
 

 

AJUNTAMENT DE GUALBA 

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) 

Passeig del Montseny 13 

Horari d’atenció al públic: 

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

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

 Atenció presencial només amb cita previa trucant 

al tel. 93 848 70 27 

Punt d’Informació Turístic i del Parc Natural del  

Montseny 

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 

 Guàrdia 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 

@gualbainfo               

#Gualba 
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Pressupostos participatius 2021. Gualba decideix 

L’Ajuntament torna a obrir un procés participatiu, en aquest cas per  decidir el destí de 12.500 

€ del pressupost municipal d’inversions a Gualba. 

El procés de pressupostos participatius 2021 segueix el mateix funcionament com el que es va 

fer l’any passat. Cal seguir unes fases que detallem a continuació: 

Fase 1: Informació del procés. Del 15 al 26 de març. 

Fase 2: Recollida de propostes. Del 27 de març al 18 d’abril. 

Fase 3: Filtratge tècnic i econòmic de les propostes. Del 19 al 30 d’abril. 

Fase 4: Priorització i votació de propostes. De l’1 al 16 de maig. 

Fase 5: Resultats. 22 de maig (en sessió pública presencial). 

Fase 6: Execució i seguiment de les propostes. De juny a desembre 2021. 

Tot el procés es durà a terme a través de la plataforma Decidim Gualba. Aquesta és l’adreça 

per accedir-hi: https://decidim-gualba.diba.cat 

Igual que l’any passat es faran sessions presencials per acompanyament i explicació del     

procés. La primera serà el divendres 9 d’abril a les 20h a la Sala Gorg Negre. En aquesta    

sessió s’ajudarà a les persones que ho necessitin a proposar projectes a través de la           

plataforma. 

Us recordem tot seguit alguns dels detalls importants del procés. 

Cal registrar-se per poder accedir al procés participatiu de pressupostos 2021?  

Sí, i cal fer-ho a través de la plataforma Gualba Decidim. És molt fàcil, cal accedir a la           

plataforma des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet (també des del mòbil) i clicar a 

la part superior on diu “Registra’t”. És important registrar-se amb els noms i cognoms com 

consten al cens municipal. 

Si ja em vaig registrar l’any passat, he de tornar a registrar-me?  

No, si ja et vas registrar no cal tornar-ho a fer. I si has oblidat la contrasenya d’accés has d’anar 

on diu “Entra” i allí veuràs que pots tornar a demanar la contrasenya. 

Qui pot participar en el procés de pressupostos participatius 2021? 

Tots i totes les majors de 16 anys censades a Gualba. 

Què es una proposta? 

És una millora que consideres que s’hauria de dur a terme a Gualba. Ha de ser una inversió, és 

a dir, arreglar algun espai del poble, invertir en algun espai, etc. És a dir, tot allò que            

l’ajuntament pot construir i adquirir i és perdurable en el temps. No es poden destinar els   

diners a contractació de personal, ni tampoc per a les tasques de manteniment habituals que 

ja fa  l’ajuntament.  
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Tot just fa un any, quan ens estàvem recuperant de les 

inclemències meteorològiques com l’esclafit al càmping i 

el temporal Glòria, vam entrar de ple en la pandèmia 

provocada per la COVID 19. Aquest ha estat un any de 

restriccions i precaucions que van oscil·lant segons   

evolucionen les dades epidemiològiques. Ha estat i 

continua sent un any d’esforços, sacrificis, angoixes i 

patiments, tant per la salut com per temes econòmics i 

socials. Des d’aquí enviem una forta abraçada a aquelles 

persones que ho estan passant malament amb        

l’esperança dipositada en que les vacunacions i control 

de la pandèmia faci que tot vagi tornant a la certa    

normalitat que tots anhelem.  

Vam acabar l’any 2020 amb unes festes de Nadal i Reis 

diferents a les d’altres anys. Tota la part lúdica i social es 

va veure retallada i condicionada per les normatives 

establertes. Malgrat això vam poder fer una cavalcada de 

reis adaptada a les circumstàncies per tal que els infants 

del poble poguessin celebrar un dels dies més especials 

de l’any. Agraeixo tot l’esforç fet per les persones que ho 

van fer possible i per la comprensió i comportament dels 

que la van gaudir pels carrers del municipi. A nivell  

d’activitat cultural i festiva també ens hem vist afectats 

per les restriccions, però hem anat fent activitats seguint 

sempre  les mesures de seguretat establertes.         

Recentment hem celebrat el Carnestoltes de manera 

virtual amb la participació de les famílies enviant vídeos 

des de casa i amb repartiment de premis pel consum en 

els bars i restaurants del poble, com una altra mesura 

per col·laborar en aquesta crisi que s’està patint. És 

important que l’àmbit social i cultural no quedi totalment 

aparcat i, en la mesura del possible, donar-li cabuda 

sempre respectant les normatives establertes per a cada 

moment i situació. 

De nou, posem a l’abast de les veïnes i veïns de Gualba 

un procés participatiu destinat a actuacions per a     

projectes d’inversió fins a 12.500€. Veient les          

experiències anteriors podem dir que aquests processos 

són molt enriquidors  ja que mostren diferents          

necessitats. Per tant, us animem a participar-hi. 

Des d’aquest mes de febrer les dependències de     

l’Ajuntament tornen a estar a la Casa de la Vila, al    

Passeig del Montseny 13, un cop finalitzades les obres 

de reforma. Com ja hem explicat anteriorment, aquesta 

reforma  ha servit per pal·liar  deficiències funcionals i de 

deteriorament i poder adaptar l’edifici a l’activitat i al 

compliment de les normatives. Recordo que aquestes 

obres han estat subvencionades per la Diputació de 

Barcelona. 

Aquest mes de febrer vàrem tornar a viure unes        

eleccions, en aquest cas al Parlament de Catalunya, 

enmig d’unes condicions excepcionals de pandèmia. 

Volem agrair l’acció democràtica amb una participació 

d’un 64,8% a Gualba i la col·laboració de les persones 

que van fer possible el desenvolupament normal de la 

jornada al col·legi electoral (Sala Gorg Negre). Els     

resultats a Gualba van donar una gran majoria als partits 

independentistes, essent JUNTS el grup més votat. 

Gràcies! 

 

 

Marc Uriach 

Alcalde de Gualba 

NO PRESENTA ESCRIT 
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GUALBA MOTS: Narració de llegendes del Montseny 

El cap de setmana abans de Sant Joan, els dies 19 i 20 de juny, tindrà lloc Gualba Mots. L’era de la 

Masia de Can Figueres serà l’escenari perfecte per a la narració i el gaudi de llegendes, històries i   

anècdotes del nostre entorn proper, de Gualba i del Montseny. 

Narradors i narradores professionals seran els encarregats d’explicar aquestes històries i llegendes per 

a tothom. 

La narradora i artista de Gualba, Georgina de Yebra, col·labora amb l’Ajuntament en l’organització    

d’aquest esdeveniment que s’adreça a infants i a famílies. 

Al llarg del cap de setmana del 19 i 20 de juny es succeiran diferents activitats, totes a l’era de la Masia 

de Can Figueres. Tindrem un col·loqui amb el grup d’Escriptors del Montseny, i un altre amb escriptors/

es de Gualba, sobre Gualba i el Montseny com a inspiració literària. A més, hi haurà les sessions de 

narració de llegendes i històries. 4 sessions de llegendes adreçades a famílies i infants i dues sessions 

als vespres adreçades a adults.  

Estem treballant amb la Diputació de Barcelona per dur a terme Gualba Mots en col·laboració amb el 

Bibliobús Montnegre, que ens ve habitualment a Gualba. Volem que Gualba Mots serveixi per a        

fomentar la lectura i per això realitzarem alguna activitat, encara per concretar, amb el Bibliobús. 

Els narradors són professionals catalans i de la comarca. Podrem gaudir de les locucions d’artistes com: 

Pep Duran, Laura Asensio, Núria Clemares, Lídia Clua, Gisela Llimona i Elena Codo. 

Volem que Gualba sigui referent de cultura popular i del Montseny. I ho volem fer en per als gualbencs i 

gualbenques, aprofitant tot el que ens dona el nostre entorn, i per a aquells que ens vulguin            

acompanyar.  

Us anirem informant pels canals habituals de comunicació de l’Ajuntament de les activitats de Gualba 

Mots.  

No eren bruixes! 

Gualba s’ha adherit al manifest impulsat per la 

revista Sàpiens que pretén recuperar la memòria 

històrica de les més de 700 de dones que van 

ser executades acusades de bruixeria a        

Catalunya entre els segles XV i XVIII. 

A Gualba consta que es van dur a terme judicis 

per bruixeria entre el 1615 al 1630. En concret 

hi ha constància de que l’any 1621 el Consell 

Municipal de Sant Vicenç de Gualba va jutjar 

diverses dones de les que no se’n saben els 

noms ni la procedència.  

Catalunya va ser un dels llocs d’Europa on més dones van ser acusades de bruixeria. Recentment, s’ha recuperat el 

nom de més de set-centes dones que, entre els segles XV i XVIII, van ser torturades i executades a la forca. Totes elles 

estigmatitzades i assenyalades pels seus propis veïns i veïnes com a “bruixes i metzineres”. Podeu consultar aquests 

noms a l’Atles de la Cacera de Bruixes:  

https://www.sapiens.cat/cacera-bruixes.html 

Ens hem adherit per fer un acte de justícia històrica, recuperant la memòria d’aquelles dones innocents i dignificant-

les.  

No eren bruixes, eren dones! 

Auto: Antoni Placevall, Monografies del Montseny (Arx. Not. Sant Celoni. Manual de 1621 s.j) 
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Quin ha de ser l’import de les propostes? 

Un màxim de 12.500 euros. No cal detallar un pressupost, només el cost aproximat. Un 

cop presentada la proposta la Comissió Tècnica avaluarà l’import previst per a l’acció    

proposada. 

Qui pot presentar propostes? 

Tothom qui estigui censat a Gualba, major de 16 anys. A més també poden presentar   

propostes les associacions legalment reconegudes de Gualba, així com les dues escoles: 

La Cuca de Llum i l’Aqua Alba. No poden presentar propostes els partits polítics. 

Com es presenten les propostes? 

A través de la plataforma Gualba Decidim: https://decidim-gualba.diba.cat 

Si no sé usar la plataforma digital, hi haurà alguna sessió presencial per ajudar-me? 

Sí, el dia 9 d’abril a les 20h a la Sala Gorg Negre. 

Quantes propostes puc presentar? 

Una proposta. Tant les persones físiques com les entitats només poden presentar una  

proposta. 

Qui pot votar les propostes? 

Els majors de 16 anys censats a Gualba. Les entitats no poden votar, només les persones 

físiques. 

Quantes propostes podré votar? 

Es poden votar un màxim de dues propostes d’entre les que es presentin. 

Hi haurà algun sistema de filtració de propostes? 

Sí, hi ha una Comissió Tècnica formada per l’arquitecte municipal i l’enginyer comarcal. 

Aquesta comissió farà una valoració de les propostes d’acord amb les bases de la         

convocatòria de pressupostos participatius. En cas que una proposta no es correspongui a 

les   bases es desestimarà. Les propostes acceptades rebran un breu informe sobre la seva 

viabilitat i adequació al pressupost. 

Les propostes aprovades, quan es duran a terme? 

La previsió és dur-les a terme durant l’any 2021. 

Us animem a participar en el procés de pressupostos participatius 2021. És una bona  

oportunitat per presentar propostes de millora. Les propostes guanyadores del procés del 

2020 ja s’han dut a terme, i d’altres han estat igualment implementades amb altres     

recursos municipals. 

 

Participa! Gualba Decideix! 
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Impuls al reciclatge a Gualba: EL TEU GEST SUMA! 

Gualba recicla orgànica 

Des de fa uns mesos hem posat en marxa la campanya per a la millora del reciclatge a Gualba 

amb el lema “El teu gest suma”. Inicialment aquesta campanya, com és sabut, ha estat     

enfocada a la millora i augment de la recollida de residu orgànic. Gràcies a la col·laboració de  

tothom hem augmentat positivament els indicadors de recollida d’orgànica. Cal seguir amb 

aquesta tendència i continuar millorant aquests indicadors.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Targeta deixalleria 

Hem posat en funcionament una targeta per usar a la deixalleria comarcal i gestionar de   

forma més eficaç els residus. El funcionament d’aquesta targeta consisteix en que si es fa 

servir 5 vegades a l’any de forma adequada (aportant a la deixalleria els residus adequats) es 

rebrà un descompte del 10% en el rebut de l’escombraries de l’any següent.  
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Preinscripció i matrícula 

als centres educatius de 

Gualba 

Després de Setmana Santa s’inicia el    

procés de preinscripció i matrícula per a la 

llar d’Infants “La Cuca de Llum” i l’escola 

“Aqua Alba”. 

El període de preinscripció per a l’escola 

Aqua Alba es dur a terme des del 15 al 24 

de març. I es va realitzar una jornada de 

portes obertes els dies 10 i 11 de març per 

presentar el projecte educatiu del centre. 

El període de preinscripció per a la Llar 

d’Infants La Cuca de Llum serà del 10 al 21 

de maig, i la jornada de portes obertes serà 

el dia 21 d’abril. 
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Curs de monitor/a de lleure per a JOVES              

del municipi 
L’Ajuntament està organitzant un curs subvencionat de monitor/a d’activitats d’educació en 

el lleure infantil i juvenil.  

El curs capacitarà als alumnes per a l’organització i dinamització d’activitats de lleure    

infantil i juvenil tenint en compte totes les disposicions que es requereixen per a tal funció 

(Títol oficial de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya: Diploma i 

Carnet de Monitor/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil). 

Properament s’informarà dels detalls del curs en la següent adreça electrònica:              

gualbajove@gmail.com 

Nova edició del            

ROBOTSENY 

Com cada any, l’escola Aqua Alba de    

Gualba participa en el projecte Robotseny. 

Malgrat la pandèmia el projecte està viu, i 

enguany serà en format virtual.  

Es proposen dos reptes per tal d’afavorir la 

conservació de la biodiversitat de les aus 

de la nostra zona: un repte per la fira     

científica i un repte per la part tecnològica. 

Aquest any no hi haurà competició robots i 

la mostra final es realitzarà mitjançant  

vídeos. 

La temàtica d’aquest any és: Com podem 

ajudar a la biodiversitat dels ocells?  

Des de l’Ajuntament es dona suport a 

aquesta activitat col·laborant en l’adquisició 

dels kits de robòtica necessaris per al 

desenvolupament del repte. 

Agraïm a l’escola la participació en 
aquest projecte i animem als nens i    
nenes a treballar en l’assoliment d’aquest 
repte en favor del respecte a la          
biodiversitat.  
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Joventut 

Joves, us escoltem! 

Arran de la bona acollida que va tenir el Concert Jove coorganitzat entre el Servei de Joventut 

de Gualba i el jovent del poble, la Maria (tècnica de joventut de l’Ajuntament de Gualba) i la 

Cristina (dinamitzadora cívica) han impulsat l’Assemblea 

Reconnectem-nos. Es tracta de trobades bisetmanals en 

les quals les persones joves de Gualba es reuneixen i 

comparteixen inquietuds i idees. Fins ara s’han fet en 

format online. 

D’aquestes assemblees va sorgir la proposta de fer un 

cinefòrum per a joves emmarcat en el Dia Internacional 

de la Dona (8M). Aquest espai ens ha permès compartir 

reflexions sobre el paper de la dona a la societat i les 

desigualtats de gènere. 

D’altra banda, el Servei de Joventut de l’Ajuntament segueix oferint informació acadèmica, 

laboral, d’habitatge, salut, etc. per a joves d’entre 12 i 35 anys. Us escoltem i intentarem    

ajudar-vos a resoldre qualsevol dubte que tingueu. 

Us recordem que podeu contactar amb la Maria a través del correu gualbajove@gmail.com o 

l’instagram @gualbajove i demanar la vostra atenció personalitzada. També es faran atencions 

de forma presencial amb cita prèvia. 

 

Ja tenim Espai Jove! 

Finalment, tenim una molt bona notícia. El jovent de Gualba ja té un Espai Jove a la masia de 

Can Figueres. L’objectiu és que sigui un punt de trobada on el jovent pugui gaudir d’un aula 

d’estudi i aules per fer tallers, entre d’altres.  

Si tens entre 12 i 35 anys i vols participar de la creació d’aquest espai, estigues atent. A la 

propera Assemblea Reconnectem-nos en parlarem! 

 

La dinamitzadora cívica per a l’emancipació juvenil 

La dinamitzadora cívica per a l’emancipació juvenil continua acompanyant als joves migrats 

sols fent orientacions formatives i laborals per treballar l’autonomia i millorar les seves       

possibilitats d’inserció en la societat d’acollida. A més a més de la participació conjunta amb el 

Servei de Joventut de Gualba per crear sinergies amb el jovent del municipi i establir vincles 

necessaris per a la inclusió dels joves.  

Si esteu interessats o interessades en col·laborar com a voluntari o conèixer en detall el treball 

que realitza la dinamitzadora, us podeu posar en contacte amb la Cristina. 

Contacte: Cristina Ureña 667 982 788 
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Els residus que comptabilitzen per poder accedir a aquest descompte son:  

 Voluminosos (trastos vells, electrodomèstics grans, mobles, etc...) 

 Runes 

 Informàtica i electrònica (ordinadors, impressores, monitors, etc) 

 Productes de neteja, vernissos, pintures 

 Restes de jardineria, poda i fusta 

 Oli domèstic i minerals 

 Bombetes i fluorescents 

 Piles i acumuladors 

 

Els residus que es poden dipositar en els contenidors de vidre, envasos, paper i cartó no 

comptabilitzen per a aquest descompte.  

La targeta es pot usar en qualsevol de les 25 deixalleries comarcals del Vallès Oriental. 

 

Servei de recollida de poda a domicili 

Hem posat en funcionament un servei a domicili de recollida de poda domèstica. Tots els 

veïns i veïnes de Gualba en poden fer ús de forma gratuïta. 

Tan sols cal recollir el sac per posar la poda a l’Ajuntament (OAC) i dipositar una fiança de 

10 euros. Aquesta fiança es retornarà si l’usuari decideix tornar el sac. 

Aquest sistema de recollida de poda a domicili funciona de la següent manera: un cop 

l’usuari disposa del sac que ha recollit a l’Ajuntament diposita la poda de casa seva al sac i 

un cop estigui ple truca a l’Ajuntament per informar que es pot passar a recollir. La recollida 

es durà a terme cada darrer dilluns de mes a aquells usuaris que hagin trucat abans per 

sol·licitar-ho i estiguin presents a casa quan passi el servei de recollida. 

És molt important tenir present que el sac de la poda es guarda dins la propietat, no a la 

vorera ni fora de la casa.  

 

 

 

mailto:gualbajove@gmail.com
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Canvi de contenidors de recollida selectiva 

Durant el mes de març s’ha procedit al canvi 

dels contenidors de recollida selectiva     

corresponents a plàstic d’envasos lleugers 

(groc) i paper i cartró (blau). Aquests conteni-

dors són més eficients, més grans, amb una 

boca d’accés més gran i permeten, per tant, 

una millor recollida.  

Augmentarem en 22 el número de conteni-

dors de selectiva a Gualba, i esperem, amb el 

vostre ajut, millorar també en aquest àmbit 

de recollida aconseguint reduir al màxim la 

recollida de resta. A més s’amplien les zones 

de recollida amb una nova al carrer Nou i una 

altra al carrer Alfons X el Savi. 

Aquests nous contenidors permeten que els camions els recullin de forma lateral, fet que   

augmenta l’eficiència mecànica de la recollida.  

 

Jornada de reciclatge 

Enguany tornarem a celebrar, si les        

circumstàncies sanitàries ens ho permeten, 

la Jornada anual de Reciclatge de Gualba. 

Serà el dia 9 de maig. 

Aquesta jornada s’emmarca en el programa 

europeu de conscienciació pel reciclatge 

“Let’s clean up Europe” en el que ja fa anys 

que hi participem. Aquesta serà una jornada 

especial a la que us convidem a tots i totes 

a assistir-hi. A part de les activitats         

habituals i de disposar d’una deixalleria 

mòbil, lliurarem informació de totes les  

millores que estem introduint pel foment del 

reciclatge. Per exemple, es podrà recollir la 

targeta de la deixalleria, o sol·licitar el sac 

per a la poda, o un cubell reixat per a 

l’orgànica. A més facilitarem dades         

trimestrals de la millora del reciclatge a 

Gualba.  
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Subhasta d’art solidària 
 

El dia 25 d’abril tindrà lloc a Gualba una subhasta d’art solidària. Aquesta és una iniciativa 

promoguda des de la regidoria de Cultura i Educació amb la col·laboració de dues entitats 

locals, Gualba Solidària i GualbArt, a més de força artistes de Gualba que han fet les      

donacions.  

Gualba Solidària és una entitat que col·labora amb l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelo-

na en la cerca de recursos i ajuts per a la recerca mèdica pel càncer infantil. GualbArt és 

una entitat de nova creació que agrupa artistes de Gualba i vol promoure accions culturals i 

artístiques al nostre municipi. Des de l’Ajuntament vam posar en contacte les dues entitats 

per aconseguir una acció solidària i en favor de la recerca pel càncer infantil. Vam pensar 

que fer una subhasta per a recollir solidaritat, començant amb els quadres que es van    

pintar en directe durant el concert de Lied de fa uns mesos, era una bona iniciativa. 

Més de 30 artistes han respost a la crida per a la donació d’obres per a la Subhasta d’Art 

Solidària de Gualba. Des d’ara fins finals d’abril s’estan difonent les obres donades per les 

xarxes socials per tal que els interessats puguin ja fer una primera oferta econòmica. El dia 

anterior a la subhasta s’esposaran totes les obres donades amb el seu preu de sortida, i el 

dia 25 d’abril, a la Plaça Joan Ragué, es durà a terme la subhasta. 

S’estan preparant activitats lúdiques durant el matí del dia 25 d’abril, adreçades als      

infants, per amenitzar la subhasta i aconseguir el màxim de recaptació possible per a la 

recerca contra el càncer infantil. Reserva’t la data i vina a licitar per una obra d’art i una  

bona causa. 

Espai jove a la Masia de Can Figueres 
 

Des de l’any 2018 l’Ajuntament té contractada la figura d’un tècnic/a de joventut per  

poder desenvolupar polítiques adreçades al col·lectiu de joves del municipi. Aquest servei 

s’adreça amb la missió d’acompanyar-los i facilitar-los el  benestar  i la realització dels 

seus projectes vitals. La seva vocació és apoderar les persones joves com a agents de 

canvi social, impulsant el seu paper actiu i oferint espais per a la seva participació en la 

presa de decisions. Per a dur a terme això, és important disposar d’un espai físic de   

referència. Fins ara disposaven d’un espai provisional a la masia de Can Figueres per a 

les seves trobades. Ara, una vegada l’Ajuntament ha pogut tornar a les dependències del 

Passeig del Montseny, un cop finalitzades les obres de reforma, disposaran d’un espai 

fixe a la masia que servirà per poder desenvolupar els seus projectes, fer les seves    

assemblees i facilitar l’execució del Pla Local de 

Joventut que s’està elaborant. Aquest   Espai Jove 

de la masia de Can Figueres ha de ser un lloc   

d’acollida i atenció informativa, de trobada, de  

dinamització per a adolescents, de dinamització 

juvenil i de foment d’activitats socioculturals,     

formatives i de lleure. 
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Nous projectes de Gualba amb Burkina !!!!,.  

A Burkina Faso no hi ha confinaments ni ajudes pel la Covic, l’atenció sanitària esta         

totalment desbordada, a mes de un milió de persones desplaçades aquet any passat, en la 

major crisis de desplaçaments de persones en el interior d’un país, segons ACNUR, l’Agencia 

de la ONU pels Refugiats, a causa de la violència de yihadistas del Sahel. Tot plegat un greu 

problema. Però tenen que sortir a guanyar-se la vida, allà si que ès realment complicat.  

La pandèmia no ha fet més que augmentar la pressió sobre uns centres sanitaris precaris, 

molt minvats, que ja es trobaven saturats abans de l'aparició de la covid-19, perquè havien 

d'atendre milers de persones que fugien de les seves cases, a vegades només amb el posat, 

amb problemes de salut, a vegades greus, en el context d'un país on, per exemple, només hi 

ha una ciutat que compta amb respiradors per a tractar insuficiències respiratòries. 

 Em pogut amb un primer projecte enviar 459.150 CFA per comprar aliments basics pels 

membres  la Association  Bons Citoyens amb la que col·laborem.  

Amb una segona projecte, que s’està acabant de desenvolupa en aquets dies, em recollit, 

superant totes les expectatives, enviant a Burkina 924.899 CFA.  Poden dedicar recursos per 

un projecte de cursos de perruqueria, repara una màquina de teixir que fan servir les dones 

de l'associació per guanyar-se la vida i la resta per a la compra d’aliments basics per les 

famílies.  

Estem molt contents i agraïm la col·laboració i el suport de tota la gent. 

Miquel Garcia Riera       cconggualba@gmail.com         www.ccong.es 
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Manteniment i millora dels itineraris i camins 

 Durant el mes de març està previst fer la revisió 

dels itineraris locals de natura per tal de fer-ne  

manteniment i reposar els senyals que han     

desaparegut o es troben en mal estat. 

 

 D’altra banda s’ha dut a terme la reposició i    

reforç de la senyalització de l’itinerari de la ruta de 

la Tourdera amb la col·laboració tècnica del     

Consell Comarcal de la Selva. 

 

 També s’ha arranjat el pont de Cases Blanques 

substituint les baranes de fusta velles i malmeses 

per unes de noves. 

 

                                                                                                                        

 Properament es portarà a terme l’arranja-

ment i millores del camí asfaltat de Gualba a    

Campins consistent en la construcció d’un        

fonament de formigó armat pel reforç del paviment 

a la zona de Can Sidró, instal·lació d’una barrera de 

seguretat i treballs de neteja de cunetes i passos 

entubats d’aigua. Aquest projecte serà executat per 

la Diputació de Barcelona. 
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Voluminosos 

Recordem que el servei de recollida de voluminosos continua els primers dilluns de cada 

mes. És molt important que no es treguin els voluminosos dies abans o durant el mes.  

Només el primer dilluns de cada mes.  

Recordem que si algú té dificultat justificada per treure els voluminosos pots trucar a  

l’Ajuntament i excepcionalment es passaran a recollir pel domicili també el primer dilluns 

de mes.  

ENS CAL EL TEU COMPROMÍS PEL RECICLATGE.  

Ja ho hem comprovat. EL TEU GEST SUMA.  

 

Junts ho fem possible! 



 

 

Subvencions rebudes per part de la Diputació de 

Barcelona dins el catàleg d’activitats i serveis 2020 

En el decurs de l'any 2020, s'han fet diverses peticions per rebre ajuts de la Diputació en el 

marc del catàleg d'activitats i serveis. Aquests  han estat , alguns, de caire econòmic i d'altres 

de suport tècnic: 

 - Pla de reactivació de l’Ocupació 

 - Compra llibres en català 

 - Plataforma Decidim per a la participació ciutadana 

 - Finançament extraordinari per lluitar contra l’exclusió social d’infants i adolescents 

 - Neteja espais urbans COVID 

 - Finançament activitats educatives, esportives i juvenils 

 - Impuls a l’activitat esportiva dels petits municipis 

 - Activitats culturals de les festes majors 

 - Finançament de l’àmbit de benestar social 

 - Material inventariable i noves tecnologies d’equipaments esportius 

 - Dinamització de l’activitat física i l’esport local 

 - Finançament de programes educatius en petits municipis 

 - Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals 

 - Accions diversitat i drets civils 

 - Servei d’inspecció i verificació d’activitats 

 - Accions educatives i de sensibilització 

 - Accions d’educació per al desenvolupament a Gualba 

 - Vigilància i control d’establiments alimentaris a Gualba 

 - Pressupostos participatius a Gualba segona fase 

 - Control plagues, prevenció mosquit i analítiques piscines 

 - Activitats de sensibilització i educació ambiental a Gualba 

 - Control sanitari de piscines d’ús públic a Gualba 

 - Accions per una vida saludable a Gualba 

 - Finançament àmbit joventut a Gualba 

 - Animals de companyia 

 - Arranjament d’habitatges a Gualba 

 - Beques esportives per prevenir el risc d’exclusió a Gualba 

 - Control sanitari de l’aigua de consum humà a Gualba 
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LES VEUS DE GUALBA 

Hola  amics de Gualba!!! 

La Coral ja és aquí. Tres mesos passen de pressa i us volem recordar 

el que hem fet fins avui. 

Hem cantat amb grans silencis. 

Cançons que arriben al cor. 

Carpetes amb partitures, mascaretes de colors, 

escalfament de la veu i tot des de casa sols. 

Volem tornar a entonar, solfejar, gaudir de les melodies 

I poder-vos fer feliços. 

Esperem una miqueta, la salut és nostra amiga,  

tot tornarà com abans i la Coral com sempre amb tot el 

poble estarà. 

Paciència...  

   

Facebook. Corallesveusdegualba, Email: coraldegualba@gmail.com, Instagram: @corallesveusdegualba 

 

Contacte: Pilar 670409828 

 
 

ADF GUALBA 

Darreres actuacions: 

 Manteniment de la bassa 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 Col·laborant amb  l’Ajuntament es començaran les tasques de control de la vespa veluti-

na amb la col·locació de trampes. 

mailto:coraldegualba@gmail.com
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GUALBA CREACTIVA 

Malgrat les precaucions pels temps que estem vivint, estem molt satisfets de les 

dues actuacions principals que hem dut a terme dins de Gualba Creactiva.  

Dintre de Gualba Riera Cleanup vàrem fer 

una actuació al entorn construït a #Gualba de Baix, en 

col·laboració amb l'Associació de Veïns i Veïnes Gualba 

de Baix. Un gran grup de gent va participar! A la zona 

industrial els camions i cotxes deixen moltes escombra-

ries i llaunes per la carretera. A la zona del riu surten 

papers, tovalloletes humides i els altres plàstics del 

sistema de canonades d'aigües residuals, s’hi aboca 

material de construcció, i el riu porta residus des de 

més a dalt, mentre que el vent i la gent porta la resta.  

És evident que parlem d'un problema complex i multidimensional que necessita un enfocament 

multi-actor des de diferents nivells de la nostre comunitat!  

L’altre actuació que ens omple de, amarga satisfacció, per ser a dia d’avui, encara tenir la que 

recorda. Va ser la celebració del dia de la dona.  

Sota el lema de Conversa@Activa, vam estrenar un 

cicle de debats oberts a tothom, i vam començar amb 

les desigualtats de gènere. Fou tota una setmana          

d’activitats, on cada dia connectant-se a les xarxes   

socials, es van fer arribar materials per reflexionar   

sobre diferents aspectes d'aquesta qüestió. Acabant, 

el dissabte dia 13, amb una taula rodona onLine amb 

expertes del tema. També s'organitzà una exposició a 

l'entrada de la Sala del Gorg Negre de cartells fets pels 

infants de l’escola. Tot un èxit d’intenció, resultats i 

participació. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ajuts socials 

Convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer per a   

persones grans corresponent a l’any 2021.  

Persones destinatàries: aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a 

l'any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que, a més de complir els requisits 

establerts a la base 4, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constituei-

xi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya (nascudes fins el 

31/12/1956). 

Termini per presentar les sol·licituds: del 6/3/2021 al 30/4/2021 

Imports màxims de lloguer mensual: 800 € mensuals per a la demarcació de Barcelona, en 

cas que la unitat de convivència hi hagi alguna persona amb mobilitat reduïda reconeguda 

l’import màxim del lloguer mensual és de 900 €. 

 Com i on s’han de sol·licitar: 

 1. Presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge de referència o al seu ajuntament, 

 tanmateix cada ens en aquests moments té el seu protocol d’atenció establert i 

 caldrà trucar per determinar com i quan s’ha de presentar aquesta sol·licitud. 

 (L’Oficina Comarcal d’Habitatge i el Registre del Consell Comarcal atendrà amb 

 cita prèvia). 

 2. Telemàticament a la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o al Registre 

 electrònic del Consell Comarcal:  

 http://www.vallesoriental.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/-

 instancia-generica.html 

Ajuts per a l’Arranjament d’habitatges. 

Persones destinatàries: la finalitat del programa és promoure l’autonomia personal i la 

millora de la qualitat de vida de les persones grans i de les persones amb discapacitat, 

garantint les condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes 

als seus habitatges. S’adreça a persones de 65 anys o més, amb discapacitat o en situació 

de dependència, o amb insuficiència de recursos econòmics; i a persones menors de 65 

anys amb situacions especials pel que fa a la seva capacitat física o psíquica per a     

desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar (no és imprescindible certificació del 

grau de discapacitat). 

Inclou petites reformes d’adaptació funcional i la instal·lació d’ajudes tècniques: 

 En banys, per afavorir l’accessibilitat i facilitar la higiene personal. 

 En cuines, per millorar les condicions de seguretat i ús. 

 De caràcter general, per facilitar la mobilitat i l’accessibilitat al domicili. 

 Actuacions complementàries de millora de l’eficiència energètica dels domicilis. 

Com i on s’han de sol·licitar: 

Les persones interessades poden demanar cita amb els Serveis Socials a través de l’OAC 

de l’Ajuntament. 

 

           Març 2021 Butlletí Municipal 
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AMPA ESCOLA AQUA ALBA 

L’AMPA no para, com no ho fan els nens i nenes de Gualba. El segon trimestre del curs està ja 

tancant-se, i nosaltres recordarem especialment dues fites. Per una banda, i a pesar de les 

dificultats pel COVID, el fet que hem pogut mantenir la majoria d’extraescolars i garantir-ne la 

màxima qualitat i seguretat! Un nou programa de l’extraescolar de robòtica s’ha posat en 

marxa amb molt d’èxit, doncs es veu que aprenen a dissenyar els seus propis videojocs! Per 

altra banda, s’ha portat a terme una activitat en xarxa al poble, on l’AMPA i l’Escola hi han  

tingut un paper clau. Segur que no us vau perdre l’exposició a l’entrada del Gorg Negre dels 

cartells que van preparar els nostres fills i filles, i si els pregunteu més, segur que us fan quatre 

cèntims de l’exposició dins de la mateixa Escola. Com a AMPA, creiem molt important la feina 

feta en aquest àmbit, i continuarem impulsant activitats que contribueixin a una societat més 

justa i equitativa, també en termes de gènere.  

 

 

 

 

 

 

 

I ara què? Doncs volem demanar-vos l’atenció sobre tres temes que us poden interessar: 

 

Casal de Setmana Santa a Aqua Alba: Volem que les famílies de Gualba que necessitin un  

casal de lleure tinguin l’opció de fer-ho al poble, si així ho desitgen. Hem fet un sondeig, i el    

dimecres 24 us informarem si hi ha un mínim d’infants per tirar-ho endavant. Organitzeu-vos 

famílies! Es necessiten grups bombolla ode 6 alumnes, per a un espai de diversió assegurada i 

segur a prop de casa. 

Servei de Menjador: La comunitat implicada al servei de menjador està totalment bolcada en 

seguir millorant les prestacions, especialment en relació al lleure abans i després de menjar. 

Noves activitats, nous espais, noves joguines, d’entre altres. Estigueu atents, aviat passarem 

noves propostes.  

Sant Jordi! Que el COVID no faci que ens perdem aquesta diada tan bonica. Aviat us donarem 

els detalls; de moment avisem a tots els petits i petites narradors i poetes de Gualba que aneu 

escalfant motors, i a tothom, aneu pensant quantes roses i llibres necessitareu enguany per fer 

sorprendre als vostres estimats i estimades.  

 

Més info sobre les activitats de l’AMPA al nostre blog. Fins aviat!  
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ESBART JOVE DE GUALBA 

La situació de la Pandèmia de Covid-19 sembla que ens permetrà a curt termini reiniciar els 

assajos per al grup Infantil, Cos de Dansa i Dansa d’Arrel. La situació sanitària ha millorat, 

però el risc de rebrot existent a diversos llocs de Catalunya fa que no puguem determinar la 

data concreta. És responsabilitat de tots seguir mantenint les mesures de prevenció per tal 

que els indicadors baixin i es puguin realitzar activitats grupals amb seguretat. 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. 

Disposem ja de les noves instal·lacions per al vestuari i complements de l’Esbart. Tenim un 

espai assignat al primer pis de la sala Gorg Negre. Donem les gràcies a l’Ajuntament de 

Gualba i a la Brigada per la seva ajuda en el trasllat i adequació del nou espai. Tenir tot els 

elements en el mateix espai on assagem i actuem ens facilita l’organització de la nostra 

activitat.  

De moment no hi ha cap ballada prevista donada la situació actual de pandèmia i la manca 

d’assajos per poder oferir una actuació de qualitat. Esperem poder reprendre aviat l’activi-

tat ja que tothom ho necessita físicament i mental.  Degut a aquesta situació d’inacció obli-

gada, la dansa catalana corre perill, com tota la cultura, de perdre’s poc a poc. Hem d’inten-

tar de trobar la manera que això no passi ja que la dansa forma part de la cultura catalana i 

s’està demostrant a més que la cultura és segura. 

Fins aviat! 


