voleu
acompanyar. Així mateix, sense tenir encara el dia concretat també estem preparant el
nostre Concert d'Hivern, juntament, com ja és tradició, amb el Cor Petits Músics i les Veus
Blanques de l'Aula de Música.
Volem ser més i tenim nous projectes i noves idees, tot el que vulgui l'esperem, no cal
saber cantar, si no jo seria el primer que no hi seria, cal tenir il·lusió, perseverança i ganes
de passar so bé.
Amb la nostra directora Anna Fortuny i la junta, volem amplia la nostra Coral i
difondre més les actuacions, per això comptem amb l'entusiasme d'un grup ben avingut i
demanem més participació en la gent del nostre veïnat, a més de gaudir cantant, gaudint
de l'amistat i de les bones estones que passem tots junts.
PROPÒSIT DEL CURS NOU....... T'ESPEREM A LA CORAL!!!!

TU GUANYES,TOTS GUANYEM : Vols saber com participar del
col·lectiu-solar del Vallès Oriental per tenir a casa, panells
solars instal·lats a cost 0 ?
El col·lectiu solar es un projecte sense ànim de lucre, creat per
implantar l´energia solar escala local i subministrar energia
gratuïta per totes les llars i petites empreses. Ho fem
mitjançant una compra col·lectiva de 300 Kids . Comprant
junts, el cost de la instal·lació es tan baix que l estalvi de la
factura energètica compensa el cost mensual de la instal·lació,
arribant a un cost 0 € per tots els participants .
500 famílies i empreses a Girona ja en gaudeixen i ara , 2ª
onada, al Vallès Oriental,perfecte per a casa teva o el teu
negoci.
www.collectiu-solar.cat

3

4

