
 

 

AJUNTAMENT DE GUALBA 

Oficina d’Atenció al Ciutadà 

Camí del Racc 2 masia Can Figueres 

Horari d’atenció al públic: 

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

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

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

Punt d’Informació Turístic i del Parc Natural del  

Montseny masia Can Figueres 

Horari d’atenció al públic: 

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

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

☎ TELÈFONS D’INTERÈS 

 Ajuntament de Gualba       938487027 

 Vigilant municipal                         608143654 

 Consultori mèdic        938487957 

 Farmàcia de Gualba       938487028 

 Parròquia de Gualba       938487312 

 Taxi Gualba        656008900  

 Escola Aqua Alba             938487240 

 Llar d’infants La Cuca de llum        938487253 

 Hospital de Sant Celoni       938670317 

 Emergències                      112 

 Punt d’Informació Turístic i  

 del Parc Natural del Montseny       937440481 

 

Ajuda'ns a mantenir els 

espais públics nets    

Ajuntament de Gualba 

www.gualba.cat 

www.facebook.com/                                      

Ajuntament-de-Gualba 

@gualbainfo               

#Gualba 
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Celebració dels actes dels 25 anys del foc a Gualba 
 

El passat 10 d’agost es van dur a terme els actes en record dels 25 anys de l’incendi que es va 

originar al terme municipal de Gualba i que es va estendre fins Santa Coloma de Farners. 

Aquests actes van aplegar força gent degut al contingut emotiu que va generar en el seu dia. En 

primer lloc es va obrir l’exposició “Gualba 25 anys dels focs”, que encara es pot visitar a la sala 

de l’Era de Can Figueres en horari del Punt d’Informació. Es va poder fer gràcies al recull de 

notícies, fotografies i objectes aportades pels veïns i veïnes. Més tard, en una Sala Gorg Negre 

plena, vam poder escoltar els ponents d’una taula rodona que van captar l’atenció dels        

assistents. Aquests ponents van ser:  el Dr. Martí Boada, científic ambiental i geògraf; la Sra. 

Joana Barber, Directora de la Reserva de la Biosfera del Montseny; el Sr. David Uriach, biòleg 

(interpretant un Informe meteorològic del 10 d’agost del 1994 aportat pel Sr. Alfred Rodríguez 

Picó). Per finalitzar es van projectar uns vídeos amb testimonis dels veïns i veïnes que  van  

viure l’experiència fa 25 anys. 

Des d’aquí agraïm a tota les persones que han col·laborat amb aquests actes i 
que han fet possible fer aquest emotiu record de l’incendi produït el 10 d’agost 
de 1994. 

 

  

Tot esperant que hàgiu tingut un bon estiu, per a molts, toca tornar 

a les rutines diàries. Deixem enrere el mes d’agost en el què hem 

pogut gaudir de la VII edició de la Fira de Bruixes que, amb les 

contínues millores que anem introduint, ha esdevingut ja una 

jornada especial per a tothom. El 10 d’agost vam fer els actes en 

record de  l’incendi de fa 25 anys a Gualba que, amb l’exposició de 

fotografies, objectes i retalls de notícies aportades pels veïns i 

veïnes, ens van permetre reviure l’estiu del 1994, amb el desig de 

que no es torni a repetir mai més. I com cada any la Festa Major 

que enguany ha registrat una participació més gran amb un ampli 

ventall d'activitats que ha permès gaudir a tothom d'uns dies plens 

de diversió i satisfacció, participant i compartint estones amb la 

família, els amics i els veïns i les veïnes. Ja que parlem de Festa 

Major, dir-vos que la seva organització és força complexa i que, 

evidentment, és possible gràcies a la col·laboració voluntària de la 

Comissió de Festes de l’Ajuntament. Al final el que es pretén, és 

que entre la Comissió de Festes de l’Ajuntament, les entitats del 

poble i la participació de les veïnes i veïns, tothom tingui els seus 

moments per gaudir-la. Sobre la polèmica de si la plaça ha d’estar 

oberta o tancada, m’agradaria dir el següent:  si bé és cert que 

tothom té la seva opinió i que totes les opinions són vàlides, el fet 

és que considerem que el tancament té més avantatges que 

desavantatges. Vull deixar clar que posar les tanques no és per un 

fi recaptatori, la prova és que totes les activitats són gratuïtes 

excepte el concert i ball (enguany amb l’Orquestra Maravella) que 

té un cost simbòlic. Aquí podríem decidir si fer-ho totalment gratuït 

o no. Si fins ara hem decidit no fer-ho gratuït ha estat perquè hi ha 

públic a qui li agrada tenir la seva llotja reservada i poder escoltar i 

ballar amb la garantia de que qui assisteix a aquesta actuació ho 

fa amb les mateixes intencions. Tenim, a més, altres arguments: 

en ser un lloc delimitat garanteixes el dret d’admissió i això és 

convenient perquè pots assegurar, entre altres coses, que la gent 

no vagi sense samarreta o faci quelcom que pugui molestar als 

altres; quan venen les orquestres o els diferents grups a muntar, 

porten elements delicats com focus, altaveus i tenen les       

connexions amb cables elèctrics que travessen la plaça, podent 

suposar un evident perill pels nens i nenes que puguin estar-hi; 

quan necessites posar cadires o taules ja sigui per un ball, concert, 

sopar o qualsevol altre activitat, ho pots fer sabent que quan es 

comenci estarà tot ben posat a disposició del públic assistent; un 

cop finalitzada l’actuació no cal endreçar cada dia les cadires o les 

taules si les necessites pel dia següent; des del primer dia es 

munta  la barra i les neveres pel servei de bar i d’aquesta manera 

queda protegit; quan acaba el dia i la festa, tancant la plaça pots 

venir  a l’hora convenient per fer la neteja del lloc. Aquests són 

alguns dels arguments pels quals pensem que es convenient posar 

les tanques a la plaça. Com ja he dit, les coses es poden fer de 

diferents maneres i nosaltres pensem que aquests arguments són 

prou vàlids per fer-ho així.  

El dia 11 de setembre vam fer com cada any els actes de la Diada. 

A dia d’avui, hi ha persones que són a la presó i a l’exili per  dur a 

terme el mandat que va sorgir de les urnes, pel simple fet d’haver 

exercit la democràcia. I per aquest motiu estan apartats de les 

seves famílies, amics i de la seva gent. Sembla mentida que a dia 

d’avui tinguem, en aquest país, gent perseguida i empresonada  

per defensar la llibertat de Catalunya i per haver posat a l’abast del 

poble la democràcia mitjançant el referèndum d’autodeterminació 

del primer d’octubre. Aquest és un poble que se sent i es vol lliure. 

Totes aquestes persones preses, les que estan a l’exili i totes les 

que d’alguna manera estan perseguides per “la causa” no es 

mereixen aquest tracte. Qualsevol de nosaltres ens podríem trobar 

en la mateixa situació. Hem de seguir lluitant com ho estan fent 

elles, per convicció i per dignitat. Particularment penso que   

necessitem estar units, amb les diferències que podem tenir 

plegats, però junts per la República! 

Des d'aquí, us desitgem que tingueu una molt bona tardor i a la 

comunitat educativa un bon curs que acaba de començar. 

Marc Uriach i Cortines 

Alcalde de Gualba 

Com cada any, el passat mes d’agost vam poder gaudir de la 

Festa Major. Degut a uns fets que van tenir lloc durant aquells 

dies, i en motiu de reivindicació, hem estat a punt de no presentar 

escrit per aquest butlletí. Alhora, s’hi suma el fet que tenim la 

sensació de que l’escrit de Junts per Gualba sempre és una 

rèplica del nostre enviat dies previs a la publicació. Tot i això, hem 

cregut que no presentar un escrit, és perdre l’oportunitat de 

comunicar-nos amb vosaltres, gualbenques i gualbencs.  

Des del grup d’ERC-Gualba/Acord municipal, ens sap greu veure 

com any rere any durant els dies festius la plaça del poble es 

converteix en un recinte hermètic envoltat de tanques          

metàl·liques i tela negra. Aquest fet, a part de restar bellesa a la 

plaça, suposa una alteració visual ja que priva de veure des de 

fora què s’hi està duent a terme, és una despesa econòmica 

evitable, suposa un perill potencial d’accidents com va passar 

aquest any per les fortes ventades, i tot plegat per a què?. La 

resposta de l’Ajuntament davant la proposta que vam presentar 

per mitjà d’una instància, demanant que no es col·loquessin, és 

sempre basada en una protecció de la barra durant les nits per 

possibles actes vandàlics. Creiem doncs, que si s’ho proposen, 

poden trobar altres vies per assolir aquest objectiu: Què fan els 

nostres veïns? La nostra posició contrària #ReixesFora es va fer 

explícita a les xarxes però arribat el moment de fer-la evident 

penjat cartells a les mateixes reixes ens vàrem trobar amb una 

actitud de manca de respecte cap a nosaltres i a la llibertat 

d’expressió per part dels membres de govern del nostre      

ajuntament.  

Lligada a aquesta sensació de privacitat i aïllament del centre 

neuràlgic del Poble durant els dies de festa major, s’hi suma la 

sensació de tristesa que provoca la falta de varietat d’activitats 

durant el gran nombre de dies que dura la nostre festa. La Festa 

Major hauria d’estar considerada la festa del Poble i pel Poble. 

Així doncs, si es complís aquest principi, s’entendria com uns dies 

on totes les associacions, que són formades per gualbenques i 

gualbencs, poden aprofitar per realitzar activitats i donar-se a 

conèixer. Alhora, si són les associacions les que ajuden a    

programar la festa, de ben segur que serà més fàcil complaure a 

tots els habitants de Gualba i que cadascú senti que gaudeix i 

participa de la seva festa. A més, seria important també aprofitar 

aquests dies per a fer pedagogia i treballar pel medi ambient i la 

sostenibilitat, sentiment compartit per molts dels habitants de 

Gualba; on són els gots reutilitzables?, qui ha decidit utilitzar gots 

d’un sol ús? no ha estat aquesta la millor opció possible.  

Tots aquests fets conjuntament amb la variabilitat de les dates, 

fan que aquests últims anys la nostra festa hagi presentat una 

sensació de poca vida pels carrers del Poble, de poca participació. 

De ben segur, que tant pels més petits, com pels que ja som més 

grans, la festa major és un esdeveniment esperat durant tot l’any, 

i aquestes últimes edicions, han deixant un regust força amarg.  
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AGENDA ACTIVITATS 

MINERGUALBA                                                         

Fira de Minerals del Montseny                                   

Venda directe i intercanvi                                       

Dissabte 19 d’octubre de 10h a 14h i de 16h a 18h              

Sala Gorg Negre 

 

EXPO “Gualba 25 anys del foc” (continua oberta) 

Exposició de fotografies, objectes i recull de noticies aportades per diferents veïns i veïnes de 

Gualba  

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                

La 28ª edició del programa es farà el diumenge 15 de desembre i estarà dedicada a les malalties         

minoritàries 

 

Trobada de plaques de cava 

El passat dissabte 14 de setembre va tenir lloc la segona edició de la “Trobada de plaques de 

cava”. La plaça Joan Ragué va ser el lloc on els assistents van poder gaudir de les col·leccions i 

aprofitar per canviar plaques i comprar cava de la casa Torelló, etiquetat per l’ocasió. 
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L’Administració Electrònica a l’Ajuntament 
 

Ja es podem realitzar la majoria dels tràmits administratius de l’Ajuntament a través de la 

pestanya de “Tràmits Administració Electrònica” de la pàgina web de l’Ajuntament 

(www.gualba.cat).  

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. 

Per accedir als serveis electrònics que s’ofereixen a través de la Seu Electrònica de     

l’Ajuntament de Gualba que requereixen d’identitat digital, és necessari disposar del     

corresponent certificat electrònic (idCAT, idCAT Mòbil, DNIelectrònic, etc). 

L'idCAT Mòbil és el nou sistema d'identificació i signatura electròniques a través de        

dispositius mòbils que el Consorci AOC, en col·laboració amb l'Administració de la           

Generalitat de Catalunya, ofereix a la ciutadania i que es pot utilitzar per a fer tràmits amb 

les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya. 

Avantatges: 

Permet identificar-vos i signar des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador 

No cal recordar cap contrasenya ni PIN 

No requereix la instal·lació de cap tipus de programari 

És un sistema segur i no caduca pel transcurs del temps 

És gratuït 

En menys d'un minut podeu obtenir el vostre idCAT Mòbil per identificar-vos més fàcilment 

amb les administracions públiques catalanes. Trobareu tota la informació disponible en 

aquesta adreça: https://idcatmobil.seu.cat/ 
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Signatura del conveni de manteniment de la          

depuradora del Polígon Industrial i dels habitatges 

de Gualba de Baix i l’Estació 
 

Com ja hem anat informant, la col·laboració entre l'Ajuntament de Gualba i la Junta de Compen-

sació del Polígon Industrial de Gualba va permetre executar i finançar la construcció d'una 

estació depuradora d'aigües residuals i les obres de sanejament en alta del Polígon Industrial 

de Gualba, del nucli residencial de Gualba de Baix i dels habitatges de l'Estació. Es va d’haver 

d’aprovar inicialment el Reglament Regulador del sistema de sanejament del Polígon Industrial 

al terme municipal de Gualba per poder sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua  l’autorització 

d’abocament a la llera pública de les aigües residuals procedents del Polígon. Una vegada 

finalitzades les obres es va procedir a la recepció definitiva de les obres del Polígon i calia 

aprovar definitivament el conveni de manteniment i signar-lo una vegada recepcionades les 

obres per part de l'Ajuntament, manteniment que serà gestionat per la Junta de Compensació. 

D’aquesta manera, el President de la Junta de Compensació del Polígon Industrial i l’Alcalde de 

Gualba van procedir a la signatura del conveni de manteniment. 

 

12 

Butlletí Municipal   Setembre 2019 

Concert de l’Orquestra Baix Montseny 

L’Orquestra Baix Montseny, dirigida pel mestre Josep Maria Aparicio, va actuar a la Sala 

Gorg Negre el passat 7 de setembre. L’orquestra va presentar el seu programa d’aquest 

any de jazz simfònic, amb els solistes Toni Polo al saxo tenor i en Nazzareno Brischetto a la 

trompeta. L’Orquestra Baix Montseny, finançada per l’Ajuntament de Sant Celoni amb el 

suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració dels municipis del Baix Montseny, 

agrupa una cinquantena de músics joves de la nostra comarca, que es reuneixen           

semestralment per preparar concerts de diferents tipus adequats al format de l’orquestra. 

L’alt nivell musical de l’orquestra i dels solistes va quedar demostrat al llarg de concert i va 

ser molt ben rebut per part del públic assistent. 

Per a la renovada Sala Gorg Negre l’actuació de l’Orquestra Baix Montseny va significar la 

seva primera prova de funcionament global, que va superar amb elevat nivell de satisfacció 

per part dels assistents. La sala ve registrar un ple total del seu aforament i vam poder 

comprovar la seva acústica així com les noves instal·lacions de llum i de so. 

Hem iniciat com ajuntament les negociacions amb l’Orquestra Baix Montseny i l’Ajuntament 

de Sant Celoni per poder realitzar com a mínim un concert anual de l’orquestra a la Sala 

Gorg Negre.  
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VII Fira de Bruixes de Gualba 
 

La Fira de Bruixes és ja una activitat consolidada que atrau cada any milers de persones que 

venen a gaudir d’una tarda vespre del nostre poble. Les entitats de Gualba, en particular    

l’Associació Cultural 12+1, i l’Ajuntament s’esforcen cada any per millorar aquesta Fira de 

Bruixes que és ja un referent a Catalunya. 

Enguany la fira va comptar amb força novetats. Es va habilitar un nou espai d’aparcament a la 

zona del pont que porta a Can Puig, així com el camí il·luminat, des del mateix pont fins a 

l’aparcament del consultori mèdic. Això va fer que enguany no hi hagués problema          

d’aparcament i fos molt ben valorat pels assistents. Les parades continuen sent el focus 

d’atracció de la fira i enguany vam ser molt diverses gràcies a la tria que es va fer, atès que es 

van rebre més del doble de sol·licituds de les que es poden acceptar. Les activitats de carrer 

van ser també molt ben valorades enguany i molt vistoses. I com ja és habitual l’associació 

“volem signar i escoltar” va col·laborar per tal que les actuacions i els conta contes fossin   

accessibles per a persones sordes.  

Per acabar la festa l’Associació Cultural 12+1 va representar una renovada i molt vistosa “Nit 

de Bruixes, amb cant i coreografia, que va agradar a tots els assistents. 

Un cop més volem agrair a tothom, entitats, restauradors, associacions, treballadors de   

l’Ajuntament, etc, per la vostra col·laboració que fa possible l’èxit d’aquesta fira que és l’èxit de 

tot Gualba. 
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Millora del parc del    

carrer Martí Joan 
 

S’ha dut a terme el tancament, amb una 

tanca baixa de fusta, del Parc del carrer 

Martí Joan. La finalitat del tancament és 

garantir la seguretat del usuaris així com 

també evitar que els senglars hi accedeixin 

i facin malbé el sòl i els equipaments    

situats. 

Aquesta actuació ha estat subvencionada 

en la seva totalitat per la Diputació 

de  Barcelona, dintre del catàleg de serveis 

de xarxa de municipis. 

 

Gualba municipi          

cardioprotegit  
                   

Amb els 3 darrers dispositius instal·lats   

Gualba disposa d’un total de 7 Desfi-

bril·ladors Externs Automàtics (DEA) situats a: 

Dispositiu + vitrina: 

 Façana principal Ajuntament (Gualba de 

Dalt) 

 Camp de futbol de Can Pahissa (carretera 

BV 5115 Km 3,5) 

 Façana principal Casal (Gualba de Baix) 

 Façana Externa Escola Aqua Alba (Carrer 

Eugeni d’Ors, núm. 15) 

 Urbanització Can Pla (zona bústies) 

 Urbanització Roial Parc (pròxim al local 

social) 

 

Dispositiu mòbil: 

Cotxe guàrdia municipal (mòbil) 
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Segueix l’activitat gratuïta de promoció de la salut 

per a la gent gran al parc de salut (final C/ Martí       

Joan de Gualba) i a Can Sanmartí 
 

Durant aquest curs 2019-2020 es dóna continuïtat a 

l’ACTIVITAT FÍSICA PER A GENT GRAN subvencionada per 

la Diputació de Barcelona.  

Les persones interessades es poden adreçar a l’OAC de 

l’Ajuntament per tal de fer la inscripció.  

L’horari serà els dilluns de 11.15 a 12.10 i els dijous de 

10.00 a 10.55h.  

Ajuts socials 
 

 Per a l’adquisició de llibres de text i material escolar 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. 

 Ajuts activitats esportives per a prevenir el risc d’exclusió social 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 aquests ajuts és del 23 de        

setembre al 18 d’octubre a l’Ajuntament en el següent horari: 

 De Dilluns a Divendres de 9h a13h i Dimarts i Dijous de 17h a 19h  

Les bases de l'atorgament d'ajuts es poden trobar al web de l'Ajuntament i a l' Oficina d'Atenció 

al Ciutadà (OAC). 

 

II Fira de Minerals 
El dissabte 19 d’octubre tindrà lloc la segona 

edició de la fira de minerals “MINERGUALBA” 

en horari de 10h a 14h i de 16h a 18h a la 

sala Gorg Negre. L’organització va a càrrec 

de l’Ajuntament de Gualba amb la 

col·laboració del Grup Mineralògic Català. 

Aquesta fira permet disposar d’un espai  

d’intercanvi i de venda directe de minerals. A 

part de la fira es podrà visitar l’exposició 

permanent a la masia de Can Figueres. 
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Aplec de San Cristòfol 

 

Amb la voluntat d’anar recuperant           

tradicions del nostre poble, la Comissió de 

Festes de l’Ajuntament de Gualba va      

organitzar el passat 14 de juliol l’aplec de 

Sant Cristòfol, que va tenir lloc a l’esplana-

da de l’ermita del sant. D’acord amb el 

mossèn es van beneir cotxes i altres      

vehicles i la coral “Les Veus de Gualba” va 

interpretar els Goig de Sant Cristòfol. 

Seguidament es van ballar sardanes      

interpretades per la Cobla Canigó i es va 

servir una paella als assistents. Finalment 

va acabar l’aplec amb animació infantil  a 

càrrec de FEFE i CIA i amb el suport del  

programa “Viu el Parc” de la Diputació de 

Barcelona. 

La voluntat de la Comissió de Festes de 

l’Ajuntament es continuar amb aquesta 

celebració per tal de situar-la de nou com 

una tradició en el nostre calendari d’activi-

tats. 
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Control del mosquit tigre 

 

Es tracta d’un seguiment que es porta a terme cada any per part d’especialistes que fan visites 

periòdiques des de maig a octubre per tal de controlar i reduir la població de mosquit tigre.   

Durant les visites d’inspecció 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. Cal dir que cada vegada hi ha 

més col·laboració per part de la població. 

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. 

 

 Per a més información podeu consultar la página 

web:http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/

article/Mosquit_tigre  
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Cusos d’ANGLÈS 

2019/2020 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 setma-

nals subvencionats.  

Us podeu adreçar a l’OAC per a més informa-

ció. 

 

NOU!!! Curs d’escriptura 

autocreativa per a 

adults (amb Joan de Boer 

www.joandeboer.cat) 
 

Vols convertir-te en escriptor per uns dies? 

En el curs realitzarem múltiples exercicis 

d´escriptura creativa que ens permetran 

explorar el nostre talent innat: exercicis de 

creativitat; de creació d´històries; textos   

no-literaris...  

Una manera pràctica i divertida d’endinsar-

se en la pell d´un escriptor. T´hi atrevei-

xes? 
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ESBART JOVE DE GUALBA 

 

L’Esbart Jove de Gualba ha donat per acabat el curs actual amb la ballada de la Festa 

Major d’estiu de Gualba 2019. La ballada de l’EJG va estar tot un èxit de participació i 

de públic, i es van desbordar totes les previsions. Moltes gràcies a tothom per creure 

en aquest projecte. Ara ja ens preparem pel proper curs amb força novetats. 

En primer lloc volem agrair la feina feta per les dues professores la Laura i la Laia que 

ens deixen per motius professionals i de formació. Que sàpiguen que sempre que  

vulguin les rebrem amb els braços ben oberts. Són unes grans professionals que no 

poden comprometre’s un any més, bé sigui per la feina i o reptes personals que les 

porten lluny d’aquí o que fa que tinguin greus restriccions en l’horari disponible.     

Moltes gràcies a les dues per la feina feta. Serà difícil mantenir el nivell que ens heu 

fet assolir, però ho intentarem. 

Aquest fet comporta canvis en l’estructura dels grups. És per aquest motiu que esdevé 

molt important que els balladors, balladores i els seus responsables assisteixin a   

l’assemblea general de l’Esbart que tindrà lloc el proper dissabte dia 21 de setembre 

de 2019 a les 17:00 hores a la sala Gorg Negre. Aquest dia es donaran a conèixer les 

novetats per al proper curs i es comentarà la previsió d’horaris per al curs que ara 

començarà. L’assemblea està oberta no només als balladors/es, socis/ies, pares i 

mares, sinó també a totes aquelles persones interessades a incorporar-se i formar 

part de l’Esbart.  Tenim els braços oberts a incorporar nous balladors i balladores als 

diferents grups. És important mantenir les nostres tradicions i està en les nostres 

mans que la dansa continuï sent un dels pilars de la nostra cultura catalana.  

Tot i que el curs dansaire ha finalitzat, encara hi ha dues actuacions programades 

aquest mes. La primera el 15 de  setembre al Foment d’Horta de Barcelona dins de la 

Roda de Veterans Catalònia i la segona el 28 de setembre a Gualba a les 18:30 a la 

sala Gorg Negre dins la mateixa Roda. Aquest dia ballaran l’Esbart de Figueres, Grup 

Juventus de Barcelona i Esbart Maragall de Barcelona. Us convidem a assistir-hi!  

Aquest any la ciutat gitanera ha estat Calella de la Costa. La trobada ha tingut lloc els 

14 i 15 de setembre i malauradament l’EJG no hi ha pogut participar.  

Finalment, volem agrair el suport de l’Ajuntament de Gualba a l’ EJG i per haver posat 

totes les facilitats per a realitzar totes les ballades aquest curs dansaire. 
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El Punt d’Informació      

Junevil de Gualba, a      

disposició del jovent del 

poble 

 

Cada dijous, en horari de matí i tarda, 

podeu trobar la tècnica de Joventut de 

l’Ajuntament a la masia de Can Figueres. 

La seva tasca principal és acompanyar a 

la població jove en els seus processos de 

transició cap a la vida adulta, així com 

potenciar la participació d’aquest 

col·lectiu en la vida comunitària del     

municipi. 

Si tens entre 12 i 29 anys i necessites 

informació sobre estudis o feina, estades 

a l’estranger, salut i/o benestar, beques i 

concursos, activitats juvenils, participa-

ció... o qualsevol altre àmbit que et pugui 

ser d’interès... demana cita i rebràs la 

informació que necessites! Per fer-ho, 

pots enviar un correu electrònic a       

gualbajove@gmail.com o bé un missatge 

al perfil d’Instagram @gualbajove. 

Oficina Mòbil d’Informació al 

Consumidor 

  

L’Ajuntament de Gualba i la Diputació de Barcelo-

na 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 assesso-

rament sobre temes de consum: assegurances, 

serveis bancaris, serveis a domicili, serveis        

turístics, habitatge, subministraments bàsics...  

La propera visita està programada pel dimecres 9 

d’octubre de 2019,  

de 10:30 h a 13.00h , a la Plaça Joan Ragué. 
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Control de la vespa      

velutina 

 

S’han instal·lat trampes per capturar 

les vespes reines i evitar que facin 

rusc. S’han capturat 198 reines i 

1278 vespes obreres. La captura de 

les reines equival, segons els experts, 

que hi hagi 4.450.000 vespes     

obreres menys. Els tècnics informen 

de l’eficàcia d’aquestes trampes, 

alhora que adverteixen que no     

comporten l’eliminació de la totalitat 

de vespes velutines. 



 

GUALBA TRAIL 

 
L’Associació Gualba Trail us convida a participar, el proper 20 d’octubre, a la 6a edició. 

Dues distàcies: Trail 21km i la Speed Trail 13km. 

Podeu fer les inscripcions a https://runedia.mundodeportivo.com 

A més, durant tot el matí hi haurà el Mercat de segona mà, animació pels nens, barra i tastet de 

senglar. 

No us ho podeu perdre!!!! 
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AMICS DE LA MÚSICA 
El proper 22 de novembre es Santa Cecília, patrona dels músics i és per aquest motiu que 

la AMG volem organitzar un concert amb el grup de jazz-soul LAZY GROVE, tindrem també 

barra de begudes en la mateixa sala!!! 

Recordeu divendres 22/11/19 a les 22:00 a la nostra sala,el Gorg Negre 

Us hi esperem per fer una celebració, com cal!!!! 

Visca la música!!!! 
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CREACTIVA 

LES VEUS DE GUALBA 

Gualbencs i Gualbenques 

El 6 de desembre de 2009, Josep   

Maria Alpiste, arrenca el projecte de la 

coral que ell mateix va dirigir durant els 

5 anys  següents. 

Els rodolins d’aquesta “Auca” que ha 

preparat en Miquel Garcia, resumeixen 

els deu anys d'història de la coral. 

Cantar és divertit, cantar és relaxant i 

va molt bé per combatre l’estrès. La 

coral és un grup d’amics, divertits que 

s’ho passen molt be cantant. 

T’ho recomano  

“ VINE A LA CORAL” 
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GRUP D’ACCIÓ EN DEFENSA DELS ANIMALS DEL                

MONTSENY 

 
Tal com hem comentat en diferentes 

ocasions, estem esperant a que   

l'Ajuntament faci la tanca al terreny 

que ens ha cedit, per poder esterilitzar 

i anar portant els gats a la colònia. 

El passat mes de juny vam fer la    

primera part de la Campanya: la    

identificació de les mascotes (xip   

gratuït). És curiós la poca demanda 

que hi va haver al poble. Encoratgem 

als veïns de cara a les pròximes    

Campanyes. Ara ens queda la segona 

part que és molt important, la         

d’esterilització i vacunació a preus 

especials, i que tenim programada del 

15 al 31 d’octubre. Cal trucar-nos als 

telèfons 672404548 o 938487170 i 

apuntar-se amb les dades del         

propietari/a i de la mascota i del què 

es vol fer. Després us trucarà el     

veterinari per concretar dia i hora. 

 

 

Ah, ja tenim participacions de la GROSSA de Cap d’Any!! Es juga 1 euro a cadascun dels 

números: 


