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Procés de participació ciutadana
La Plaça Joan Ragué, el centre de Gualba
La plaça Joan Ragué i Camps és al cor del
nostre poble. És una confluència de carrers,
comerços i edificis històrics, però també és un
punt de trobada, de joc, de xivarri, de quotidianitat, de celebració, de memòria. És, sens
dubte, el centre neuràlgic de Gualba. Tots
tenim una opinió feta sobre la plaça: què ens
agrada, què ens desagrada, que canviaríem,
com la milloraríem, etc. I tots coincidim en un
sentiment: l’estima per la nostra plaça, i en un
fet: la plaça, amb els seus arbres i l’esplanada
oberta, ens agrada com està.
L’Ajuntament de Gualba, conscient del valor
que per a tothom té la plaça i el que representa per al poble, ha iniciat un procés de participació ciutadana, de la mà de la cooperativa
Estel (urbanisme inclusiu), amb la finalitat
d’impulsar un procés de treball ciutadà que
ens ajudi a reflexionar sobre el potencial i el
valor d’aquesta històrica plaça de Gualba i
millorar el seu paper al nostre poble. No es
tracta de fer un nou plantejament urbanístic
de la plaça, sinó

de valorar com funcionen els accessos, la
mobilitat, les activitats, que en ella s’hi duen a
terme. Aquest treball pretén, per tant, apamar
les problemàtiques actuals respecte a l’accessibilitat, la seguretat viària, les activitats,... que
es realitzen a la plaça Joan Ragué i Camps i
els seus voltants, i establir les estratègies de
millora de les seves dinàmiques quotidianes.
La base d’aquest treball serà una Jornada
Participativa oberta a tothom que es celebrarà
el 13 de gener de 2019. Els resultats de la
Jornada Participativa completaran l’estudi
tècnic que està realitzant la cooperativa Estel,
i serviran de base per a la definició dels criteris per concretar una proposta de millora per
la plaça Joan Ragué i els seus voltants.
Una vegada prengui forma aquesta proposta
de millora, es realitzarà una presentació pública per exposar-la, i s’explicarà de manera
clara com s’han incorporat les aportacions de
la Jornada Participativa.
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PDECAT
Deixeu-me que faci alguns comentaris sobre l’últim escrit del grup
opositor al butlletí municipal de setembre de 2018.
Omplen escrits demanant participació. Com ja hem anat
anunciant, estem immersos en un procés participatiu guiat per
una empresa contractada a través de la Diputació de Barcelona
per millorar la plaça Joan Ragué i el seu entorn fins el carrer de
l’escola. Aquest procés té uns passos a seguir i estan coordinats.
Tothom podrà participar-hi de forma ordenada i coordinada. Una
primera fase va consistir en la realització d’una diagnosi col·lectiva
amb la participació de diferents col·lectius i persones. Dels tres
regidors d’ERC convocats, només se’n va presentar un. Es que
només reclamen participació en allò que ells proposen? Això és un
procés participatiu organitzat, però també són participació els
canals habituals de l’Ajuntament i les reunions amb veïns i veïnes
per saber la seva opinió sobre diferents qüestions. D’aquestes en
fem i en fem moltes, però clar, potser no amb ells directament.
Les trobades amb els regidors d’ERC són bàsicament als Plens, on
fan les seves preguntes, sovint “fora de ple”.
Diuen que el Júnior està oblidat per la brigada. Els veïns i veïnes
del Júnior fins a data d’avui estan pagant els seus impostos a
Riells i Viabrea i per tant reben els serveis d’aquest municipi, no
de Gualba, només faltaria.
Es queixen del funcionament del rellotge i dels problemes al
campanar com a resultat del llamp que hi va caure. Això és
competència de la parròquia i no de l’Ajuntament. Estem parlant
d’una propietat privada.
L’Ajuntament no va autoritzar la tala d’arbres al voltant del riu a
prop del molí. L’autorització venia de la Generalitat que té els seus
tècnics perquè es tracta d’una explotació forestal i per això es pot
fer. Això sí, l’empresa encarregada de la tala es va assegurar que
no hi hagués cap niu en aquells arbres.
També diuen que manca asfaltat als carrers de Gualba de Baix.
Potser estem parlant del Passatge Montnegre. Es tracta d’un
projecte d’urbanització per primer cop on són els Veïns i veïnes
qui s’han de fer càrrec de les despeses. Portem moltes reunions
amb aquest veïnatge per poder-ho portar endavant.
¿Hi ha perill al Gorg Negre? Es clar que té un perill anar al Gorg
Negre, però s’ha de tenir en compte que no hi ha cap itinerari que
porti al Gorg directament per aquest motiu (assessorats per la
Diputació). Recordar que l’Agència Catalana de l’Aigua té la
propietat de la riera i de la zona de policia i que en Parc Natural
no està permès banyar-se ni posar-se al riu si no són zones
expressament destinades a fer-ho.

Volem començar aquestes línies desitjant-vos un molt bon Nadal i
amb un record especial pels nostres polítics que des de la presó
injusta o l’exili no el viuran com nosaltres. Aquesta és una època
de l’any especial, que convida a la reflexió. A plantejar-se com
encarar el futur que visualitzem en el començament d’un any nou
i a fer balanç del que deixem enrere. Des d’aquí també us convidem a reflexionar al voltant del model polític de gestió dels afers
públics, a tots nivells, ja que el què i el com es fan les coses tenen
una clara influència en el nostre dia a dia. De vegades amb bona
intenció però sense tenir en compte els nostres interessos i
prioritats; d'altres, amb interessos que no són els de tots o que,
fins i tot, van en sentit contrari als nostres, es prenen decisions
que no ens tenen en compte. Des del nostre grup municipal
creiem necessari adaptar i corregir, canviar en definitiva, el model
actual per a que les necessitats i prioritats reals es puguin conèixer, canalitzar i siguin tingudes en compte. Mai acceptarem com a
bo un sistema on sigui una persona o un petit grup el que decideix pel seu compte les actuacions que cal fer i que afectin a varis
col·lectius; no és eficaç i comporta riscos evidents de desconnexió
entre l’administrador i els administrats. Des de molts sectors de
la política, es reclama sovint una major participació de la gent en
la presa de decisions que els afecten directa o indirectament; i tot
sovint es posa Suïssa com exemple. Una societat on es fan
consultes sobre els temes més diversos i on la gent pot sentir que
realment decideix sobre allò que es vol fer. Però n’hi ha d’altres,
com l’exemple actual de França, on decisions que afecten directament tothom, com la pujada d’impostos, són preses sense tenir
en compte el seu impacte, sense consultar amb els afectats que
han respost activament al carrer defensant-se, ja que es senten
molt perjudicats. I quina és la diferència entre un model i l’altre?
Nosaltres creiem que les institucions han de ser gestores, és a
dir, que executin la voluntat popular i que ho facin de manera
clara i donant totes les explicacions possibles. Cal crear les vies
que facin possible conèixer les necessitats, executar-les marcant
prioritats i explicant com s’ha fet. Lluny per tant de l’altre model,
que es limita a posar una persona i el seu grup de fidels en el
càrrec i esperar que ho facin bé. Ara que s’acosta el moment en
el que com a col·lectiu escollirem els nostres càrrecs electes a
l’ajuntament, pensem en si volem el model actual a Gualba on
uns pocs decideixen per nosaltres; o si ens posem d’acord tots
aquells que pensem diferent i decidim el què volem que es faci.
De nosaltres depèn, què t’hi afegeixes?
President ERC-Gualba
Jordi Esmandia

SI US PLAU! Demano que es facin les aportacions ben documentades, i a ser possible, fugint del populisme.
Això si, us animo a tots i totes a participar del procés de participació per a la pacificació i millora de l’entorn de la plaça Joan Ragué
i el seu entorn i que tothom pugui dir la seva d’una manera
ordenada i coordinada per trobar la millor solució. Ànims!
Enviem una abraçada ben forta als presos i exiliats polítics i a les
seves famílies en aquestes dates assenyalades. Dijous dia 13 de
desembre vam presentar i aprovar una moció per denunciar el
bloqueig jurídic del Tribunal Constitucional i de suport als presos
polítics que fan vaga de fam. El nostre recolzament total cap a
ells.

C’ 2’ 3’

A’ 1’ 1,5’

D’ 7’ 11’

Bones Festes i Feliç Any Nou!
Marc Uriach
Diagrama extret del document d’anàlisi inicial.
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Fotos de la sessió de les converses preliminars del dia 16 d’octubre

Alcalde de Gualba

16

Desembre 2018

Butlletí Municipal

NADAL I CAP D’ANY 2018
REIS 2019
Programa d’activitats
DIVENDRES 21 DE DESEMBRE
Concert de Nadal a càrrec de la coral
“LES VEUS DE GUALBA”
A les 19H
Lloc: Sala Gorg Negre
DISSABTE 22 DE DESEMBRE

Els Pastorets i el Dimoni escuat
A les 18:30h
Lloc: Escola Aqua Alba
A càrrec dels alumnes de 6è de
l’Escola Aqua Alba

Caga Tió

A partir de les 19:30h
Lloc: Plaça Joan Ragué
Organitza: Comissió de Festes de
l’Ajuntament de Gualba
DILLUNS 24 DE DESEMBRE
Missa del Gall a les 23:00h
DIMARTS 25 DE DESEMBRE
Missa de Nadal a les 11:00h
DIJOUS 27 DE DESEMBRE

Cinema

18:00h a la Sala Gorg Negre

A continuació hi haurà
el Patge Reial

Organitza: Comissió de Festes de
l’Ajuntament de Gualba

DILLUNS 31 DE DESEMBRE

Campanades de Cap d’Any

Lloc: Plaça Joan Ragué
Tot junts donarem la benvinguda al
2019
A continuació (00:30h)
a la Sala Gorg Negre
Discomòbil
Organitza: Comissió de Festes de
l’Ajuntament de Gualba
DIMARTS 1 DE GENER
Missa d’Any Nou a les 11:00h
DIJOUS 3 DE GENER

Cinema

Converses preliminars
Durant el dia 16 d’octubre es van realitzar
les primeres converses amb diferents representants d’entitats i del teixit social, econòmic i polític del municipi de Gualba. Aquestes converses van servir per identificar, a
grans trets, els aspectes que més preocupen
a la ciutadania respecte a la plaça Joan
Ragué i el seus voltants. Hi van participar un
total de vint-i-dues persones, dividides en
dos grups: el primer format per treballadors i
treballadores de l’Ajuntament de Gualba
(tècnics i polítics), i el segon per alguns
representants de la ciutadania (veïns/es,
joventut, gent gran, cultura, economia i comerç).
Els principals temes comentats van tenir a
veure amb el trànsit de vehicles (velocitat,
senyalització,...); amb els espais d’aparcament (aparca- ment ordinari, càrrega i descàrrega ,...); amb la seguretat dels vianants
(usos dels voltants de la plaça, joc espontani
d’infants a la zona, visibilitat respecte al
trànsit de vehicles,...); i amb la qualitat de la

plaça i els carrers (vegetació, manteniment,
accessibilitat,...). Després de valorar aquestes converses preliminars, es van marcar els
següents objectius:

 Compartir

i completar una diagnosi del
funcionament de la plaça amb tots els
gualbencs i gualbenques. És a dir, posarnos d’acord entre tots i totes amb els problemes i les necessitats dels seus voltants
de la plaça, separant-los clarament d’altres
problemes i necessitats del municipi que
no es puguin resoldre en aquest projecte.

 Fomentar el debat sobre el

funcionament
i els usos de la plaça Joan Ragué i Camps i
els seus voltants, de manera que tothom
adquireixi criteris per valorar les possibles
propostes de canvi.

 Detectar,

reconèixer i donar valor a les
dinàmiques socials que hi tenen lloc.

18:00h a la Sala Gorg Negre
DISSABTE DIA 5 DE GENER

Cavalcada de Reis

18:00h Gualba de Baix
19:30h Gualba de Dalt
Organitza: Comissió de Festes de
l’Ajuntament de Gualba

Punts conflictius
relacionats amb la
mobilitat:
Estructura del tràfic
Circulació de vianants
Aparcament
Punts conflictius
relacionats amb els
espais d’estada:
Paisatge urbà i
accessibilitat
dels vianants
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Jornada participativa: 13 de gener de 2019
Per assolir els objectius que enumeràvem, es
realitzarà una Jornada Participativa oberta a
tothom, el dia 13 de gener, a partir de les
10:00 del matí i fins les 14:30.
La primera part d’aquesta Jornada Participativa consistirà a explicar a tots els assistents els
temes i les necessitats que es van apuntar a
les converses preliminars per a saber si la
resta de gualbencs i gualbenques hi estem
d’acord, i per incorporar les opinions de les
persones que vulguin afegir la seva perspectiva.
A la segona part, es desenvoluparan les activitats participatives en dos grups:
1. Tots els nens i nenes del municipi que
vulguin participar. Sense importar l’edat,
es prepararan unes activitats específiques
per a que els infants de Gualba puguin
explicar com fan servir l’espai públic i quines propostes hi tenen.
2. La resta de veïns i veïnes del municipi que
vinguin a la Jornada Participativa. Es faran
uns tallers participatius per tractar, almenys, els dos temes que més preocupen
a la ciutadania: la mobilitat a la zona de la
plaça i voltants, i els espais d’estada per a
tothom. Es volen incorporar totes les
perspectives, mirades i experiències possibles per tal de comptar amb totes les veus
del municipi.
La plaça Joan Ragué i Camps, l’epicentre de la
vida de Gualba, és un “puzzle” d’opinions distintes, i volem que entre totes i tots puguem

completar-ne les peces necessàries per a una
proposta que millori el seu funcionament i
enriqueixi les vivències de tothom. Us demanem llavors, que vingueu amb ganes de participar i aportar la vostra visió, tant per explicar
les vostres vivències quotidianes com per
contarnos les propostes de millora que tingueu en ment. Us esperem el proper dia 13 de
gener, a partir de les 10 :00 del matí, a la sala
Gorg Negre. Esteu tots i totes convidades a
participar!
Cartell per la convocatòria de la Jornada participativa oberta

Desembre 2018

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 oferirvos informació i assessorament sobre temes
de consum: assegurances, serveis bancaris,
serveis a domicili, serveis turístics, habitatge,
subministraments bàsics...

ADF
L’ADF ha reactivat la seva activitat de
voluntariat amb l'objectiu de donar un
servei de defensa forestal d’acord amb
seva raó de ser. Igualment pretén ajudar
en tot el que sigui possible i estigui
relacionat amb l’àmbit forestal. Tot plegat
s’està treballant en coordinació amb
l’Ajuntament, amb la finalitat de que
pugui ser un primer pas per a la creació
d’un nucli de protecció civil a Gualba.

La propera visita està programada pel dimecres 9 de gener de 2019, de 10:30 h a
11:30 h , a la Plaça Joan Ragué.

AGENDA ACTIVITATS MASIA CAN FIGUERES
EXPOSICIÓ

“EL MEU NOM ÉS CALOTRITON I NOMÉS VISC AL MONTSENY”
Exposició per explicar la problemática d’aquesta espècie i les accions que contempla el
projecte Life Tritó Montseny
Es prolonga la seva durada fins el dia 13 de gener
Sala de l’Era de Can Figueres dins l’horari d’obertura del Punt d’Informació del Parc:
Dissabtes de 10h a 14h i de 16h a 18h
Diumenges i festius de 10h a 14h.

ALTRES ACTIVITATS
FESTA MAJOR D'HIVERN
4

Dia 19 i 20 de gener de 2019
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Joves de Gualba participen en un Fòrum Jove per
reflexionar sobre què necessita el municipi en
l’àmbit de joventut
El passat dissabte 24 de novembre es va celebrar el primer Fòrum Jove de Gualba a Can
Sanmartí. Un total de 14 joves d’entre 12 i 19 anys van formar part d’aquesta sessió
participativa per compartir el seu punt de vista sobre com és viure a Gualba i què convindria fer
per millorar la qualitat de vida de la població jove del municipi. Durant la trobada s’ha parlat
sobre diferents àmbits, com ara educació, ocupació, salut, participació, comunicació, oci i
cultura.
El Fòrum Jove és una de les eines de recollida de dades qualitatives sobre la realitat juvenil de
Gualba per a elaborar la Diagnosi del Pla Jove municipal. En aquest procés d’indagació i treball
de camp també s’ha fet una enquesta i s’han entrevistat a diferents professionals d’àmbit
municipal que desenvolupen tasques relacionades amb joventut. La informació obtinguda es
complementarà amb dades quantitatives extretes de diferents fonts documentals oficials.

Desembre 2018

Un any més Gualba participa en la Marató de TV3
El passat diumenge 2 de desembre i, coincidint amb la Fira de Santa Llúcia organitzada per
l’AMPA de l’Escola Aqua Alba, es va portar a terme l’acte solidari de col·laboració amb la
Marató de TV3 que enguany recapta diners per la investigació del càncer. L’acte principal
va consistir en fer un “arbre dels desitjos” a la plaça Joan Ragué, on tothom qui ho va voler
va poder penjar el seu desig en una bola transparent a l'avet de la plaça i on es van recaptar 130€. També es va establir un punt d'informació sobre el càncer.
Moltes gràcies a tots el que hi vàreu participar aportant les vostres donacions! Des d'aquí
desitgem que tothom vegi complert el seu desig !!

Des de l’Ajuntament, convidem a totes les persones que tinguin entre 12 i 29 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 enviar un missatge directe
al compte d’Instagram @gualbajove.

Creació d’una colònia de gats controlada
L'associació GADAG (Grup d’Acció en
Defensa dels Animals del Montseny)
amb la col·laboració de l'Ajuntament,
està treballant per establir una colònia
estable de gats de carrer per tal de
tenir cura dels animals i que estiguin
controlats.
D’acord amb la normativa vigent, es
farà un cens i s'aniran esterilitzant per
tal de controlar la població de gats al
municipi. Esperem que aquestes
actuacions i les que es vagin fent en
el futur ajudin a reduir les possibles
problemàtiques que es puguin generar com a resultat de la proliferació de
gats de carrer.

13
5

Butlletí Municipal

Actuacions de millora
Periòdicament l’Ajuntament va executant diferents projectes de característiques vàries per
millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Gualba. Actualment estem immersos en una
sèrie de projectes que s’estan executant o estan a punt d’iniciar-se, i d’altres que tenen una
previsió a curt plaç.

Desembre 2018

 Ajuts per a infants per a l’adquisició de llibres i material escolar

Actuacions imminents

Cada curs escolar l’Ajuntament convoca aquests ajuts econòmics amb la finalitat que
famílies amb menors empadronats a Gualba matriculats a centres d’ensenyament de
primària o secundària obligatòria públics i que es trobin en una especial situació familiar
amb necessitats socials i/o econòmiques s’hi puguin acollir. Aquests ajuts es tramiten a
través dels Serveis Socials de Gualba.

 Millora del camí de Riells

•Ajuts a l’escolarització dels infants de 0 a 3 anys

 Millora del Camí Ral i camí de Can Penjarella

Cada curs escolar l’Ajuntament de Gualba, amb el suport de la Diputació de Barcelona,
destina ajuts a les famílies que fan ús de la Llar d’infants La Cuca de Llum amb l’objectiu
d’afavorir la conciliació familiar dins el programa de suport a les famílies “Escolarització en
primera infància”. A més, l’Ajuntament també col·labora reduint la quota mensual per infant
i en les activitats de colònies i piscina.

 Nova captació d’aigua potable
 Substitució de la canonada d’aigua potable que va des de Gualba de Baix fins La
Llobregosa (segona fase)

 Remodelació de la sala Gorg Negre
Actuacions previstes a curt plaç

 Adequació de la vorera de la pujada al Roial Parc, darrera el càmping
 Nova pavimentació de la Pista poliesportiva 1 d’octubre
 Millora de la ubicació de la parada del BUS a Can Pla

 Adequació del pas soterrat que creua la carretera C-35 a Gualba de Baix per evitar
inundacions d’aigua quan plou

 Adequació de la “rotonda” de la carretera C-35
 Manteniment i millora del camí que va de Gualba a Campins

Emotiva inauguració de la Pista poliesportiva
1 d’octubre
El passat 30 de setembre es va inaugurar la “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, emotius pel que significaven, van convertir la
diada en una festivitat amb la descoberta de la placa
commemorativa, els parlaments pertinents i un refrigeri pels assistents. Molts veïns i veïnes van participar
d’aquesta jornada inoblidable.
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•Ajuts de menjador per a nens i nenes de primer a sisè d’Educació Primària
El Consell Comarcal del Vallès Oriental vetlla per les famílies econòmica i socialment desfavorides que fan ús del menjador a les escoles i instituts de la nostra comarca. L’Ajuntament
de Gualba cobreix l’avançament de les despeses de menjador en cas de concessió de la
beca a les famílies d’alumnes empadronats en el municipi de Gualba matriculats a centres
d’ensenyament de primària públics i que es trobin en una especial situació familiar amb
necessitats socials i/o econòmiques. L’Ajuntament també cobreix les despeses en aquells
casos que el Consell Comarcal no ho pot fer i es valori que la situació socioeconòmica ho
requereix.
• Serveis destinats a la gent gran
Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Gualba s’encarreguen de gestionar el Servei de
teleassistència, servei d’ajuda a domicili i altres recursos que es puguin requerir.
• Promoció de la pràctica esportiva entre la gent gran
L’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, promou l’activitat de pràctica
esportiva entre la gent gran al Parc de Salut de la Gent Gran de Gualba (final del carrer
Martí Joan de Gualba) i a Can Sanmartí. Les activitats es porten a terme dos dies a la setmana, són dirigides per monitor i són totalment gratuïtes. Per a més informació us podeu
dirigir a l’OAC de l’Ajuntament de Gualba.
• Sortides culturals per a la gent gran
L’Ajuntament organitza viatges, sortides i activitats dirigides principalment a la gent gran
del municipi per tal de promoure la cultura a preus populars.
• Programa Tritó
L’Ajuntament de Gualba, juntament a la resta
d’Ajuntaments del Baix Montseny participa en
el Projecte Tritó que té per objectiu vetllar per
la prevenció de la drogodependència i altres
dependències en especial entre les persones
joves del municipi. Les persones que requereixin d’aquest recurs l’ha de sol·licitar a través
dels Serveis socials.
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Accions Socials
Els Serveis Socials Bàsics (SSB) a Gualba és un servei de l’Ajuntament que té per objectius
atendre les necessitats socials bàsiques de les persones, contribuir a la prevenció de les
problemàtiques socials i promoure la reinserció i integració social de les persones que es
troben en situació vulnerable de risc d’exclusió social. Entre les funcions que es porten a
terme hi ha:
•Banc d’aliments de Gualba

Pla estratègic del Baix
Montseny
Els municipis del Baix Montseny estem treballant en un Pla Estratègic per valorar el
desenvolupament futur i l’ocupació als nostres municipis, amb una visió comarcal.

Senyalització
S'ha començat a senyalitzar els carrers dels
voltants de la plaça Joan Ragué i es continua al carrer Nou. Està previs anar-ho fent a
altres carrers amb l'objectiu de millorar la
seguretat, delimitar les diferents zones i
optimitzar l'espai d'aparcament.

S’estan duent a terme diferents sessions de
treball, amb ciutadans dels diferents municipis, per explorar les necessitats i els possibles projectes de futur per al nostre territori.
El dia 20 de novembre es va celebrar una
d’aquestes reunions, focalitzada en Medi
Ambient, a la Masia de can Figueres.

Passatge Montnegre
L'Ajuntament va promoure una modificació
urbanística i un projecte d'urbanització
d'aquest passatge situat al nucli de Gualba
de baix, després de múltiples reunions amb
els veïns afectats.
Des de fa anys l’Ajuntament dona suport a la parròquia de Sant Vicenç ajudant en el bé més
bàsic, l’alimentació. És per això, que el consistori hi col·labora a través de Serveis Socials fent
un seguiment de les famílies que en fan ús, i, donada la situació econòmica actual, augmentant l’ajut destinat al Banc d’Aliments de Gualba.
Fem una mica d’història….
Des de l’any 2009 el municipi de Gualba disposa d’un recurs d’aliments per tal de subministrar aliments bàsics a totes aquelles famílies de Gualba que en tinguin la necessitat. El repartiment d’aliments de Gualba està gestionat pels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de
Gualba i amb la col·laboració de la Parròquia del municipi. L’abastiment d’aliments i productes
d’higiene personal per aquest recurs, procedeix de diferents fonts. D’una banda, l’Ajuntament
destina diners del pressupost municipal per a la compra d’aliments de primera necessitat. Per
l’altre, des de la parròquia s’organitzen dues campanyes de recollida d’aliments a l’any, una
recollida és per a la Festa Major del poble i l’altre per Nadal. Per últim, aquest recurs rep
donacions, tant de particulars anònims del poble, com d’una empresa de Barcelona
“Associació Cívica La Nau de zona Franca,” que ens proporciona mensualment un lot de
productes d’higiene personal i de neteja per a la llar. Només ens queda donar les gràcies a
totes aquelles persones que d’alguna manera col·laboren o han col·laborat en les recol·lectes
d’aliments o en les donacions de productes de forma anònima. Totes aquestes donacions, per
petites que siguin, ajuden a poder seguir endavant amb aquest gran projecte que tenim al
nostre municipi que ajuda a les famílies que estan passant per moments de necessitat.
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Inicialment es va aprovar dos documents
que es van posar a exposició pública,
seguint la normativa vigent.
Actualment estem pendents de la resolució
de les al·legacions realitzades per poder fer
l'aprovació definitiva. Preveiem que durant
el 2019 es puguin executar les obres de
millora del passatge i la zona verda.

Pla d’Ocupació Local de Gualba 2019
Des de fa anys, l’Ajuntament de Gualba ha anat aprovant diferents Plans d’Ocupació locals
a amb la finalitat de promoure llocs de treball al municipi. Els fons econòmics es sol·liciten a
la Diputació de Barcelona i en funció de la dotació es contracta el personal. Per aquest any
vinent ja s’ha aprovat una partida des de la Diputació per a poder contractar restant a
l’espera de noves dotacions per ampliar encara més aquesta ocupació.
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Calendari fiscal 2019
Descripció
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS

Data Inici
Voluntaria
02/05/2019

02/07/2019

01/10/2019

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS- 4ªFRACCIÓ-DOMICILIATS

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS
TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS
TAXA D'OCUPACIÓ DE SÒL, SUBSÒL I VOLADA
TELEVISIÓ PER CABLE
IMPOST BENS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
Descripció
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA- 2018

4t TRIMESTRE

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUAPARK 2018
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUAPARK

4t TRIMESTRE ROYAL

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA-

2n TRIMESTRE

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUAPARK

2n TRIMESTRE ROYAL

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA-

3r TRIMESTRE

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUAPARK

3r TRIMESTRE ROYAL

MINERGUALBA es va organitzar amb la col·laboració del Grup Mineralògic Català, amb el
qual es va acordar repetir la fira el 2019 amb l'objectiu de millorar i consolidar aquest esdeveniment. La data serà la tercera setmana d'octubre amb el mateix format d'horari de
matí i tarda a la sala Gorg Negre.

01/07/2019

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS- 3ªFRACCIÓ-DOMICILIATS

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

El 20 d'octubre es va celebrar amb èxit de participació la primera edició de la Fira de Minerals del Montseny MINERGUALGA, una fira d'intercanvi i venda de minerals. També es van
realitzar altres activitats com un taller, audiovisuals, etc.

02/05/2019

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS- 2ªFRACCIÓ-DOMICILIATS

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RÚSTICS

Fira Minerals: MINERGUALBA
Data Fi
Voluntaria
Domiciliat

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS- 1ªFRACCIÓ-DOMICILIATS

02/12/2019
05/09/2019

05/11/2019

01/03/2019

02/05/2019

19/09/2019

19/11/2019

02/05/2019

02/07/2019

02/05/2019

02/07/2019

05/09/2019

05/11/2019

02/05/2019

02/07/2019

05/09/2019

05/11/2019

01/08/2019

03/10/2019

02/05/2019

02/07/2019

Data Inici
Voluntaria

Data Fi
Voluntaria

Càrrrec en
compte
Domiciliat

21/02/2019

24/04/2019

01/03/2019

21/02/2019

24/04/2019

01/03/2019

21/05/2019

24/07/2019

03/06/2019

1t TRIMESTRE ROYAL
22/08/2019

23/10/2019

02/09/2019

22/08/2019

23/10/2019

02/09/2019

21/11/2019

22/01/2020

02/12/2019

21/11/2019

22/01/2020

02/12/2019

Congelació dels impostos
L’Ajuntament continua amb la tendència dels darrers anys de no incrementar els impostos
municipals. A l’impost de circulació es bonificaran a partir de l’any vinent els vehicles híbrids o
elèctrics que es matriculin nous i per l’any 2020 se’n podran beneficiar els que actualment
estan matriculats. És una aposta per afavorir unes millors condicions mediambientals.
Amb aquest ja seran sis anys consecutius de congelació del conjunt dels impostos municipals.
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Gualba trail
2018
Aquest any es va canviar la
data de celebració de la Gualba Trail. En aquesta ocasió va
tenir lloc a l’octubre passat i va
tornar a ser un èxit de participació tenint en compte les
inclemències meteorològiques
d’aquells dies i, per tant, de
l’estat del recorregut que van
haver de patir els participants.
Es van fer dos itineraris i una
mini trail per als més joves
(aquesta amb poca participació
i que es va repetir el dia 2 de
desembre).

Liceu al Territori
El dia 18 de desembre,
un grup de Gualba,
juntament amb veïns
de Campins, van poder
anar al Liceu a gaudir
de l’òpera “L’italiana in
Algeri” amb entrades
preferents amb descompte del 40%. Això
ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Campins i l’Ajuntament de Gualba que han participat en la proposta
realitzada pel “Liceu al Territori”.
Per facilitar el desplaçament a Barcelona els dos ajuntaments (Campins i Gualba) han posat un autocar gratuït
per anar i tornar al Liceu.
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GRUP D’ACCIÓ EN DEFENSA DELS ANIMALS DEL
MONTSENY
Com a Associació registrada de Protecció i Defensa dels Animals, ens volem presentar a tots els veïns de
Gualba. Som una Associació, evidentment sense ànim de lucre, que tenim com objectiu protegir i defensar
els animals.
La majoria d’Ajuntaments del nostre país tenen un problema amb els animals abandonats, molt especialment els gats, que malviuen als carrers, depenent només de la bona voluntat dels veïns que els vulguin
alimentar i, en el millor dels casos, adoptar i retirar-los dels carrers. Gualba no és pas una excepció. Els qui
no tenen aquesta sort, viuran en unes condicions que no són les millors per a ells, ni tampoc pels veïns.
Quedaran exposats a que els puguin atropellar, agafar i propagar malalties com la sarna, i especialment
les femelles seran continuadament fecundades i tindran cries que moriran o que es sumaran a la procreació incontrolada. Cal esmentar també que els qui, amb la millor intenció del món, els alimenten, poden
produir molèsties a d’altres veïns: restes de menjar, brutícia, olors produïdes pel marcatge del territori i un
llarg etc.
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Gualba, municipi cardioprotegit
Aquest passat dia 2 de desembre, coincidint amb la Fira de Nadal, vam tenir la visita inesperada d’en Nacho, el noi que fa uns mesos anava amb bicicleta amb un grup de companys i va caure a causa d’una aturada cardíaca. Això va passar a la carretera davant del
camp de futbol. Quan des del camp ja es corria amb un DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic), va arribar el cotxe del guàrdia municipal equipat amb un altre DEA. Gràcies a l’aparell i
a la bona i ràpida actuació del guàrdia es va poder salvar la vida a quest jove. En Nacho
ens va visitar com a senyal d’agraïment i va valorar molt positivament l’acció del consistori
de contribuir a tenir DEAs dispersos pel municipi. És un orgull per al nostre poble poder
salvar una vida i, per això, apostem per un municipi cardioprotegit. Actualment tenim quatre Desfibril·ladors Externs Automàtics, 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 guàrdia municipal. Properament s’ubicarà un al Parc Mediambiental i seguirem estudiant la possibilitat
d’augmentar-ne la dotació.

La solució és la creació de colònies controlades, que es puguin esterilitzar i així evitar el creixement incontrolat, i que estiguin en un lloc a on, voluntaris, tinguin cura de l’alimentació, la neteja i, en general, el
benestar de les bestioles. El control es va fent servir el model CER (captura, esterilització i retorn), que
consisteix en capturar els gats i sotmetre'ls a una revisió veterinària, esterilitzar-los i tornar-los a deixar a
on havien estat capturats. En el nostre cas, s’alliberaran al lloc a on s’estableix la colònia. En esterilitzarlos, se'ls fa una marca a l’orella per tal de saber, en un moment donat, si ja has estat esterilitzats. Crear
una zona a on puguin estar aixoplugats i protegits és una tasca que molts Ajuntaments ja han començat.
És important que aquesta zona estigui tancada, tant per evitar agressions als animals, com per evitar que
marxin en els primers dies que hi són al lloc. Un cop saben que aquell lloc és casa seva i que allà tenen
aixopluc i menjar, es pot permetre que surtin, perquè hi tornaran.
Volem informar-vos que en col·laboració amb l’Ajuntament, estem muntant la colònia de Gualba i que ens
calen voluntaris i socis col·laboradors. Els animalets us ho agrairan!

Nois acollits a la casa de colònies El Pinatar

Exemples de colònies que ja estan funcionant
Grup d’Acció en Defensa dels Animals del Montseny
Carrer Nou 19, tel.: 936 536 007
08474 GUALBA (Vallès Oriental)
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Des d’aquest mes de novembre passat, la casa de colònies El Pinatar acull, de nou, una
vintena de nois provinents del nord d’Àfrica, com ja va fer durant l’estiu. Es tracta de situacions 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 aquest cas la Generalitat ha assignat a l’associació Superacció Social la guarda i tutorització d’aquests nois i
se’ls dissenya un pla de formació i suport sempre acompanyats per monitors.
L’Ajuntament de Gualba, l’associació i el Departament de la Generalitat estan coordinats
perquè aquests puguin integrar-se en les activitats pròpies del poble. D’aquesta manera,
des de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament i de Serveis Socials, mitjançant els tècnics pertinents, estan fent ja els primers contactes.
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ESBART JOVE DE GUALBA
ADF GUALBA
La nostra ADF els últims mesos ha viscut una reestructuració interna, amb
noves cares del poble, nous compromisos, nova seu, i amb nous objectius pel
poble.
Un grup de voluntaris del poble ens hem animat a restablir l’ADF com una
agrupació que pugui donar millor resposta a les necessitats urgents o no
urgents del poble.
S’ha prioritzat les actuacions de cara a la pròpia defensa forestal del municipi, revisió de camins, estudi, seguiment i vigilància de la vespa asiàtica,
participació en la organització i vetlla adequada d’actes dins el poble, suport
a qualsevol situació d’emergència amb els respectius cossos d’emergència
dins el terme de Gualba, entre d’altres. Tot amb la voluntat d’oferir un
adequat ajut dins el terme, amb la coordinació i suport de l’Ajuntament de
Gualba i els vigilants municipals.
L’Agrupació ha incorporat un nou vehicle adaptat per a oferir serveis a
diferents emergències, i s’ha establert una nova seu per a poder donar una
millor cobertura.
En els passats aiguats del 15 de novembre es va col·laborar en el restabliment a la normalitat de diferents
serveis que van sorgir durant aquells dies com obrint camins que quedaven tallats per caiguda d’arbres,
diverses esllavissades, reobertura de carrers tallats per sorra i fang.
Qualsevol informació al respecte podeu contactar al correu electrònic gualbaadf@gmail.com o al
T. 687424005.

GUALBA CREACTIVA
El 10 de Novembre L'Associació Gualba CreActiva es va sumar a la manifestació «no canviem el clima,
canviem el sistema» en consonància amb un dels objectius de la nostra associació, que proposa reflexionar sobre l'impacte de la nostra petjada sobre la terra.
Però pels qui no sabeu encara qui som i què fem ens presentem! L'Associació Gualba CreActiva s'ha
creat amb la finalitat d'iniciar propostes culturals, educatives i mediambientals a Gualba. Som un grup de
veïns i veïnes del poble amb ganes de generar espais per trobar-nos, per
reflexionar, per gaudir (tant pels grans com pels petits!) i sobretot cercar
accions per millorar la nostra relació amb el medi natural.
Com ho fem?
- Recollida de plàstics l'últim dissabte de cada mes. (de 10h a 12h)
- També estem iniciant un grup de consum per fer compra conjunta de
productes de proximitat i ecològics.
- Ens organitzem per compartir trajectes i cotxe
- compartim idees i propostes per tal de passar a l'acció!
Però també volem generar espais de trobada per conèixer-nos, riure i fer poble!
- Els dimecres al matí ens trobem ballant a la sala de les Mil Veus (de 9:45 h a 11:15 h)
- pròximament es vol iniciar un taller de ceràmica per adults i continuar amb el taller de ceràmica per
nens i nenes que ja es va iniciar el curs passat.
Si vols participar de qualsevol d'aquestes activitats o conèixer-nos una mica més no ho dubtis!, posa't en
contacte amb nosaltres a gualbacreactiva@gmail.com o busca'ns al Facebook.
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El passat 22 de setembre de 2018 a les 18 hores va tenir lloc a la sala Gorg Negre l’Assemblea General
Ordinària de l’Esbart Jove de Gualba (EJG) presidida per la tresorera M. Dolors Adrobau i les professores
Anna López i Laura Peña. Després de donar la benvinguda al nou curs de l’EJG s’informa que el proper
curs l’Anna López i la Xènia Ferrater deixen de ser professores dels grups infantil i juvenil i s’aprova que
Laura Peña, professora de l’Esbart de Sant Cugat prengui la responsabilitat d’aquests dos grups.
S’informa també dels nous horaris d’assaig dels grups. Aquest any la distribució setmanal del assajos
serà: Infantil i juvenil els divendres de 18:30 a 19:30. El cos de dansa assajaran de 20 a 21:30 els divendres. El grup de Dansa d’Arrel, a càrrec de la Laia Martínez, assajarà dos dissabtes de cada mes de
10:00 a 12:00 hores i el grup de veterans ho farà els dimecres de 19:30 a 21:00 hores. Inicialment
estava previst que els assajos es realitzessin a la sala Gorg Negre, però donat que les obres a la sala
impediran la normal realització dels mateixos, aquests es desplacen a la sala Mil Veus de Can Sanmartí.
Per altra banda, donat que no va haver cap candidatura a la presidència de l’Esbart en tot el passat curs,
M. Dolors Adrobau, presidenta interina i tresorera es proposa com a presidenta de l’EJG i és escollida per
unanimitat.
Com cada any l’EJG juga a la Loteria de Nadal amb el número 98487 amb participacions de 4 euros i a 5
euros la butlleta. Esperem que aquest any com és tradicional tinguem
sort amb aquest número. Correu! En queden pocs.
La propera actuació de l’EJG serà a la Festa Major d’hivern el diumenge
dia 20 de gener de 2019 al migdia. Si el temps acompanya ballarem a
la plaça.
Estem pendents del calendari d’actuacions de la Roda de Veterans fora
de Gualba, però tenim confirmada la ballada de Gitanes el diumenge 5
de maig de 2019 a la plaça.
Tenim els braços oberts a incorporar nous balladors i balladores als
diferents grups. Aquest any s’han incorporat 4 nous balladors al grup de
veterans que s’estrenaran a la Festa Major d’hivern. Sigueu benvinguts!
Desitgem molt bones festes a tothom i un millor 2019.

ASSOCIACIÓ CASAL DE GUALBA
El temps transcorre a una velocitat increïble, sembla que era
ahir mateix que començàvem aquest any 2018 i ja estem al
seu final, i això significa que som un any més vells i per nosaltres, els jubilats, ja en son uns quants.
Això vol dir que jo que escric aquestes línies i vosaltres que
les podeu llegir, hem transitat per aquest període de temps,
amb alguns daltabaixos, tristors i alegries, dolors i joies, però
estem arribant al final i tenim bastants números per gaudir
del inici del proper 2019. Esperem que així sigui.
La Associació Casal de Gualba, en aquest any que ja acaba, ha organitzat excursions de curta i mitja
durada, entre elles Barcelona (torre Bellesguard), Tarragona (museu romà), Itàlia (Toscana i 5 terres),
Narbona (els grans bufets), amb molt bona assistència en totes elles.
Per al proper any ja estem preparant noves excursions, entre elles la calçotada típica de cada any i la
visita al Serrallo (Tarragona). Us hi esperem.
Seguim amb els nostres serveis pels associats (callista i massatgista) i també les activitats regulars del
Casal.
Respecte a les activitats, us volem recordar les fotografies de labors que varen sortir en el últim Butlletí,
perquè aprecieu la qualitat dels treballs, els quals han estat elaborats, completament a mà, sense
pràcticament intervenció de la màquina de cosir. Animeu-vos a fer aquestes labors, que una vegada
acabades, en podreu gaudir vosaltres i tota la família.
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LES VEUS DE GUALBA

De nou amb aquesta finestra de comunicació que tenim amb tots vosaltres, per informar-vos de les
activitats realitzades per aquesta entitat en el darrer any.
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 música.
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 en el Pati dels Rabins.
El 7 de juliol vàrem fer una petita col·laboració amb la Lídia Pujol pel concert que va organitzar els Amics de
la Música i que es va celebrar a casa nostre ,a l’era de Can Figueres. També, a Can Figueres, vàrem fer el
2n Concert Coral el 30 de juny, conjuntament amb la coral l’Aliança de Lliçà de Munt.
Una magnifica actuació va ser en el Concert de la festa Major de Gualba, En aquet concert, com amb tots
els que fem, vàrem donar el millor de nosaltres, però aquet cop mes, per la nostra Festa Major!!!.
Ara en el mes de desembre, segurament quant ja tingueu aquestes lletres a la mà hagem fet el Concert
d’Hivern-Nadal, amb el Cor Petits Músics, les Veus Blanques de l’Aula de Música, que serà el proper dia 21
a la Sala Gorg Negre de Gualba a les 19:00h de la tarda i al dia següent hem estat convidats per la Coral
L'Aliança de Lliçà d'Amunt per cantar en el seu Concert de Nadal a 20:30h del vespre!!
Tots els components de la Coral Les Veus de Gualba conjuntament amb la nostra Directora Anna Fortuny al
capdavant, us volem desitjar un proper any ple de joia i d’il·lusió!!!
Volem particularment difondre més la música i les actuacions, per això tenim l’entusiasme d’un grup ben
avingut que gaudim cantant, amb amistat i de les bones estones que passem tots junts.

AMICS DE LA MÚSICA DE GUALBA
Benvolguts amics
Una vegada més, ja tenim a tocar les festes de Nadal, és un temps de recolliment, de retrobar-nos amb família i amics un temps per els bons propòsits
pel proper any.
Des de l’AMG, és en aquest sentit que estem treballant.
El mestre Alpiste sempre va lluitar perquè la musica fos un punt de trobada,
és perfecte deia ”No entén de idiomes, política o religions ,només has de
deixar-te embolcallar per ella”, obrir tots els teus sentits.
Des de l’AMG, juntament amb el nostre ajuntament, volem oferir aquesta experiència. Tots escoltem
musica a casa, la feina ,mentre treballem, estudiem o fem el dinar, però de debò, quants de nosaltres
som capaços d’aturar-nos ni que sigui un instant, per simplement deixar-nos portar per aquestes emocions?. És en aquestes emocions a on sempre ens trobem amb aquelles olors, persones ,llocs.....es
part de nosaltres.
Per tot això, el proper 19/1/19 coincidint amb la festa major d’hivern, fem el VIII festival de musica del
baix Montseny.
Al migdia es passejarà entre nosaltres els senyors Gershwing, Porter, Mancini i Bernstein entre d’altres
i a continuació hi aura un vermut popular, per la tarda, amb el nostre horari habitual, a les 19:00, tindrem la visita de Vivaldi, Grieg, Montsalvatge i alguns més.
Us oferim una proposta de Dissabte Musical, de bona música. Ens agradaria comptar amb tots vosaltres!!!!!
Tot això al mòdic preu de un somriure i el recolzament de la bona gent del nostre poble!!!!.
“La música expresa aquello que no puede decirse con palabras pero no puede permanecer en silencio“
Víctor Hugo
Bones festes plenes de música!!!!!

PROPÒSIT DEL ANY NOU.......QUE LA MÚSICA T’ACOMPANYI !!!!
Facebook. Corallesveusdegualba
Email: coraldegualba@gmail.com
Contacte: Miquel Garcia 659443470
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AMPA ESCOLA AQUA ALBA

ESCOLA AQUA ALBA

ELS YOUTUBERS- Grup de Sisè

L’AMPA de l’escola CEIP AQUA ALBA ha rebut
una subvenció per fer una activitat d’anglès
inclusiva a tot el centre diferent i divertida.
L’anglès és l’idioma universal per excel·lència, i
si els nostres infants el dominen tindran portes
obertes en molts aspectes de la seva vida; més
accés a fonts de cultura, a bones sortides de
treball, a ser més competitius, a tenir millors
oportunitats a la vida... Les famílies sabem
l’important que és, i els hem d’ajudar a estar
preparats per al món globalitzat en el què vivim.
L'AMPA de l’escola ha organitzat aquest any una
activitat d’anglès al migdia en un format innovador. Classes d'anglès dinàmic i divertit. És un temps de
jugar, cantar i riure, i tot en anglès. Els nens i nenes s'ho passen d'allò més bé, i aprenen sense esforç ja
que estan gaudint mentre assoleixen tot el contingut treballat. Es fa servir grans dosis de diversió i humor,
amb infinitat de jocs, activitats i molta repetició variada de forma que els infants assimilen el contingut de
manera molt més natural. Es practica i es treballa molt l'expressió oral i la comprensió oral, en un ambient
distens que facilita que els infants si sentin còmodes i no avaluats. A més, és una manera d'enriquir un
espai sense classe, amb activitats educatives i divertides a la vegada. L’empresa que realitza l’activitat és
BSCHOOL (/www.bschool.cat), que ja ho està realitzant a altres escoles del Baix Montseny, amb un
professor que combina riquesa i qualitat de continguts amb flexibilitat.
En aquests moment més del 50% de l’alumnat del centre està realitzant aquesta activitat, que ha rebut el
suport de la Diputació de Barcelona.

ELS PASTORETS
Com es tradicional per aquestes dates de Nadal, els
alumnes de 6è, de l'escola Aqua Alba, representaran
l'0bra teatral "els Nostres Pastorets i el dimoni
escuat".
Aquest any i per motius logístics, es representarà a
l'Escola Aqua Alba, el dissabte 22 de Desembre a les
18,30 hores. Des de aquestes línies volem agrair a
Patricia (Directora de l'escola) i a tot el seu equip les
facilitats que ens han donat per poder utilitzar l'espai
del gimnàs per representar aquesta obra, amb totes
les molèsties que això representa per el bon funcionament de l’escola.
Els alumnes que hi actuaran són: Franchesca
(Maria), Arnau (Josep), Andreas i Abdulai (Àngels),
Mireia (Núria), Bernat (Daniel), Dani (Benjamí), Jan
Luis (Panarra), Dana (Set Ciències), Oleguer
(Carquinyoli), Elies (Borrego), Marcos (dimoni) Izan (Banyeta) i Aaron (Banyut), Pol (control de só) i Julia
(Control d’il·luminació), tots ells sota la direcció de Miquel Herre.
Esperem que s'ompli el recinte del gimnàs, per gaudir d'aquest peculiars pastorets, ja que tot el que es
reculli anirà destinat per finançar el viatge de fi de curs dels alumnes

3

Us hi esperem a tots, per gaudir d'un bon dia de festa.
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