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AJUNTAMENT DE GUALBA

☎ TELÈFONS D’INTERÈS

Oficina d’Atenció al Ciutadà

Ajuntament de Gualba

938487027

Camí del Racc 2

Guàrdies municipals

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

 Atenció presencial només amb cita previa trucant

Taxi Gualba

656008900

Escola Aqua Alba

938487240

al tel. 93 848 70 27
Punt d’Informació Turístic i del Parc Natural del

Llar d’infants La Cuca de llum

938487253

Montseny

Hospital de Sant Celoni

938670317

Horari d’atenció al públic:

Emergències

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

Punt d’Informació Turístic i

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

del Parc Natural del Montseny

112
937440481

www.gualba.cat

www.facebook.com/
Ajuntament-de-Gualba

@gualbainfo
#Gualba
@gualbainfo
#Gualba

Ajuda'ns a mantenir els
espais públics nets

Ajuntament de Gualba
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La nova etapa de represa (nova normalitat)
La Generalitat gestiona l'emergència a Catalunya des de la finalització de la fase 3.
A partir de les 00.00 del 19 de juny començà a tot Catalunya l’etapa de represa.
Aquesta nova etapa implica que la ciutadania ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar
la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició
a aquests riscos, i ha d'adoptar les següents mesures bàsiques de protecció individual i
col·lectiva:



Higiene freqüent de mans.



Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca
amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).



Manteniment de grups de convivència habitual el més estables possible, minimitzant
els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.



Distància física interpersonal de seguretat.



Ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de
seguretat.



Preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats.



Ventilació correcta dels espais tancats.



Neteja i desinfecció de les superfícies.

Aquest deure de protecció és igualment exigible a les persones titulars de qualsevol activitat
econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic.
Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el
sistema públic de salut.

2

Estem a l’estiu i aquest any tenim sensacions diferents
amb tot el tema de la pandèmia i les seves conseqüències. Primer de tot desitjo que de mica en mica ens anem
refent de tot plegat, això sí, amb les mesures pertinents i
posant molta cura perquè encara queda molt per fer. Els
meus ànims de nou a totes aquelles persones que ho
esteu passant més malament. Des de l’Ajuntament de
Gualba vam establir des d’un primer moment, mesures
de diferents tipus per pal·liar aquesta crisi, mesures
socials, econòmiques i sanitàries bàsicament. De tot això
ja hem anat informant periòdicament. Aquestes mesures
són complementàries a les que han endegat des de la
Generalitat o el Govern Central. Durant aquests mesos de
confinament hem dedicat tots els esforços, com és el
nostre deure, a fer una bona gestió de la crisi amb informació, mesures, coordinació… Vosaltres, veïns i Veïnes
heu estat els protagonistes amb les bones voluntats i el
bon fer i s’ha pogut articular una base de persones voluntàries amb una dedicació espectacular, mil gràcies!
Nosaltres, com Ajuntament seguim treballant per reactivar el dia a dia i tornar més o menys a la normalitat, això
sí, sempre pendent de l’estat que ens trobem i de les
restriccions establertes.
Per una altra banda, mentre uns treballem per ajudar a
sortir d’aquesta crisi el millor possible, d’altres es dediquen a menysprear la feina que fem, a insultar, a difamar, a mentir i fins i tot a delinquir. Darrerament he
hagut de cursar dues denúncies a Mossos: una per falsificació de perfil de Twitter del nostre grup polític JUNTS
PER GUALBA i una altra per pintades insultants en contra
de veïns, càrrecs públics i funcionaris municipals a la
façana de la Casa de la Vila. Se’ns atorguen fets que no
són i es fan comentaris sense fonament amb una total
manca de respecte i de valors, impropis per a poder
mantenir una convivència com cal en el nostre poble.
Faltant-nos al respecte falten a tota la gent que ens va
escollir. Fins i tot molts dels qui no simpatitzen amb
nosaltres també es senten ofesos per aquesta manera
d’actuar. I que consti que això no va d’opinions, tothom
té dret a opinar des de l’argumentació, la veracitat i el
respecte; la diversitat d’opinions enriqueix, sempre que
es faci des d’aquests paràmetres. És de covards i és
mesquí posar-se en la vida privada dels altres, però de
vegades tinc la sensació que som massa permissius
amb aquest fet. On estan els valors? On són els principis? Això és el que ensenyem a les generacions futures?
Trobo a faltar aquell diàleg que abans teníem sobre
coses importants i, de vegades, no tant importants;
aquella proximitat des de la discrepància d’opinions; fins
i tot alguna abraçada per part d’un adversari polític. En fi,
trobo a faltar la humanització en l’àmbit polític. El “tot
s’hi val” per aconseguir una fita no és la meva manera de
fer. Qui es dedica a empastifar ha de vigilar perquè, tard
o d’hora, sempre s’acaba esquitxat. I quan es parla de
temptacions individuals, referint-se als altres, que tothom
es miri el seu melic abans de dir res.
Tenim un deure, un compromís, que és el de servir al
poble i als seus veïns i veïnes, i que és el que hem fet
fins ara amb tota la dedicació i estima. Superar les adversitats ens fa més forts.
Salut i ànims!
Marc Uriach
Alcalde de Gualba

NO PRESENTEN ESCRIT
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Cancel·lació de la Fira de Bruixes de Gualba 2020
Des de l’Ajuntament hem estat mantenint oberta
la possibilitat de celebració de la Fira de Bruixes
esperant la definició de les normes de seguretat
sanitària. Ara, un cop ja tenim constància de les
regulacions establertes pel PROCITAT per a
actes massius a l’aire lliure, valorem que és
pràcticament impossible celebrar amb garanties
la Fira de Bruixes d’aquest any.
Les normes del PROCICAT demanen establir
perímetres en els que es pugui controlar
l’aforament i l’accés controlat de persones, així
com garantir la distància de seguretat entre les
parades. Tenint en compte les característiques
dels espais en els que habitualment celebrem la fira i el tipus de activitats que hi fem, és fa
molt complex el seguiment i compliment de les normes sanitàries establertes.
Es per això que hem decidit no celebrar la fira aquest any. Agraïm la vostra comprensió i
esperem poder celebrar, de forma totalment normal, la Fira de Bruixes el proper any 2021.

Represa de les visites Liceu a la fresca
del Bibliobús a Gualba El passat 20 de juny , a les 22h, i per quart any
El bibliobús de la Diputació de Barcelona
ha reprès el servei.
La Diputació de Barcelona ens informa que
s’ha reduït l’horari d’atenció al públic, tot i
que s’ha intentat respectar el dia de la
setmana i freqüència de pas.

consecutiu, Gualba va acollir l’òpera del Liceu a
la sala Gorg Negre. Els assistents van poder gaudir d’una excel·lent representació de l’òpera
“Carmen de Bizet”. A la mitja part l’Ajuntament
va repartir coca i cava als assistens .
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16 Propostes presentades als pressupostos
participatius Gualba 2020
El procés dels pressupostos participatius va veure alterat el seu calendari com a
conseqüència de la pandèmia que hem viscut. Malgrat això, l’empresa que coordina el
procés, Estel, va oferir sessions virtuals per a les persones i entitats que volguessin
presentar propostes. I un cop entrats en fase 1 es va realitzar, el dia 4 de juny, una sessió
presencial, respectant les mesures sanitàries establertes, per a la presentació de
propostes.
S’han presentat 16 propostes en total, algunes presentades per veïns i veïnes i altres per
entitats de Gualba. Podeu consultar les propostes a la web del projecte:
https://decidim-gualba.diba.cat.
A partir del dia 12 de juny i fins el 30 de juny la Comissió Tècnica realitzarà un procés de
valoració i adequació econòmica de les propostes i contactarà, si és necessari, amb les
persones o entitats que les han presentat.
Un cop realitzades les valoracions per part de la Comissió Tècnica, i a partir de l’1 de juliol
s’iniciarà el procés de priorització i votació de les propostes fins al 23 de juliol. En aquest
període, i per a ajudar a les persones que necessitin suport en aquesta fase del procés de
priorització i votació, es durà a terme un taller presencial a la Masia de Can Figueres el dia
16 de juliol de 18h a 20h.
Per acabar el procés es farà una presentació dels resultats finals el dia 30 de juliol de 18h
a 20h a la Masia de Can Figueres.
Us animem a participar en el procés de priorització i votació per a seleccionar entre tots les
propostes més adequades per a invertir els 12.500 euros destinats al procés de
pressupostos participatius 2020.
#GualbaDecideix

El bibliobús Montnegre tornarà a Gualba
els divendres de 12:30 a 13:30 h a partir
del 3 de juliol, amb el següent calendari:
3 i 17 de Juliol
4 i 18 de Setembre
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Obres de manteniment i
millora

Pla d’Ocupació Local

Des de l’Ajuntament de Gualba hem
anat aprovant diferents Plans
S’han dut a terme diferents obres de manteniment i d’Ocupació Locals amb la finalitat de
millora. Entre d’altres:
promoure llocs de treball al municipi.
Els fons econòmics per al Pla d’Ocupa- Reparació de voreres a alguns carrers de Can
ció sol·licitats a la Diputació de BarceFigueres, Can Pla i al carrer Martí Joan.
lona han permès, per aquest any
- Millora i embelliment de la zona d’escombraries de 2020, contractar un operari per a la
brigada durant 7 mesos.
Can Pla.
- Re-asfaltat del carrer Riera de Gualba a la zona del
Polígon Industrial
A més, s’està en procés de licitació de:
- Instal·lació de plaques solar a la teulada de la llar
d’infants “La Cuca de Llum”.

Oficina Mòbil
d’Informació
al Consumidor

- Arranjament de diferents camins forestals per L’Ajuntament de Gualba i la Diputació
de Barcelona organitzen, de forma
adequar-los al Pla de Protecció d’Incendis (PPI).
conjunta, les visites de l’Oficina Mòbil
I també s’ha iniciat l’estudi per a solucionar els d’Informació al Consumidor per atenproblemes d’inundació del pas soterrat a la C-35. dre, de forma gratuïta i personalitzada, les vostres consultes i oferir-vos
Aquest estudi s’està fent conjuntament amb l’ADIF i
informació i assessorament sobre
preveu com a solució la instal·lació d’un sistema de
temes de consum: assegurances,
bombeig d’aigua automàtic.
serveis bancaris, serveis a domicili,
serveis turístics, habitatge, subministraments bàsics...
La propera visita està programada pel
dia 16 de setembre, de 10:30h a
13h , a la Plaça Joan Ragué.
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Campanya 2020 control mosquit tigre i vespa
velutina
Mosquit tigre
L’Ajuntament porta a terme com cada any en aquesta època les actuacions de prevenció i
control del mosquit tigre (Aedes albopictus) al municipi. Es fan diverses visites d’inspecció
periòdiques, per part de tècnics especialistes, a la via pública i es realitzen les actuacions
pertinents per tal de minimitzar les molèsties d’aquesta espècie sobre la població.
Recomanacions generals a 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– Elimineu els punts d’aigua on poden criar. Els recipients petits són especialment atractius pel mosquit tigre i fàcils de retirar.
2– Buideu o canvieu l’aigua regularment (mínim un cop per setmana), en cas que no es
pugui eliminar o retireu el possible recipient de cria.
3– Tapeu amb tela mosquitera sense punts de fuga o bé ompliu amb terra, en el cas que
un punt amb aigua acumulada no es pugui buidar.
4– Tracteu 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.
Continuem demanant la col·laboració de totes les persones per tal de reduir les afectacions
d’aquest molest insecte ja sigui facilitant les tasques de control, com comunicant a través
de l’OAC de l’Ajuntament qualsevol sospita.
Vespa velutina
Aquest any s’ha comprovat menys activitat d’aquesta espècie, molt probablement degut al
control fet l’any apassat amb la captura d’unes 135 reines i 1200 obreres, a la presència
de molts ocells i al temps. Fins a la tardor, quan caigui la fulla dels arbres, no es podran
localitzar si hi ha nous nius.
Actualment tenim instal·lades 10 trampes i aviat es podrà fer un primer recompte de les
captures. A data d’avui no s’ha pogut localitzar cap niu actiu , els que es veuen són d’altres
anys i no presenten activitat.
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Agència Catalana de la Natura
La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia
19 de febrer de 2020, va acordar establir el seu dictamen sobre la Proposició de llei de creació
de l’Agència de Patrimoni Natural (promoguda per Junts X Cat, ERC, PSC i Comuns). A la vista
del contingut d’aquesta Proposició de llei i de la tramitació parlamentària que l’ha precedit,
representants dels ens locals, de la societat civil i del teixit econòmic de Catalunya, sobretot
vinculats al món rural, han expressat la seva queixa de no haver estat prou consultats en el
tràmit previ de compareixences i van demanar l’ajornament de la seva aprovació. El diàleg és
imprescindible en el desenvolupament de qualsevol llei, també en les que fan referència al
món ruraI. El món rural i el medi natural són de gestió molt complexa, per la gran quantitat de
variables que cal tenir en compte: la millora i la conservació de la biodiversitat, l’ús social del
bosc, la regulació del cicle de l’aigua, la producció d’energia i de productes locals, la lluita contra el canvi climàtic i contra el despoblament i envelliment rurals, la prevenció dels incendis
forestals, etc.
Es demana que aquesta gran complexitat requereix d’una visió integradora que només és pot
tenir si és compta amb el territori. Cal dotar d'oportunitats al món rural per poder tenir un país
cohesionat, equilibrat i amb futur al mateix temps que cal dotar de coneixement al món urbà
vers el món rural. Aquest objectiu només s’aconseguirà amb una cooperació real entre territoris, institucions i departaments de la Generalitat de Catalunya. No serà eficaç la gestió del medi
si en la composició i la direcció dels òrgans administratius que la tenen encomanada, no hi
participen de forma important els ens locals afectats, cosa que no s’aconsegueix en la Proposició de Llei que només preveu la participació testimonial en el Consell de Direcció de les administracions locals.
Finalment, el dia 18 de juny es va aprovar la Proposició de llei al Parlament. No s’està en contra de la creació d’aquesta Agència, sinó que es demanava, bàsicament, que s’ajornés la Proposició de Llei fins que no fos consensuada amb els ens locals i representants del territori.
Com a Ajuntament de Gualba ens vam adherir a un manifest demanant aquest ajornament per
crear una Agència Catalana de la Natura necessària, però consensuada amb el territori.

Neteja de parcel·les
Sempre, i especialment en temporada d’alt risc d’incendi, els propietaris de les finques estan
obligats a mantenir-les en condicions de seguretat, salubritat, decòrum i ornat públic adients i
retirar la mala herba i les escombraries, d’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya (Text refós de la Llei d’Urbanisme i Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost).
La brutícia de les parcel·les dóna lloc a la proliferació d’animals i focus d’incendi especialment
perillós en els mesos d’estiu, sumant-se les molèsties que comporta als veïns.
Per tant, tots els propietaris de finques brutes i en estat d’abandonament haurien de procedir a
netejar-les, si encara no ho han fet.
El seu incompliment serà objecte de sanció, d’acord amb la legislació vigent.
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Obres d’arranjament dels desperfectes ocasionats
pel temporal Glòria
El passat mes de gener el temporal Glòria va afectar diverses parts del nostre municipi i
comarca. Des de l’Ajuntament hem dut a terme, per la via d’urgència que s’ha vist dificultada per l’inici del confinament a inicis de març, les obres necessàries per a l’arranjament
dels desperfectes ocasionats pel temporal.
Tot seguint fem una relació de les accions dutes a
terme o en curs:
- Reparació amb rocalla, formigó i asfalt al carrer
Martí i Pol.
- Refer el tros malmès de la vorera del Carrer de la
Diada al Roial Parc.
- Reconstrucció del filat i del mur del dipòsit 2 del
Roial Parc.
- Construcció del mur de formigó i rocalla del Camí de
Can Penjarella (en procés).
- Refer les baranes i el filat exterior de la zona de la
depuradora de Can Pla.
- Consolidació del talús davant de la masia de Can
Figueres, amb malla anti-despreniment (en procés).

Reunió amb establiments comercials i
restauració per a la reactivació econòmica
Abans de l’inici de la Fase 1 es va celebrar una reunió amb els comerços, bars i restaurants
de Gualba amb la finalitat de preparar el procés de reobertura i de reactivació de l’activitat
comercial.
La reunió va servir per compartir les accions a dur a terme per a garantir un correcte
procés de reobertura de l’activitat comercial. També va servir per recollir propostes per
part dels assistents per a millorar la informació sobre l’activitat que duen a terme i per a
promoure el nostre municipi.
Es va treballar en la potenciació de la marca: “Gualba, l’embruix de la Natura”; es van fer
propostes per a l’embelliment del poble i la seva relació amb les llegendes del Montseny, i
també per a la millora de la visibilitat dels comerços a la pàgina web de l’Ajuntament.
Aquesta darrera acció ja s’ha iniciat amb la reforma de l’apartat de “comerços i gastronomia” de la pàgina web.
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Reunió amb entitats per a la reobertura dels locals
municipals
El passat 10 de juny es va celebrar una reunió amb els responsables de les entitats que
habitualment usen els espais municipals tancats per valorar el procés de reobertura i de
represa de les activitats seguint els protocols sanitaris.
La reunió va servir per valorar el procés de reactivació de l’activitat cultural i social de les
entitats convocades així com per garantir que en aquest procés es respectarien els protocols
sanitaris establerts. Es van valorar les normes i protocols establerts, en particular els de neteja
prèvia i posterior, així com els aforaments de les sales que variaran segons la fase en la que
ens trobem.
Des de l’Ajuntament recomanem prudència, en particular per a aquelles activitats que
s’adrecen a persones de risc, ja sigui per l’edat o per possibles afectacions de salut, i també
per a les activitats que agrupen un número elevat de persones.
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Ens fa molta il·lusió informar que, a través de la sinergia entre entitats, hem guanyat els premis FAPAC 2019
en la categoria de "Transformem la societat" amb el projecte fet l'any passat del Passaport del Futur , amb
l’ajuda de l’AMPA de l’Escola Aqua Alba, qui va canalitzar aquest reconeixement, i volem fer-lo extensiu a
tots els membres de la nostra Associació, a l'Escola, a l'Ajuntament, a tots els comerços i entitats que hi
han participat i cregut en aquest canvi però sobretot a tot l'alumnat, famílies, amics i amigues, persones
grans i petites, avis i àvies, tiets i tietes, a totes les persones participants!
GRÀCIES!!!
Ens agradaria fer una referència especial a l’Imad Filali, qui va acollir Gualba al Pinatar i va participar amb
nosaltres en diverses activitats, una gran persona, amb il.lusions i un futur amb moltes expectatives. Malauradament,durant aquest període, l’Imad ha mort en un accident. En parlar amb la Marta, cap d’acollida del
Pinatar, i demanar-li que escrivís unes ratlles pel butlletí ens va donar la frase que acompanya al mural que
li van fer els seus companys i companyes, així amb elles ens acomiadem en aquest escrit.

Si vols participar en alguna de les nostres activitats o conèixer-nos una mica més, no ho dubtis i posa't en
contacte amb nosaltres a gualbacreactiva@gmail.com o busca'ns al
Facebook (@ gualbacreactiva ) / Instagra( @gualba_creactiva
) / Twitter (@ gualbacreactiva).

AMPA ESCOLA AQUA ALBA
Temps era temps quan…
Quina època, quants canvis, emocions, sentiments, i sobretot
incerteses….
Març 2020 correm perill, i cal confinar-se! No és un simulacre, és
real i de sobte, tot canvia…
Amb la col.laboració de l'Ajuntament de Gualba i
Us deixem un recull de sentiments i sensacions d’aquests últims
L'Escola Aqua Alba.
temps… sense escola.
Angoixa, tristesa, esperança, agraïment a les persones que estaven a primera línia. Hem sigut afortunats
per viure-ho bé sense que ens toqués de prop i això ha creat un vincle més fort amb els fills, hem jugat, rigut, pintat,
escoltat, ens hem fet molts petons. La por que ens queda és no passar-li la malaltia als avis, els horaris escolars i
laborals moltes vegades no són compatibles i aquí entra la figura de l’avi que en aquesta pandèmia són d' alt risc.
Una mare
Qui s'esperava una situació com la d'enguany? Qui es va prendre seriosament el tema des del començament?.... Molts herois aquests dies: metgesses, policies, infermeres, professors, alumnes, avis, filles, mares, pares... I
tots hem après una mica. Diuen que aprenem 100 vegades i oblidem 101. Corregim aquesta regla. Aprenem tots
d'aquest fort toc d'atenció, si us plau. Un pare
El confinament l'hem viscut tancats a casa, sense sortir durant dos mesos i mig, nosaltres tenim un jardí i
hem pogut distreure'ns, perquè sentint les notícies que explicaven per la televisió, et provocaven molta tristesa. Ara
també hi ha la gran sort de que les tecnologies han avançat molt i hem pogut connectar amb els familiars i amics a
través de videoconferència, sinó hagués estat encara més dur. Un avi
Mare, qui és el “colonarvirus”? diuen que ens pot fer mal, que està a fora. Tinc por, vigila mama quan
surtis a treballar. Quan marxarà? als hospitals el guanyen, oi? Vull anar amb els meus amics, a l’escola, què deu fer la
Maite? Jo no vull portar mascareta, em costa respirar, i molesta molt. No ens podem tocar, però puc jugar? 4 anys,
P4
M’he sentit molt sola i avorrida, i vull que s’acabi tot això. Vull tornar a la normalitat a l’escola, a sortir
sense mascareta i a jugar sense les distàncies de seguretat. I per el contrari el que més m’ha agradat ha sigut: que
he estat més en família i m’ho he passat bastant bé. 10 anys, 4t
Aquest final de curs m'hagués agradat viure'l al cole, amb els meus amics i amb els meus professors,
perquè el curs que ve ja no tornaré. Em sap molt greu no poder acomiadar-me com sempre s'ha fet, amb una festa de
final de curs i un viatge. Espero que el covid no s'allargui molt i totes puguem tornar a estudiar a l'institut i a l'escola
amb els nostres amics i amigues. 12 anys, 6è
D’un dia per l’altre, l’ordinari es va tornar excepcional: passejar pel carrer, xerrar amb els amics, fer una
abraçada,... i anar a l'escola. Les converses a les 8:55 del matí a la porta, transitar pels passadissos, explicar a casa
el que s’havia après aquell dia, comentar les anècdotes que suposa viure. Tot això va quedar en “stand-by”.
És imperatiu que l’escola, com a element cohesionador de la societat, recuperi el seu paper de pilar de la
vida dels pobles, de fil conductor del present dels infants. El mestre
6
Una abraçada, molta força i molts ànims a tothom. Tot anirà bé. La vostra AMPA
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Reobertura de les escoles a Gualba
AMICS DE LA MÚSICA DE GUALBA

El dia 8 de juny vam entrar a la Fase 1 i, seguint les recomanacions del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, es van reobrir els centres educatius a Gualba: la
llar d’infants “la Cuca de Llum” i l’escola d’infantil i primària “Aqua Alba”.
Tant la llar d’infants com l’escola van elaborar plans de contingència que van ser
presentats als representants de les famílies, AMPA i regidoria d’Educació.
Els Serveis Territorials d’Educació estan ja treballant amb l’escola i amb la regidoria
d’Educació el protocol per al funcionament del proper curs escolar 2020-21 que s’iniciarà
el proper mes de setembre.

El Servei de Joventut
de Gualba està a la
teva disposició
Arran de la crisi generada per la COVID19, el Servei de Joventut de Gualba ha
deixat de fer atenció presencial. Tot i així,
el Servei segueix operant de forma
telemàtica. Si tens entre 12 i 35 anys i
necessites informació de qualsevol tipus:
educació i formació, treball, voluntariat,
estades a l'estranger, salut, etc. Envia un
correu a gualbajove@gmail.com i demana
una atenció personalitzada a través de
videotrucada, trucada o correu electrònic.

GUALBA CREACTIVA
Des de l’última trobada que vàrem tenir amb tots vosaltres, a través del butlletí, tot ens ha canviat. El Covid19
ens ha ensenyat, a cadascun de nosaltres. Volem donar suport a totes les persones afectades en aquesta
situació tan especial i diferent, tal com hem fet i seguim fent, ajudant en la mesura de les nostres possibilitats.
Les nostres activitats també van quedar afectades i ara, amb la “nova normalitat” volem emprendre-les! En breu
doncs, retornaran les activitats a funcionar; Pilates, Ioga, “mi cuerpo...”, Dansa. El mes d’abril hauríem celebrat 2
anys d'acció de neteja mensual de la riera a Gualba. Ens complau anunciar que el dissabte 30 de maig v am
reiniciar l'activitat! Amb protocol, està clar! Seguim!
Seguim construint, des del confinament mirant al futur, i treballant en la Batucada pel poble, així com en noves
propostes que podeu trobar interessants i contactar enriquint-les: Utilitzar un espai per fer co-working, ara més
que mai amb el teletreball, enfortint sinergies de forma col.laborativa, o altres com classes de ceràmica p er
adults.
L’última activitat que varem poder fer abans del confinament va ser el 8 de març amb motiu del dia de la dona,
la xerrada - debat de la Sala Gorg Negre, acompanyada pel mural al·legòric, i la implicació dins l’escola d’aquesta
data senyalada, va ser de nou un èxit compartit!
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Subvencions de l’Ajuntament de Gualba al casal
d’estiu 2020
L’Ajuntament de Gualba un any més atorga ajuts a casals d’estiu 2020 per a infants i
joves del municipi. Aquests ajuts estan destinats a famílies que no poden assumir el
cost del casal i es tramitaran sempre a través de Serveis Socials.
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Dinamitzadora cívica per l’emancipació juvenil
Durant el confinament i l'estat d'alarma provocat per la covid-19, la dinamitzadora cívica per a
l'emancipació juvenil ha seguit fent acompanyament als joves sols via telemàtica, per saber les
seves inquietuds i necessitats. A més a més d'oferir orientació educativa i formativa abans de
les preinscripcions als ensenyaments reglats i no reglats per a que aquests joves puguin
seguir formant-se.
Per altra banda, m'agradaria donar a conèixer el projecte de mentoria amb joves que migren
sols per tal d'ajudar a la seva integració com un actiu social del territori. La mentoria promou
una relació de suport i acompanyament entre persones adultes i els joves que migren sols amb
la finalitat que coneguin i es vinculin a la societat d'acollida. Per a més informació...

Contacte:
Cristina Ureña 667 982 788

COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE GUALBA
Des de la colla de Geganters i Grallers de Gualba, ens plau
de saludar-vos de bon grat. En primer lloc volem donar ànims
a tothom i felicitar a totes i tots que han aportat el seu granet
de sorra per lluitar contra la pandèmia i les seves problemàtiques derivades. Aquest està sent un mal any per a tothom,
especialment per qui ha perdut éssers estimats, des d'aquí
volem expressar el nostre condol a les famílies; tant de bo
tots els problemes fossin suspendre actes públics. Esperem
que es trobi aviat una solució.
Una vegada més, volem agrair a l’ajuntament tant el seu
suport com la possibilitat de participar lliurement en aquest
mitjà. Nosaltres hem hagut de suspendre la trobada gegantera que teníem prevista a Gualba per aquest mes de juny, i
tots els municipis que havíem de visitar des del març també
s’hi han vist obligats. Fins i tot estem veient com es cancel·len actes previstos al setembre, tot i que hi ha alguna
colla que es prepara per fer trobades geganteres a l’agost.
Aquest havia de ser un any especial per nosaltres, ja que
després de deu anys, hem aconseguit un remolc pel transport dels gegants. No obstant això, mantenim
l’esperança de poder fer encara que sigui una plantada a l’agost, però caldrà veure l’evolució de tot plegat.
De moment ens limitarem a fer previsions a molt curt termini. Ànims, salut i força a tothom.

GRUP D’ACCIÓ EN DEFENSA DELS ANIMALS DEL
MONTSENY
Des de setembre del 2016 que estem mantenint converses amb aquest Ajuntament pel tema de fer una
colònia controlada de gats amb el compromís de construir com tantes vegades s’ha dit, la comentada
colònia per que puguin tenir el seu espai i es vagin esterilitzant a les femelles perquè no tinguin cries que o
moren , desapareixen o molesten.
A hores d’ara ( han passat casi 4 anys), i continuem esperant, havent d’aguantar les queixes d’alguns veïns
que pensen que és per la nostra ineficàcia.
D’acord amb la llei Juliol 2008 de Protecció als Animals de la Generalitat de Catalunya, es obligació del
Consistori Municipal fer-se càrrec dels animals del carrer i si volen, amb la col·laboració d’una entitat com la
nostra.
De mentre anem fent les adopcions dels petits com sempre.
En el que portem d’any s’han donat amb contracte d’adopció 17 gatets, i s’han hagut de portar a visites
veterinàries per fer cures i atendre els recent nascuts.
Hem de donar les gràcies a les persones que fan de casa d’acollida que tant bé els han cuidat.

Si vols més informació posa’t en contacte amb
l’Ajuntament al telèfon: 667 982 788
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ESBART JOVE DE GUALBA
Totes les previsions d’assajos i
ballades planificades per l’Esbart
Jove de Gualba el 2020 s’han vist
trasbalsades per la pandèmia de
coronavirus COVID-19. S’han hagut
de suspendre els assajos i les
ballades de tots els grups pel
confinament i les recomanacions de
distància social. En conseqüència,
la ballada de Gitanes de Gualba
prevista pel 17 de maig no s’ha
pogut realitzar. Cal dir que la
totalitat d’Esbarts i grups de
Gitanes han anul·lat totes les
actuacions i assajos al llarg
d’aquest període. Sembla però, que
ja estarem en fase 3 quan aquest
escrit surti a la llum. Malgrat això, la
impossibilitat d’assajar durant
aquests darrers tres mesos i els
estrictes protocols sanitaris i de
desinfecció per tal d’evitar contagis
i rebrots, ens han fet decidir
suspendre totes les activitats, tant assajos com actuacions, fins el proper mes de setembre. Per aquest
motiu ens sap molt greu comunicar que no hi haurà ballada de l’Esbart a la Festa Major d’Estiu. A més,
tampoc tindríem temps material d’assajar prou, per tal de presentar una ballada amb la mínima qualitat. Al
setembre, en funció de com hagi estat l’evolució de la pandèmia es tornarà a valorar la viabilitat dels assajos
i actuacions, sempre seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries. Desitgem que tot aquest malson
acabi aviat, que puguem iniciar els assajos i que tornem a gaudir tots plegats d’allò que tant ens agrada, la
dansa.

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA DE GUALBA
Tots els anys, per aquestes dates, solíeu començar a rebre informació sobre el Concurs de Pintura Ràpida
de Gualba que, des de sempre, s’ha celebrat durant el mes de juliol.
Aquest any, però, degut a la situació per tots coneguda provocada per la pandèmia mundial que estem
patint, ens hem vist obligats a renunciar a organitzar el Concurs.
La decisió ha resultat dolorosa i, fins al darrer moment, hem estat considerant la possibilitat de celebrar
l’edició d’enguany. Però al final, ha pesat més la consideració que, tret d’un molt improbable gir radical en la
situació, no ens seria possible garantir la seguretat de tota la gent que l’acte sol aplegar, sobretot tenint en
compte que una organització com la nostra, compta amb molta il·lusió però amb uns recursos molt limitats.
Esperem que l’any vinent, que es complirà mig segle exacte de la primera edició (va ser el juliol del 1971),
ens sigui possible organitzar una edició del Concurs que honori com cal l’efemèride que commemorarem.
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En memòria de l’Imad Filali
L’Imad Filali era un dels joves tutelats per la Generalitat que estava a El Pinatar. Com molts
dels que allí estan estava empadronat a Gualba. A inicis d’any l’Imad va deixar El Pinatar ja
que era major d’edat i va ser acollit per una família d’Aiguafreda. Un dia del mes de març va
sortir de casa amb la seva bicicleta i va tenir un fatal accident que li va costar la vida.
Des d’aquell moment les autoritats civils (policia, forenses, etc.) i els ajuntaments d’Aiguafreda i Gualba a través de les seves regidores de serveis socials van iniciar els tràmits per a
l’enterrament de beneficència de l’Imad. Primer es van haver d’esgotar els tràmits legals
requerits quan hi ha una defunció per accident. Des de Gualba vam treballar inicialment per
a què s’enterrés aquí però pel que fa als enterraments de beneficència la legislació diu que
s’ha de fer en la localitat en la que es produeix la defunció. Malgrat això calia tenir en compte que ni Gualba ni Aiguafreda disposen de les instal·lacions adequades en els seus cementiris per poder fer enterraments d’acord amb la religió islàmica. De fet, molts pocs ajuntaments a Catalunya en disposen.
Ens vam posar en contacte amb el Consolat del Marroc a Barcelona per valorar la possibilitat de repatriació del cos, però no va ser possible. I també ens vam posar en contacte amb
Afers Religiosos de la Generalitat i a institucions islàmiques per valorar si ens podien ajudar
a donar un enterrament digne a l’Imad d’acord amb la seva religió. Finalment això va ser
possible el dia 4 de juny al Cementiri de Collserola de Barcelona.
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D’acord amb la llei Juliol 2008 de Protecció als Animals de la Generalitat de Catalunya, es obligació del
Consistori Municipal fer
nostra. Imad Filali, descansa en pau.
De mentre anem fent les adopcions dels petits com sempre.
En el que portem d’any s’han donat amb contracte d’adopció 17 gatets, i s’han hagut de portar a visites
veterinàries per fer cures i atendre els recent nascuts.
Hem de donar les gràcies a les persones que fan de casa d’acollida que tant bé els han cuidat.

Molta salut i un bon estiu per a tots !!!
El grup organitzador del Concurs de Pintura Ràpida de Gualba
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LES VEUS DE GUALBA
ADF DE GUALBA
Finalment es va poder portar a terme la reunió de voluntaris prevista pel
mes de març, després dels dies de confinament. D'aquesta primera
reunió ja vam aconseguir un grup d'unes 10 persones disposades a
col·laborar.

Hola amics de Gualba!!!
Sort tenim d’aquesta revista que ens connecta i ens posem al dia per saber què passa i què desitja el
nostre poble.
Avui només volem descriure com és la nostra coral.
Mireu, un cor està compost per una varietat de gent que tenim diferents tons de veu, la feina és donar
harmonia, melodia i unió per fer d’una cançó qualsevol un so meravellós que doni plaure per aquells que
ens escolten.
Les veus que fan de “soprano” són les que canten l’original de la cançó, després ja comença la barreja de
“mezzos”, “tenors” “baixos” pot haver-hi “solista” i amb tot aquest ”poti-poti” i dirigits per la nostra directora Anna Fortuny hem anat formant aquesta coral. Nosaltres fruïm de la música, sentim la unió de veus, el
cor se’ns alegra, les penes no hi són. És cert! T’animes?
Per posar-vos en contacte amb nosaltres podeu trucar a la presidenta Dolors Saltó al 615 952 967 o a la
directora l‘Anna Fortuny al 630 668 841. També podeu enviar un correu a lesveusgualba@gmail.com
Instagram: @corallesveusdegualba
Facebook: Coral les Veus De Gualba

ASSOCIACIÓ CASAL DE GUALBA
La setmana següent ja es van començar a fer tasques de manteniment com la neteja i
adequació del camí i voltants de la bassa de l'ADF i el repàs d'hidrants.
Ens hem fet visibles a les xarxes socials a través del Twitter i Instagram a @adf212Gualba.
També aquest mes de Juny s'ha fet la reunió de la junta directiva després de la seva renovació
el novembre passat, per tractar tots els temes d'interès. Està prevista una nova reunió al mes
d'octubre per tal de repassar la temporada de prevenció d'incendis i planificar el pròxim 2021.

Quan, un grup de persones voluntàries de Gualba, estàvem a punt de tornar a iniciar el Casal, es va
decretar l’estat d’alarma per covid-19 i ho vam haver de parar tot.
A partir d’ara, acabarem de fer les gestions per iniciar les activitats després de l’estiu
Les propostes d’activitats són:
Sortides, viatges, teatre, museus, exposicions...
Classes: de català i informàtica, nivell bàsic.
Temps per cosir...
Club de lectura.
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Estiguem en forma: gimnàstica, ball, ioga, sortides a caminar, massatges, pedicura...
 El servei de massatge i pedicura es reiniciarà, ara, de seguida que es pugui tornar a obrir

Can Sanmartí
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