
 

 

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 

Només amb cita prèvia  

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 

 Guàrdies municipals                        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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Tràmits Administració Electrònica, fes les teves    

gestions per internet 
 

Des de fa més d’un any es poden 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). 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 d’un certificat 

electrònic. Podeu escollir entre els següents: 

 idCAT, aquest certificat es pot  sol·licitar a l’Ajuntament de Sant Celoni tel. 93 864 12 00 

 idCAT Mòbil, es pot descarregar a l’adreça: https://idcatmobil.seu.cat/ 

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.  

 

 DNI electrònic, necessitareu el PIN que us donen al renovar-lo i un lector de targetes que 

haureu d’instal·lar al vostre ordinador. 

 

Un cop es disposa del certificat ens dirigim a la pestanya de “Tràmits administració electrònica” 

de la pàgina web: www.gualba.cat i tot seguit entrem en la seu electrònica de l’Ajuntament a 

traves de l’enllaç e-TRAM. 

 

  

Tot just s’ha iniciat un nou curs escolar. Un curs totalment atípic en 

un any d’incerteses provocades per la pandèmia que estem vivint. 

Amb tot plegat, hem de ser forts i estar il·lusionats perquè els 

nostres infants i joves puguin seguir creixent, formant-se i educar-

se de la millor manera possible. Per això, no en tinc cap dubte, que 

tota la comunitat educativa, alumnes, docents, pares, mares, 

personal i administracions dedicarem tot l’esforç perquè       

s’assoleixin els objectius establerts. No serà una tasca fàcil i és 

molt probable que sorgeixin entrebancs pel camí, motiu per ser 

curosos i forts per anar-se adaptant  a les circumstàncies de cada 

moment. Des d’aquest espai agraeixo l’esforç i dedicació que heu 

fet i que segur que continuareu fent ,a tota la comunitat educativa. 

Darrera hem deixat un estiu on rutines i hàbits han estat diferents. 

Ens trobem limitats en el nostre àmbit social. La Festa Major 

d’enguany no s’ha pogut celebrar com a tal,  però tot i així, s’ha  

gaudit d’alguna activitat festiva i cultural controlada, amb les 

mesures de seguretat pertinents, i esperem que hagi contribuït a 

millorar el benestar de cadascú/a que hi heu participat. Entenent 

que la cultura pot ser segura, continuarem programant actes 

sempre que la situació ho permeti i, evidentment, adequats a les 

circumstàncies. 

Amb la problemàtica de la pandèmia, molts municipis de muntanya 

han vist augmentat el nombre de visitants. Gualba n’és un exemple 

i la massificació dels seus camins, riera i gorgs juntament amb 

alguns comportaments incívics ha provocat alguna molèstia. Per 

aquest motiu es van prendre mesures d’urgència com prohibir 

l’accés en vehicle a zones determinades. Per prendre aquestes 

decisions ens hem posat en contacte amb la Diputació de Barcelo-

na i s’han començat a establir directrius per tal que l’impacte a la 

zona natural sigui la menys agressiva possible. D’agrair és la feina 

que estan fent els guàrdies municipals i els guardes forestals de 

control i denúncia si cal. Revertirem diners per a la millora de la 

senyalització dels camins i dels aparcaments per ajudar a reduir 

l’impacte que provoca. 

Aquest any, a part de la COVID-19, ens hem trobat  dos temporals 

que han provocat força desperfectes al municipi. Tot plegat  

provoca despeses que des de l’Ajuntament hem anat assumint i, 

també, demanant les ajudes pertinents a altres administracions. 

Gestionarem el  pressupost municipal per cobrir totes les      

necessitats generades i, per tant, farem modificacions de crèdit en 

base a aquestes necessitats, com per exemple destinar diners de 

la partida de festes a partides de l’àmbit  social o de manteniment. 

Com a resultat del procés participatiu de l’any passat va sorgir un 

projecte que podrem executar en una primera fase (Remodelació 

de l’entorn de la Plaça Joan Ragué) gràcies a una subvenció 

provinent del PUOSC. Des de l’any 2011 que no es rebien aquestes 

línies d’ajuts i la satisfacció és molt gran tenint en compte que ens 

han atorgat la quantitat màxima a que optàvem. Referent al procés 

participatiu d’aquest any, ja s’està treballant amb les propostes 

guanyadores. Us dono les gràcies a totes aquelles persones que hi 

heu participat. 

Agraeixo als veïns i veïnes i les entitats del poble, la seva participa-

ció en els actes del dia 11 de setembre en motiu de la Diada, amb 

el recolzament a les persones preses, les exiliades i a totes   

aquelles que d’alguna manera estan patint i el fet de reclamar 

manifestar-se lliurament. 

Per acabar, un record molt gran a aquells que ens han deixat i a 

les persones que més malament ho estan passant. 

Marc Uriach 

Alcalde de Gualba  

No presenten escrit
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Crida als artistes locals 

de Gualba 

Des de la Regidoria d’Educació i Cultura es 

va promoure una crida als artistes locals per 

valorar la possibilitat de dur a terme accions 

de visibilització de la producció artística  

local. Es va celebrar una reunió amb un grup 

important d’artistes locals i es van valorar 

idees i propostes.  

Actualment, i com a fruit d’aquesta iniciativa, 

s’està treballant en la preparació d’una acció 

cultural que tindrà lloc a la primavera del 

2021 i que tindrà per finalitat posar Gualba 

com a referència al Montseny de producció 

artística,principalment en les arts           

plàstiques.  

A més, i fruit de la crida inicial, s’està       

treballant amb alguns dels artistes locals en 

algunes propostes específiques que també 

es durien a terme al llarg del 2021. 

Música i pintura a la sala     

Gorg Negre 

El dia 21 de novembre d’enguany tindrà lloc a 

la Sala Gorg Negre un acte cultural especial en 

el que es barrejaran diferents modalitats    

artístiques i en el que tots els assistents es 

podran expressar. Serà una activitat musical 

en forma de concert que anirà acompanyada 

de producció pictòrica per part d’artistes locals 

i dels assistents.  

Pel que fa a la part musical és un concert de 

lied organitzat conjuntament amb “La Fàbrica 

de Lied”, una entitat del Baix Montseny que 

des de fa anys promou aquest tipus de música 

a la nostra comarca. El concert, que porta per 

títol “La Lírica del Novecento”, mostrarà obres 

líriques de la cançó italiana de la primera   

meitat del segle XX. Els intèrprets seran la  

soprano Elena Mateu i el pianista Aldo Orvieto, 

i comptarà amb la col·laboració de la Coral 

Cromàtica.  

Mentre els músics toquen les seves partitures i 

canten les cançons, diferents artistes locals en 

diferents llocs de la sala, a més del públic  

assistent si ho desitja, expressaran les seves 

vivències i emocions a través de la pintura, que 

podrem observar i compartir al final de l’acte.  

Serà una activitat cultural diferent i             

participativa. Reserveu-vos el 21 de novembre 

a la vostra agenda! 

III Fira de Minerals 

El dissabte 17 d’octubre tindrà lloc la tercera 

edició de la fira de minerals “MINERGUALBA” 

en horari de 10h a 14h a la pista poliesporti-

va 1 d’octubre. 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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Un vegada som dins de la seu electrònica    

cliqueu “instància genèrica” per fer qualsevol 

sol·licitud (demanar volants o certificats      

d’empadronament, certificats urbanístics o de 

béns, etc). 

 

 

 

 

Hem de tenir en compte que per tramitar llicències d’obres (menors, majors o                 

comunicacions prèvies) o alta al cens d'animals, s’ha d’adjuntar a la instància, el formulari 

específic que trobareu a l’apartat “Tràmits administració electrònica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment  rebreu un núm. de registre d'entrada automàticament. 

Si durant aquest procés teniu problemes o qualsevol dubte truqueu al 93.848.70.27 i us 

ajudarem a finalitzar el tràmit. 
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Procés de pressupostos participatius 

 

El passat 30 de juliol es va fer a la sala Gorg Negre la presentació dels resultats finals del   

procés de pressupostos participatius 2020. Es van presentar un total de 15 propostes de les 

quals la Comissió Tècnica de Valoració en va desestimar 4. Les 11 propostes restants van  

passar a la Fase de Votació. Van participar en aquesta fase 110 persones. 

Els resultats finals van permetre adjudicar els 12.500 euros destinats per a aquest   procés a 

les dues propostes que van obtenir més vots, que van ser: 1) la millora de l'accés al camí ral 

des de la font de Can Blanxó i 2) Arreglar les escales que van de la "illeta" al camí del RACC.  

Les dues propostes aprovades ja estan en procés d’anàlisi per part de la Comissió Tècnica de 

l’Ajuntament per elaborar el pressupost definitiu i fer l’adjudicació d’obra a una empresa per a 

la seva realització. 

Agraïm als gualbencs i a les gualbenques que vau participar fent propostes i votant les       

presentades, així com a Pla Estel, l’empresa que ens va acompanyar en tot el procés.          

Considerem que aquesta ha estat una bona experiència de participació ciutadana que valorem 

repetir en els propers anys. 

 

 

Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor 

L’Ajuntament de Gualba i la Diputació de Barcelona organitzen, de forma conjunta, les   

visites de l’Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor per atendre, de forma gratuïta i      

personalitzada, les vostres consultes i oferir-vos informació i assessorament sobre temes de 

consum: assegurances, serveis bancaris, serveis a domicili, serveis turístics, habitatge,  

subministraments bàsics...  

La propera visita està programada pel dia 2 de desembre, de 10:30 h a 13 h , a la Plaça 

Joan Ragué. 
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IX Jornada de Reciclatge 

Com cada any, i en el marc de la campanya 

“Let’s Clean Up Europe” vam celebrar el 

passat diumenge 20 de setembre la Jorna-

da de Reciclatge. Aquesta jornada té per 

finalitat millorar la consciència ciutadana 

sobre el reciclatge.  

Es va disposar d’una deixalleria mòbil a la 

Plaça Joan Ragué i es va dur a terme una 

activitat d’animació infantil, dins el progra-

ma d’activitats Viu el Parc (Diputació de 

Barcelona). Enguany, i degut a les mesures 

sanitàries de         contenció del Covid-19, 

no es va fer la  tradicional fira de parades 

sobre reciclatge. 

Des de l’Ajuntament es va promoure una acció conjunta amb l’ADF i amb l’entitat Gualba   

Creactiva, dues associacions que ja habitualment treballen en el manteniment i millora del 

medi ambient i en la potenciació del reciclatge, consistent en la neteja de la riera de Gualba 

i la zona del Gorg Negre. Aquesta activitat va comptar amb la col·laboració d’un rellevant      

nombre de participants com els joves de “El Pinatar” i altres persones voluntàries. 

En breu l’Ajuntament iniciarà una nova campanya de conscienciació col·lectiva per a la   

millora de la recollida selectiva dels residus a Gualba. És una campanya que estava prevista 

per a la primavera però que la situació de pandèmia va obligar a posposar.  

És interessant destacar, en aquest sentit, unes dades que ens aporta la botiga                

NaturGualba. Com bé sabeu, aquesta botiga promou la reutilització dels envasos per evitar 

així la despesa energètica i econòmica que comporta el seu reciclatge. Les dades mostren 

que a Gualba, només durant el mes d’agost hem aconseguit reutilitzar 196 envasos de ne-

teja de la llar i d’higiene personal. Si extrapolem aquesta xifra en tot un any es poden reuti-

litzar gairebé 2500 envasos. Aquest és un bon exemple de cura per la natura i de promoció 

de la consciència mediambiental. 

Les campanyes i les jornades són importants. Però al final el que compta és l’actitud de     

cadascú de nosaltres, en la nostra activitat quotidiana i en la forma com actuem en les   

nostres llars. De ben segur que tots plegats podem aconseguir mantenir i millorar el nostre 

entorn i el nostre món, que és la millor herència que podem deixar a les properes           

generacions.  
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Fomentem el civisme en el nostre entorn natural 
Al llarg de l’estiu hem vist com l’afluència de visitants al nostre entorn natural ha augmentat de 

forma considerable. Els accessos a zones com el Gorg Negre o la riera s’han massificat i això 

ha comportat, en alguns moments, comportaments clarament incívics, com augment de       

deixalles, afectacions a la fauna i flora, aparcaments en llocs no habilitats, molèsties als veïns, 

etc. 

Des de l’Ajuntament, i en col·laboració amb els guardes forestals de la Diputació de Barcelona, 

s’han fet accions de control i els guàrdies municipals han denunciat els comportaments     

incívics i els aparcaments indeguts. Es va fer un Ban Municipal recordant la prohibició del bany 

en les zones no autoritzades dels  entorns naturals i prohibint-hi l’accés en vehicle motoritzat.  

Actualment estem treballant amb la Direcció del Parc Natural del Montseny per habilitar     

fórmules que permetin l’accés regulat de vehicles i persones i que promoguin la convivència i 

el respecte a l’entorn natural.  

Campanya de control del mosquit tigre 

Un any més s’estan portant a terme visites successives, de maig a octubre, per part            

d’especialistes 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. 
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Subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de          

Catalunya (PUOSC) 

 

Des del període 2007-2011 que la Generalitat de Catalunya no treia aquesta subvenció a 

la que podíem optar els Ajuntaments per  fer obres i serveis. Ara, després de tots aquest 

anys, podrem optar de nou a aquestes ajudes tant importants. 

En aquesta ocasió, el PUOSC és per al període 2020-2024 i s’ha convocat amb dues  línies, 

una que l’anomenen d’inversió i l’altra d’acció territorial a municipis petits. 

L’Ajuntament de Gualba s’ha presentat a les dues línies amb el mateix projecte 

“Remodelació de la Plaça Joan Ragué i els seus entorns”, projecte que va sorgir del procés 

participatiu de l’any 2019 on van participar veïns i veïnes. Aquest projecte s’ha presentat 

en tres fases i els resultats obtinguts en les puntuacions, en les dues línies de subvenció 

que optàvem, han sigut molt elevats de tal manera que ens han concedit 370.000€ en 

total, quantitat màxima a què podíem aspirar.  

Aquesta subvenció ens permetrà executar la primera fase del projecte corresponent a  

l’entorn de la Plaça Joan Ragué durant el període indicat. 
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Activitats de manteniment i millora 

Durant els darrers mesos s’han dut a terme les següents activitats de manteniment i millora: 

 Substitució de 21 lluminàries de vapor de mercuri per leds al camí d'accés al Roial Parc. 

 Il·luminació exterior del casal de Gualba de Baix perquè llueixin les seves façanes de pedra 

i per donar seguretat al seu accés. 

 Es durà a terme la licitació per a la instal·lació de plaques solars a la Cuca de Llum. 

 Adjudicació de les  obres d'arranjament del camí i connexió de la nova captació d’aigua a la 

zona de les pedreres. 

 Adjudicació de les obres d’instal·lació elèctrica del local de la brigada. 

 Finalització de les feines del PPI 2020 (Pla de Prevenció d’Incendis) d'arranjament de   

camins. 

 Han començat  les tasques de reparació del camí de Riells i el camí de la Farga al Sot de 

les Pedreres. 

 Manteniment de les voreres i carrers de Can Figueres, Roial Parc, Can Pla i Gualba de Baix. 

 

Destaquem que, a més, s’ha sol·licitat l’alta d’un comptador de subministrament elèctric per al 

pas sota la C-35 i s’ha arribat a un acord amb ADIF per tal  que se’n faci càrrec. Ben aviat   

començaran les obres del nou bombament d’aigua. Amb aquesta mesura s’evitarà que el pas 

quedi inundat quan hi hagi fortes pluges. 

 

 

 

 

Millorant el sanejament de les aigües residuals 

 

Aprofitem aquest butlletí per fer un resum de l'estat actual del sanejament de les aigües 

residuals al municipi, així com de les millores i inversions efectuades: 

L'EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) de la zona del poble de Gualba i el seu 

col·lector són gestionats actualment pel Consorci Besòs-Tordera. Recentment s'ha realitzat 

unes importants obres consistents en la construcció d'uns tancs de decantació i la         

reconstrucció d'una bassa per tal de millorar el funcionament. 

A la depuradora de la Llobregosa, que està en funcionament des del 2013, es va fer     

manteniment abans de l’estiu i es van dur a terme obres de millora. En aquest cas, es va 

substituir la maquinària elèctrica. 

La depuradora de Can Pla està en ple i correcte funcionament. Fa poc s’han substituït totes 

les baranes i filat, ja que el temporal de l'octubre passat ho va deixar totalment malmès. 

Les mini depuradores del carrer Montsoriu (Can Pla), que tracten les aigües que van al  

torrent de Can Dansa, estan en funcionament.  

En aquest punt s'està portant a terme un estudi, conjuntament amb el Consorci              

Besos-Tordera per tal de connectar-lo amb l'EDAR de Can Pla. 

Pel que fa al veïnat del Royal Parc, les aigües residuals d'aquest nucli es distribueixen en 

gran part cap a Riells i la depuradora de la Batllòria i tenim una altra part, la del carrer   

Alfons X el Savi, en que s’està treballant per donar solució al tractament de les aigües.   

Després de la visita del Consorci Besòs-Tordera ja disposem d'una primera valoració. 

La depuradora del Polígon industrial es va posar en funcionament l’any 2017 gràcies a la 

col·laboració de la junta de polígon i de l'Ajuntament de Gualba, i el manteniment el porta 

l'empresa Vitaqua. Aquesta depuradora tracta les aigües residuals del nucli de Gualba de 

Baix, el polígon i el barri de l'Estació. 

Altres tractaments d'aigües residuals que 

porten entitats privades són: 

 Depuradora del Parc Mediambiental. 

 Depuradora de Cal Monjo. 

 Depuradora del Càmping Aqua Alba. 

 Depuradores de plantes químiques del 

polígon. 

 Foses sèptiques d'habitatges dissemi-

nats. 

Els serveis tècnics del Consorci            

Besòs-Tordera, han visitat recentment 

totes les instal·lacions del municipi per tal 

de valorar el seu estat i establir uns convenis de col·laboració amb l'Ajuntament per ajudar 

en el manteniment i per donar suport tècnic i econòmic en les possibles millores que es 

facin. 

  Setembre 2020 Butlletí Municipal 
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Joventut 

 

La dinamitzadora segueix acompanyant 

La dinamitzadora cívica per a l'emancipació 

juvenil continua acompanyant els joves sols, 

ara ja de manera presencial fent orientacions 

formatives i laborals abans de començar el 

nou curs. Les orientacions van encaminades a 

millorar les seves possibilitats d'inserció    

treballant les diferents eines i els canals de 

recerca de feina.  

El projecte de mentoria segueix en peu per 

promoure les relacions de suport i acompanya-

ment entre les persones adultes i els joves 

que migren sols, amb la finalitat de que     

s'integrin i es vinculin a la societat d'acollida 

amb èxit. 

Contacte: Cristina Ureña 667 982 788 

 

El Servei de Joventut de Gualba segueix     

funcionant de forma virtual 

Adaptant-se a la situació provocada per la 

COVID-19, el Servei de Joventut de Gualba 

segueix funcionant de forma telemàtica. Si 

tens entre 12 i 35 anys i necessites informació 

de qualsevol tipus, envia un correu a gualba-

jove@gmail.com i demana una atenció       

personalitzada a través de videotrucada,   

trucada o correu electrònic. 

 

Orientacions i assessoraments virtuals per a 

joves a càrrec de l'Oficina Jove  

L'Oficina Jove del Vallès Oriental ofereix     

assessoraments gratuïts en línia per a totes 

les persones joves de la comarca en els     

àmbits de treball, formació i mobilitat interna-

cional (estades a l'estranger). Per demanar 

cita prèvia, cal enviar un correu a:  

joventut@vallesoriental.cat. 
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AGENDA ACTIVITATS 

MINERGUALBA                                                         

Fira de Minerals del Montseny                                   

Venda directe i intercanvi 

Dissabte 17 d’octubre de 10h a 14h  

Pista poliesportiva 1 d’octubre 

 

Concert 

“La Lírica del Novecento” 

A càrrec de “La Fabrica de Lied” amb els 

intèrprets Elena Mateu (soprano), Aldo 

Orvieto (pianista) i la col·laboració de la 

Coral Cromàtica. 

Mentre els músics toquen les seves  

partitures i canten les cançons, diferents 

artistes locals en diferents llocs de la 

sala, a més del públic assistent si ho 

desitja, expressaran les seves vivències i   

emocions a través de la pintura, que 

podrem observar i compartir al final de 

l’acte.  

Dissabte 21 de novembre 

Sala Gorg Negre 

 

EXPO “·40 anys de conservació i educació 

ambiental” 

Exposició itinerant comissariada per la 

Societat Catalana d’Educació Ambiental i 

realitzada conjuntament per les         

diputacions de Barcelona i Girona, i el 

Parc Zoològic de Barcelona. 

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 29ª edició del programa es farà    

diumenge 20  de desembre i estarà  

dedicada a la COVID-19 

 

Butlletí Municipal   Setembre 2020 

Comunitat de Municipis del Baix Montseny 

Els municipis del Baix Montseny  disposen d’aquest òrgan de govern com és la Comunitat de Municipis 

per tirar endavant el Pla Estratègic, per al Desenvolupament Local i l’Ocupació. Aquest Pla  permet 

treballar en tres línies d’actuació que són el turisme, el sector de la biomassa com a sostenibilitat  

energètica i l’àmbit empresarial. Recentment, s’està treballant en un conveni per a la prevenció      

d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica i per això, és necessària la 

col·laboració de les associacions de propietaris forestals del territori. La gestió  estratègica de la massa 

forestal és necessària per a la prevenció dels incendis forestals i per contribuir a la minimització dels 

efectes del canvi climàtic, així com per comptar amb el bosc com un recurs necessari per al            

desenvolupament local del nostre territori. En aquesta línia, es va convocar una jornada de treball en 

base al sector de la  biomassa com a sostenibilitat energètica que va tenir lloc aquest juliol a Arbúcies.  

BaixMontseny.cat, la plataforma empresarial 

Per un altre costat, per l’àmbit empresarial, es presenta el Marketplace del Baix Montseny, la          

plataforma que vol agrupar totes les ofertes i  demandes d’empreses i serveis de la zona. Es tracta 

d’una   plataforma  d’empreses i productes del territori, amb la intenció  de fomentar la col·laboració 

entre empreses i ajudar a la difusió dels productes que s’elaboren al Baix Montseny. La plataforma i 

L’Ajuntament de Gualba  col·laboren per a la seva promoció i, en aquest sentit, es va organitzar una 

trobada telemàtica amb comerços i empreses de Gualba, l’Ajuntament i els mateixos responsables de 

la plataforma per explicar de primera ma les condicions i objectius de la iniciativa. 

S’aprova una moció de suport a la necessitat de 

creació d’una comarca del Baix Montseny 

Des de fa temps, municipis integrants de la zona del Baix Montseny demanem la necessitat de       

constituir-nos com a comarca ja que és una realitat territorial singular existent que recull diversos   

municipis situats entre el Montseny i el Montnegre, actualment repartits entre les comarques del Vallès 

Oriental i La Selva, que convivim relacionant-nos socialment, econòmicament i culturalment de manera 

natural. 

Els municipis del Baix Montseny compartim unes mateixes necessitats pel que fa a diverses matèries 

com ara la gestió forestal, les problemàtiques socials, les infraestructures i els transports, les polítiques 

turístiques i ambientals, l’habitatge, la seguretat, la salut i el comerç.  

La problemàtica territorial del Baix Montseny s’ha posat damunt la taula cada vegada que s’ha obert el 

debat de l’organització territorial de Catalunya. 

La majoria dels municipis del Baix Montseny es mostren partidaris d’ajuntar-se per conformar una  

comarca pròpia i actualment ja treballen conjuntament en diversos projectes, molts d’ells constituïts en 

Comunitat de Municipis del Baix Montseny. 

Per aquests motiu, el Ple de l’Ajuntament de Gualba ha aprovat per unanimitat la moció que es      

presentava, argumentant tots aquests aspectes i demanant al Departament de Polítiques Digitals i 

Administració Pública de la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits pertinents per engegar un 

procés participatiu per a la possible creació d’una nova comarca del Baix Montseny. 
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ESBART JOVE DE GUALBA 

 
En l’anterior escrit de l’Esbart Jove de Gualba (EJG) al Butlletí Municipal de Gualba ja fèiem  

esment de la suspensió de totes les activitats de l’EJG fins al setembre per causa de la         

pandèmia de COVID-19. La situació sanitària ha millorat, però el rebrot existent a diversos llocs 

de Catalunya fan que l’inici de les activitats normals aquest setembre sigui complicada. Des de 

la Junta Directiva de l’Esbart creiem però que s’hauria de poder iniciar algun tipus d’assaig per 

treballar el cos, la coordinació i el ritme, sempre mantenint les mesures de seguretat i          

distanciament recomanades. Això no obstant no pot ser una decisió unilateral sinó que ha de 

ser consensuada. Donat que tampoc es poden fer reunions de més de 10 persones, caldria 

realitzar l’Assemblea General preceptiva d’inici de curs de forma virtual. Per aquest motiu us 

comuniquem que intentarem convocar aquesta Assemblea per WApp utilitzant els canals      

habituals de comunicació dels diferents grups. En funció de les respostes obtingudes i si  

aquestes són positives intentarem iniciar els assajos el mes d’octubre amb les mesures       

preventives que les autoritats sanitàries dictaminin per aquell moment. Aprofitem aquest escrit 

per animar a tothom que no hagi ballat fins ara a que s’apunti a l’Esbart. La dansa catalana és 

una activitat física i culturalment enriquidora que val la pena mantenir. Si algú/na està         

interessat podeu comunicar amb l’EJG a través del nostre Facebook (Esbart Jove de Gualba).  

ADF GUALBA 

Aquest segon trimestre de l'any el grup de 

voluntaris  de l’ADF ha estat fent tasques 

de manteniment dels vehicles, material i 

instal·lacions. 

Alguns dels voluntaris van donar suport al 

grup d'emergències en un rescat per una 

caiguda a la zona del Gorg Negre. 

El passat 20 de setembre l’ADF va       

participar, junt amb l’associació Gualba 

Creactiva, en el marc de la jornada anual 

de reciclatge organitzada per l’Ajuntament 

i donant suport a la campanya europea 

“Let’s clean up Europe”, en la neteja de la 

riera en l’entorn del Gorg Negre. 

Per a aquest proper trimestre de l’any l’associació  continuarà fent tasques de manteniment i 

formació de cara a obtenir els corresponents carnets verd i grog necessaris per a dur a terme 

algunes activitats. 
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Inici de curs escolar a la     

Cuca de Llum i a l’Escola 

Aqua Alba 

 

Des de la regidoria d’Educació i Cultura de 

l’Ajuntament hem treballat de forma conjunta i 

continuada, des del passat mes de març quan 

es va iniciar el confinament per la pandèmia, 

amb les direccions i els consells escolars dels 

centres educatius de Gualba, amb la finalitat 

primer d’ajudar i col·laborar en mantenir el 

procés educatiu durant el confinament i en 

preparar la tornada a l’escola aquest mes de 

setembre. 

Hem participat en l’elaboració dels Plans de 

Contingència dels centres educatius, i hem 

intensificat l’activitat de neteja dels edificis 

escolars. En concret: s’ha elaborat un pla de 

neteja i desinfecció diària conjuntament amb 

les direccions dels centres i l’empresa        

adjudicatària del servei de neteja; s’ha proveït 

als centres de dispensadors de gel             

hidroalcohòlic i de sistemes de senyalització 

per a mantenir les distàncies quan sigui     

necessari; s’ha establert, en particular a    

l’escola Aqua Alba, un sistema de entrades 

habilitant una nova porta per a l’accés a   pre-

escolar.  

S’han ofert, com cada any, les beques       

menjador i les beques per a activitats i       

material escolar. Enguany hem flexibilitat les 

bases d’accés a aquestes beques per         

possibilitar que se’n puguin beneficiar les   

famílies que estan afectades econòmicament 

per les conseqüències de la pandèmia.  

Aprofitem aquest espai per desitjar el millor i 

els màxims encerts possibles en la seva gestió 

al nou director de l’Escola Aqua Alba, en 

Miquel Cànovas. 9 

Transport Escolar per 

alumnes d’ensenyament 

post-obligatori (Batxillerat i cicles 

formatius) 

 

Com cada any, l’Ajuntament de Gualba ha 

acordat amb l’Associació de Municipis pel 

Transport Urbà(AMTU) i l’empresa       

Sagalés,  cobrir la ruta fins l’Institut Baix 

Montseny de Sant Celoni i la seva tornada 

amb un bus regular per facilitar la presta-

ció del transport escolar no  obligatori dels 

alumnes d'ensenyaments de batxillerat i 

cicles formatius que cursen els seus   

estudis a l'Institut Baix Montseny de Sant 

Celoni. Per a més informació  contactar 

amb l’Ajuntament de Gualba. 

Menjadors escolars curs 

2020/2021 

Com cada any l’Ajuntament de Gualba 

destina ajuts a les famílies que fan ús del 

menjador de la Llar d’infants La Cuca de 

Llum, amb l’objectiu d’afavorir la       

conciliació familiar i amb el suport de la 

Diputació de Barcelona. De la mateixa 

manera, el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i l’Ajuntament de Gualba        

destinen ajuts a les famílies econòmica i 

socialment desfavorides que fan ús del 

menjador a l’Escola. 



 

Ajuts Socials 2020-2021 

 

Com cada inici de curs l’Ajuntament activa diversos ajuts per a persones amb risc d’exclusió 

social. Tanmateix degut a  la situació que estem patint, l’Ajuntament, a través dels Serveis   

Socials i amb el suport de les altres supra administracions que hi donen suport, està             

especialment atent a totes aquelles situacions que ho requereixin i s’activen i incrementen les 

accions pertinents (targetes moneder, banc d’aliment, ajuts per a situacions especialment   

vulnerables, etc). 

Volem agrair una vegada més a l'Empresa MAMIPAN RIELLS, SL que ofereix el seu producte 

setmanalment al banc d’aliments i que va destinat a les famílies que ho necessiten. 

Ajut 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 per a les 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 de l’1 al 16      

d’octubre a l’Ajuntament amb cita prèvia. 
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Cursos d’ANGLÈS 2020/2021 diferents nivells 

 

Nou curs de preparació del First Certificate per a joves i 

adults!!! 

 

L’Ajuntament continua apostant per l’aprenentatge de    

l’anglès entre els joves i adults del municipi. Es segueixen 

oferint diferents nivells d’anglès amb la voluntat de donar 

servei al màxim de persones interessades. Són cursos d’1,5 

hores setmanals subvencionats. Els cursos es portaran a 

terme si hi ha un número suficient d’alumnes. 

Nous alumnes: cal fer prova de nivell, places limitades. 

Per a més informació podeu trucar a l’OAC al tel. 

938487027. 

 

   Setembre 2020 
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COLLA DE GENGANTERS I GRALLERS 

DE GUALBA 

Des de la colla de geganters i grallers de Gualba, volem agrair 

una vegada més la possibilitat que se’ns brinda de poder       

comunicar quelcom a tothom qui vulgui llegir aquestes quatre 

línies. 

En aquesta edició del butlletí municipal no tenim gaire a dir, tan 

sols remarcar que dins l’actual situació social se’ns hagi permès 

fer una petita mostra de balls. No en una festa major com a tal, 

ni amb altres colles convidades com s’acostuma a fer, però   

almenys hem pogut treure al carrer les nostres figures i hem 

pogut contribuir a donar una pinzellada de color a aquestes activitats d’agost que s’han fet 

al nostre municipi en aquest estiu tan gris per tothom. Volem agrair l’actitud positiva i    

respectuosa de totes i tots els que van venir a gaudir de la “festa”, a les i els que la van fer 

possible i a qui tot i no poder venir van dedicar un entranyable pensament i un cordial   

sentiment en vers a les activitats culturals en general. Esperem que tothom pugui tornar a 

fer les seves activitats amb normalitat, però això no s’ha d’esperar, totes i tots tenim la 

possibilitat de fer-ho, actuant amb distanciament, mesures higièniques i altres protocols 

establerts. 

També estem molt contentes d’haver pogut fer la ja tradicional ofrena floral a la senyera i 

esperem que no sigui la última activitat permesa en molt de temps, sinó que es pugui    

gaudir del nostre entorn lliurement, amb respecte, responsabilitat i sobretot il·lusió i alegria. 

Moltes gràcies Gualba. 

AMPA ESCOLA AQUA ALBA 

Setembre, comencem curs nou! 

Neguits, incerteses, necessitats i un munt d’emocions; il·lusió,          

retrobaments, lliçons de vida d’un confinament, propostes, i mil canvis 

per millorar i construir plegats. 

Aquest inici de curs se’ns gira feina a tota  la  comunitat educativa, avis i àvies, famílies, 

educadors i mestres, ajuntament, equip de neteja, i membres de l’AMPA, però sobretot als 

nostres infants i joves, i per això des de  l’AMPA, conscients dels esforços que encara      

cadascun d’aquests, els puntals de la comunitat educativa, volem reforçar, donar   energia, 

i AGRAIR, sí, amb majúscules i negreta, la feina, els recursos, l’aposta, i sobretot la il·lusió 

amb la que tothom projecta aquest nou curs, malgrat les incerteses que giren al seu      

voltant! 

Demanem que tots seguim amb confiança, solidaritat i responsabilitat, de tothom i cap a 

tothom! L’escola serà forta si la comunitat educativa és forta i s'uneix per procurar que, 

més enllà de protocols de dins el centre, el compromís social traspassi les portes de      

l’escola amb prudència, sense perdre l’essència de poble i amistat, sigui capaç d’esdevenir 

una comunitat educativa amb respecte social vers l’actualitat, però SEGURA de sí mateixa, i  

sobretot unida en objectius comuns.  

Una abraçada, molta força i molts ànims a tothom. Bon inici de curs! 

La vostra AMPA 
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LES VEUS DE GUALBA 

POEMA 

No cal recordar aquests mesos que tant dolor van donar 

El “covid” paraula lletja no la volíem cantar. 

Ara sembla que l’aurora i el sol ens volen mirar 

I ens parlen que les cançons el cel les vol escoltar. 

Ens trobarem els cantaires i tot el que vulgui anar 

El 21 de setembre a la sala del Gorg Negre 

començarem a cantar. 

Ens posarem mascaretes i els sons segur canviaran 

Però nosaltres farem que tot sigui singular. 

Veniu cantaires, veniu que aquesta terra de Gualba 

Troba a faltar la Coral. 

La tardor, la llum, les fulles, el campanar sonarà 

I faran que les cançons arribin fins a la mar. 

 

Si esteu interessats a venir a cantar podeu presentar-vos el pròxim dia 21 de setembre a la Sala 

del Gorg Negre, també podeu contactar amb:  La presidenta Dolors Saltó al 615 952 967, la 

directora l’Anna Fortuny al 630 668 841, o podeu enviar un correu a:  

lesveusgualba@gmail.com 

Instagram:@corallesveusdegualba               Facebook: Coral les Veus De Gualba 
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GRUP D’ACCIÓ EN DEFENSA DELS ANIMALS DEL                

MONTSENY 

GUALBA CREACTIVA 

 

 

 

Emprenem, com un nou curs escolar, les nostres activitats amb totes les mesures         

oportunes de distanciament social, mascareta, gel per les mans etc.  

Si ve, la nostra activitat que gairebé ha perdurat durant tot aquest temps ha estat Gualba 

Riera Cleanup , ara l'ADF de Gualba ens ha proposat el 20 de setembre coincidint amb la 

campanya Let’s Clean Europe, a la qual ja s’han apuntat com Ajuntament, fer una acció 

conjunta de neteja al voltant del Gorg Negre després de les "gentades" que hem patit els 

darrers caps de setmana. Com en anys anteriors, ens unirem a la iniciativa i mobilitzarem 

junts, i en fem ressò a qualsevol que es vulgui unir! 

Ara, projectant endavant, retornaran les activitats de Pilates, Ioga,  “Mi cuerpo ríe...mi    

cuerpo baila...mi cuerpo es...”, Dansa. Seguim construint, i treballant en la Batucada pel 

poble,  demanant a tots els interessats la màxima ajuda possible, així com en noves      

propostes que tots vosaltres podeu  trobar  interessants i ens feu arribar.   

Voldríem des de aquí poder fer una crida a altres associacions del poble per poder         

compartir col·laboracions, cada una dins de la seva independència, però junts dins         

l’associacionisme ens fa més forts i més grans! 

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  )/ Instagram (@gualba_creactiva )  /Twitter @gualbacreactiva) 

 

http://www.facebook.com/gualbacreactiva/
http://www.facebook.com/gualbacreactiva/
http://www.facebook.com/gualbacreactiva/
http://www.instagram.com/gualba_creactiva/
http://www.instagram.com/gualba_creactiva/
http://www.instagram.com/gualba_creactiva/
http://www.facebook.com/gualbacreactiva/

