Butlletí Municipal
AJUNTAMENT DE GUALBA

☎ TELÈFONS D’INTERÈS

Oficina d’Atenció al Ciutadà

Ajuntament de Gualba

938487027

Passeig del Montseny 13

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 17:00h a 19:00h

Parròquia de Gualba

938487312

Dijous atenció telefónica de 17:00 a 19:00h

Taxi Gualba

656008900

 Juliol: dijous tarda tancat

Escola Aqua Alba

938487240

 Agost: dimarts i dijous tarda tancat

Llar d’infants La Cuca de llum

938487253

Hospital de Sant Celoni

938670317

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

Emergències

112

Punt d’Informació Turístic i
del Parc Natural del Montseny

937440481

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

www.gualba.cat

www.facebook.com/
Ajuntament-de-Gualba

@gualbainfo
#Gualba
@gualbainfo
#Gualba

Ajuda'ns a mantenir els
espais públics nets

Ajuntament de Gualba

Juny 2021
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Gualba Decideix: Pressupostos Participatius 2021
El passat 21 de maig a la sala Gorg Negre es van fer públics els resultats dels Pressupostos
Participatius de Gualba 2021. Enguany es van posar a disposició de la ciutadania 12.500
euros dels pressupostos d’inversió de l’Ajuntament de Gualba per tal de poder fer propostes i
decidir.
La participació aquest 2021 va ser una mica més alta que la del 2020, fet que mostra l’interès
de les gualbenques i els gualbencs per aquesta iniciativa participativa. Enguany es van
presentar un total de 20 projectes, 5 més que l’any anterior.
Els resultats finals van estar força ajustats i va donar lloc a un empat en el segon lloc de valoracions.
La proposta més votada va ser la del condicionament del nou espai jove “Can Godalls”. El jove
que va presentar aquesta proposta sol·licitava un total de 3.700 euros. Atès que el total
destinat per als pressupostos participatius com hem esmentat prèviament era de 12.500
euros, els 8.800€ restants es destinaran de forma equitativa a les dues segones propostes
empatades en nombre de suports, és a dir 4.400 euros a cadascuna.
Les dues propostes empatades en segon lloc són: la instal·lació de barres de cal·listènia per
poder fer esport a l’aire lliure i l’arranjament del camí de Can Xec a la riera de Gualba.
En aquests moments s’estan preparant els projectes específics per a poder executar les
propostes guanyadores d’acord amb el pressupost dels processos participatius.
A la reunió de presentació dels resultats l’alcalde Marc Uriach i el tinent d’alcalde Josep Antoni
Peinado, van agrair la participació de totes les persones que han presentat propostes així com
també a totes les que hi han participat amb els seus suports a través de l’aplicació “Decidim
Gualba”. Es va posar de manifest la rellevància del procés ja que ha facilitat la participació de
la ciutadania i a més aporta idees valuoses a l’Ajuntament per a poder realitzar inversions
necessàries per al municipi.
Volem anunciar, a més, que és intenció
de l’equip de govern de l’Ajuntament,
tornar a incloure una partida de pressupostos participatius en el pressupost
d’inversions per a l’any 2022.
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Després de més d’un any de pandèmia sembla que
podem encarar aquest estiu amb una mica més
d’optimisme, així ens ho fan veure les dades
epidemiològiques i el sistema de vacunació. Hem de tenir
esperança perquè tot pugui anar tornant de mica en mica
a una certa normalitat, i en particular per a tothom que
ha patit o està patint encara l’impacte econòmic i
personal de la pandèmia. Esperem una recuperació
econòmica, però malgrat això, cal continuar tenint
prudència i seguir les normes sanitàries que es vagin
establint en cada moment.
En l’àmbit cultural a Gualba, no hem deixat de fer
activitats (sempre adequades a les normatives vigents)
perquè entenem que la cultura és necessària i ens
vincula com a poble. Anem col·laborant amb les diferents
entitats perquè entenem que són un dels pilars de la
socialització, tan important pel dia a dia de tots els veïns i
veïnes.
En aquests propers dies d’estiu se’ns obren més
possibilitats per anar fent diferents actes com per
exemple la Festa Major, però hem de ser curosos amb les
normatives que s’apliquen i, per tant, haurem de
contemplar quin tipus d’activitat i quines adaptacions es
poden fer.
Els últims anys hem posat a l’abast dels gualbencs i les
gualbenques una eina com els pressupostos
participatius, important per detectar necessitats i poder
desenvolupar projectes sorgits dels mateixos veïns i
veïnes. Cada cop la participació és més elevada i
continuem animant a la gent a que per a la propera
edició encara augmenti més. Enguany, ja estem
treballant amb els projectes guanyadors com són el
condicionament del nou espai jove “Can Godalls”, la
instal·lació de barres de cal·listènia per poder fer esport a
l’aire lliure i l’arranjament del camí de Can Xec a la riera
de Gualba.
Com bé sabeu, vam engegar la campanya per millorar el
reciclatge al municipi “GUALBA RECICLA ORGÀNICA. EL
TEU GEST SUMA! Des d’aquestes línies encoratgem a
seguir col·laborant per tal de seguir millorant els
indicadors de recollida selectiva. S’han canviat i ampliat
els contenidors, disposem del servei de recollida de
voluminosos els primers dilluns de mes. També disposem
de contenidors per l’oli domèstic, la roba i una mini
deixalleria per a piles, mòbils, aparells petits electrònics i
similars. Últimament s’ha afegit el servei de poda a
domicili i facilitat la targeta per anar a la deixalleria i amb
les condicions d’ús poder rebre el descompte pertinent. I,
com cada any, aprofitem la Jornada de Reciclatge per
motivar el bon fer col·lectiu.
El passat mes de febrer vam tenir les eleccions al
Parlament de Catalunya que van donar la majoria als
partits independentistes. Recentment s’ha pogut
formalitzar Govern esperant que la bona acció ens porti
resultats encoratjadors. Bona sort i encerts!
Per finalitzar, renovem el nostre suport continuat a totes
aquelles persones que ho estan passant més malament i
us desitgem a totes i a tots un bon estiu!
Marc Uriach
Alcalde de Gualba

NO PRESENTEN ESCRIT
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Gualba és Cultura

Promoció Econòmica

Gualba sempre s’ha destacat per la riquesa de les activitats culturals que s’hi duen a terme, fins i tot en
temps de pandèmia. Això és gràcies a la fortalesa i impuls de les entitats culturals del municipi i de les
persones que ho fan possible.



Des de l’Ajuntament de Gualba hem anat aprovant diferents Plans d’Ocupació locals durant els
últims anys amb la finalitat de promoure llocs de treball al municipi. Els fons econòmics per al Pla
d’Ocupació sol·licitats a la Diputació de Barcelona han permès, per aquest any 2021, contractar
un operari per a la brigada durant 6 mesos.



S’ha convocat, també, una plaça, pel sistema concurs, amb caràcter interí per acumulació de
tasques d’un/a Administratiu/va per tal de donar suport i reforç necessari, amb caràcter
temporal, a les taques de Secretaria – intervenció i a d’altres àrees de l’ajuntament. La durada del
contracte es preveu per un període màxim de sis (6) mesos. Igualment, la convocatòria ha
contemplat la creació d’una borsa de treball amb els candidats/dates que no hagin obtingut la
plaça però que quedaran com a reserva per tal de cobrir possibles vacants o substitucions
referents al mateix lloc de treball.



Així mateix, s’ha convocat, mitjançant concurs oposició , per cobrir en règim de funcionari interí,
una plaça de tècnic/a mig de serveis econòmics.

Des de l’Ajuntament de Gualba estem col·laborant, en la mesura de les nostres possibilitats i gràcies
també als suports que rebem via subvencions de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya,
amb les entitats culturals i comarcals, així com també amb tothom qui té interès en promoure la cultura a
casa nostre.
Darrerament hem assistit a una rellevant proliferació d’activitats artístiques, en forma de concerts,
exposicions, subhasta solidària, festival de llegendes, etc. I encara n’hi ha més per venir. Pensem que la
cultura ens ha de definir com a poble, i que tenim l’enorme privilegi de gaudir d’un entorn excepcionals i
de persones i entitats que ho fan possible.
La cultura és la millor eina per potenciar el respecte i la convivència entre tots nosaltres, per a valorar el
nostre potencial i per educar els nostres infants, que són el nostre futur. És per això que, des de
l’Ajuntament, estem treballant en l’establiment de canals oberts per al foment de cultura a Gualba en
col·laboració amb les administracions, amb les regidories de Cultura dels ajuntaments del Baix Montseny i
en entitats comarcals de cultura. Us anirem informant a través dels canals de comunicació de l’Ajuntament
de totes les activitats que es duran a terme en els propers mesos. Seguiu-nos subscrivint-vos a les notícies
de la web de l’Ajuntament, o seguint-nos a Twitter (@gualbainfo) o a Facebook (gualbainfo).

Cancel·lació de la
Fira de Bruixes 2021

Espectacles dins el programa
“VIU EL PARC”

Aquest serà el segon any que no podrem
celebrar la Fira de Bruixes pels motius de la
pandèmia. Una fira com aquesta que congrega
molta gent es prepara amb força mesos
d’antelació i el seguiment de les restriccions
marcades pel PROCICAT no són favorables per la
viabilitat d’aquest esdeveniment.

L’Ajuntament de Gualba ha sol·licitat dos espectacles per a aquest
estiu dins el Programa que ofereix la Diputació “VIU EL PARC”.
“PRÍNCEPS, PRINCESES I BRUIXES... A QUÈ JUGUEM?"

Tasques manteniment
Enllumenat públic




10 de juliol, Actuació infantil (Plaça Joan Ragué a les 19h)
CONCERT AMB JUDIT NEDDERMANN
5 de setembre, (Parc dels tobogans de Can Figueres a les 12h)

Es per això que hem decidit no celebrar la fira.
Agraïm la vostra comprensió i esperem poder
celebrar la Fira de Bruixes el proper any 2022
amb certa normalitat.

Enguany, s’està treballant des de la Comissió de
Festes de l’Ajuntament de Gualba en la programació de diferents actes i activitats amb el
compliment de les normes sanitàries establertes
per a poder gaudir d’uns dies de Festa Major
que aniran del dia 12 al 16 d’agost.

Piscina Municipal
Horari: De dilluns a diumenge, festius inclosos de 10.30h a 20.00h.
Com a situació excepcional s’han suprimit els abonaments ja que no
es podrà garantir l’accés a qui en tingui, donada la reducció de
l’aforament que ve marcada per normativa a conseqüència de la
COVID-19.
Així mateix informem que poden disposar de la E-10 que, en cas de no
consumir-la, podrà ser vàlida per a la temporada vinent de forma
excepcional.
La targeta E- 10 (20€) inclou 10 entrades generals, sense distinció
per edat ni situació personal (Venda a la mateixa piscina).
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S’han substituït els elements en mal estat i s’ha
pintat el mobiliari urbà dels parcs de Gualba de
Baix i Can Pla.

Substitució dels dos fanals de davant de la
Piscina municipal
Sala Gorg Negre.
Per a la temporada d’estiu s’ha fet el repàs
Està previst la compra i instal·lació de 13 general de la instal·lació com la neteja dels
lluminàries per tal de substituir les existents diferents espais. Així mateix, s’ha procedit a la
entre Can Llorca i el carrer Sant Vicenç, 8 col·locació d’una malla d’ocultació i a fer el
projectors per substituir els de la rotonda de rejuntat del terra. A més, Durant el mes de juliol
la C-35 i 5 llums solars per substituir els es farà l’automatització del filtratge i cloració de
existents de la carretera BV-5115.
l’aigua.


La Piscina Municipal obre les portes des del 24 de juny fins el 5 de
setembre.

Festa Major

Parcs infantils

Al pas soterrat de la C-35 a Gualba de Baix, Mobilitat
s’ha construït uns armaris per instal·lar un nou
 Passos elevats
comptador per donar subministrament elèctric a la bomba i llums del pas i a la carretera S’ha adjudicat la construcció de quatres passos
de vianants, subvencionats per la Diputació de
de Can Cambó.
Barcelona: un a Gualba de Baix davant del casal,
Camins
un altre al polígon al carrer de la Mota, un al
Per aquest 2021, dins de les actuacions de PPI carrer de la Tordera a Can Pla i un altre al carrer
(Pla Prevenció d’Incendis), està previst l’arranja- Menéndez Pelayo de Roial Parc.
ment dels següents camins:
També està previst fer unes reparacions del
paviment dels carrers a diferents punts del Roial
 Del terme Blau.
Parc i el polígon.
 De la carena de Can Mata
 Parada de bus

 Del sot de les pedreres
 Camí de Cal Moro

S’està habilitant una parada per a la ruta del bus
escolar al camp de futbol. S’ha fet el paviment i es procedirà a posar una marquesina.

3

Butlletí Municipal

Reciclatge, no podem abaixar la guàrdia
Des de fa mesos totes i tots hem fet i
estem fent un important esforç per millorar la recollida selectiva de residus i per
generar-ne’n menys. Campanyes com la
de “Gualba Recicla Orgànica, el teu gest
suma” de l’Ajuntament, la distribució de
cubells reixats per a l’orgànica, el canvi
de contenidors, els sacs de poda, etc.
van contribuir a una millora substancial
en la reducció de la bossa de rebuig i en
l’augment de l’orgànica i de les altres
fraccions de reciclatge.
Malgrat l’esforç fet per tothom, les darreres dades ens mostren una relaxació en
els hàbits que hem de mirar de revertir.
Recordem que l’objectiu és reduir la resta, és a dir el que no va a cap dels altres contenidors.
La resta hauria de ser zero, ja que hi ha llocs per recollir tots els residus. Però sovint oblidem
que tenim més contenidors a part del blau (paper) groc (plàstic), el del vidre i el de l’orgànica.
Us volem recordar que, a part de tots els serveis mencionats que posa a disposició
l’Ajuntament per a la recollida selectiva dels residus disposem d’altres contenidor per evitar
que algunes coses vagin a la bossa de rebuig:
- La Minideixalleria, situada al costat de l’entrada de la sala Gorg Negre. En el que portem d’any
s’han recollit 80 kg de piles i bateries, 12kg de RAEE, 10 kg de CD i DVD, 8 kg de bombetes de
baix consum i 4 kg de cartutxos d’impressora.
- Deixalleria de Sant Celoni : el mes de març es van recollir 8kg de capsules de cafè d’alumini;
també ferralla, fluorescents i material elèctric (35kg); fusta (15kg), cartró (14kg); piles (6kg),
roba (9kg) i tres matalassos, entre altres coses.
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Gualba Mots: el Festival de Llegendes del
Montseny
Els dies 19 i 20 de juny es va celebrar a Gualba el Festival de Llegendes del Montseny que duu el nom
de Gualba Mots. Aquesta ha estat una iniciativa de l’Ajuntament de Gualba amb la col·laboració i
direcció artística de l’actriu Gisela Llimona, narradora i veïna de Gualba que aquí coneixem com a
Georgina de Yebra. Hi ha participat, a més de les narradores i narradors, la Diputació de Barcelona
amb el Bibliobús Montnegre, el Grup d’Escriptors del Montseny i el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
GUALBA MOTS – LLEGENDES DEL MONTSENY té per finalitat posar veu a les llegendes, històries i
anècdotes del nostre entorn i donar-les a conèixer de la mà de professionals de la narració oral del Baix
Montseny. A més el GEM (Grup d’Escriptors del Montseny) hi va participar amb alguns dels seus autors
locals i de la comarca conversant i fent lectures de fragments dels seus propis escrits. El Bibliobús de
la Diputació de Barcelona va ser present a Gualba Mots, aportant un taller i llibres de llegendes i
narracions sobre el Montseny i altres indrets del nostre país.
Georgina de Yebra, directora artística de Gualba Mots, ha ajudat a posar en valor a través d’aquest
festival les llegendes del Parc Natural del Montseny amb la finalitat de donar veu a totes aquestes
històries que s'explicaven fa anys i que parlen d’indrets concrets com el Gorg Negre o de persones que
habitaven aquestes poblacions. Es tracta, en definitiva, de reconèixer les nostres arrels i, per tant,
entendre millor el nostre present.
La participació del Grup d’Escriptors del Montseny és també rellevant ja que dona a conèixer l’imaginari
dels escriptors contemporanis i ens aporta, com a contrapartida, una visió actual del nostre territori.
Volem agrair de forma especial la presència del Bibliobús, que normalment només ve unes dues hores
al mes a Gualba. Que el Bibliobús formi part del GUALBA MOTS és, no només visualitzar aquest servei,
sinó que els habitants del municipi puguin tenir accés als llibres del bibliobús unes hores més, i uns
dies i horaris diferents als habituals.
L’escola Aqua Alba de Gualba, que fa pocs mesos ha estrenat la remodelació de la seva biblioteca,
també hi ha participat incentivant durant la setmana anterior a Gualba Mots, la lectura de llegendes del
Montseny a l’escola.
L’Ajuntament, en col·laboració amb la narradora Georgina de Yebra, té la intenció de continuar
celebrant aquest festival un cop l’any per aquestes dates.

- Recollida de Roba, hi ha 7 contenidors de roba usada a tot el municipi: 2 al Pg del Montseny,
un a Can Sanmartí i un altre al costat de l’Ajuntament; un al carrer Martí Joan a la cruïlla de
Campins; un a Can Pla, al Royal al carrer Milà i Fontanals, a Gualba de baix i a la benzinera.
- Recollida d’oli, hi ha 4 contenidors al municipi: un al costat de l’Ajuntament, un altre a Can
Pla, un altre a Gualba de baix (Camí Ral) i un altre al Roial (Milà i Fontanals).
- Servei de recollida de poda a domicili, recollint el sac a l’Ajuntament.
A més, com és sabut, hem posat en funcionament la targeta de la Deixalleria que amb el seu
ús adequat permet una bonificació en l’impost de recollida de residus.
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Joventut

gram @gualbajove. Pots apuntar-t’hi enviant un
missatge a la Maria.
Us recordem que podeu contactar amb ella a través
del correu gualbajove@gmail.com o l’Instagram
@gualbajove.

Juny 2021

Finalment volem agrair a tothom la participació en la X Jornada de Reciclatge que es va
celebrar el dia 9 de maig, així com a Gualba Creativa per l’organització d’un debat sobre el
reciclatge, en el que l’Ajuntament hi va participar, i que va ser molt instructiu i interessant.
L’escola Aqua Alba també hi va participar durant tota una setmana recollint residus a
diferents llocs de poble.

Algunes de les coses que hem fet a l’espai jove fins
ara...
Amb el suport de la tècnica, els joves de Gualba han
elaborat i presentat tres propostes als pressupostos
participatius del municipi, han pogut participar a un
curs de monitoratge en el lleure i han assistit a un
taller de gestió emocional. Tenen moltes més idees
a les que intentarem donar veu. Moltes gràcies a
tots i totes per la feina!!
Dinamitzadora Cívica per a l’Emancipació Juvenil
Des del desembre de 2019 l’Ajuntament de Gualba
compta amb el servei d’una Dinamitzadora cívica
A partir del 29 de juny, podreu trobar a la tècnica de
per a l’emancipació juvenil.
joventut tant els dimarts com els dijous de 15 a
19.30h, a l’espai jove Can Godalls a la masia de Can El Departament de Treball, Afers socials i Famílies i
el Consell Comarcal del Vallès Oriental, conjuntaFigueres.
ment amb cinc Ajuntaments de la Comarca, entre
En aquest horari, el Servei de Joventut de l’Ajunta- els quals, l’Ajuntament de Gualba, aposten per la
ment segueix oferint informació acadèmica, laboral,
figura de la Dinamitzadora Cívica.
d’habitatge, salut, etc. per a joves d’entre 12 i 35
anys. Però a més, per aquest estiu hem preparat L’objectiu és seguir treballant per la integració dels
una programació d’activitats pels joves de Gualba joves no acompanyats com un actiu social del
territori, a partir d’una tasca de sensibilització i
escoltant les seves propostes.
treball comunitari per a promoure l’acollida dels
Consulta les activitats que farem a l’espai jove
joves al municipi.
durant els mesos de juliol, agost i setembre a l’InstaNou horari d’obertura de l’espai jove!

Prevenció de les addiccions a través del programa
TRITÓ
Des de l’any 2009 l’Ajuntament de Gualba participa en el programa Tritó de prevenció d’addicions
(drogues, pantalles, jocs, relacions tòxiques, etc.) adreçat fonamentalment a joves que puguin patir un risc
de situació de dependència.
En el programa Tritó hi participen ajuntaments del Baix Montseny, Gualba entre ells, i organitzen accions
diverses com tallers en prevenció d’addicions, reforç de l’autoestima i gestió d’emocions, i també ofereixen
punts informatius de drogues i violència de gènere en situacions d’oci jove. Aquests recursos proporcionen
eines als joves per tal d’evitar/combatre les possibles addiccions que en la nostra societat actual es troben
cada vegada més presents.
Concretament a Gualba s’ha organitzat durant el mes de maig un taller de gestió emocional per a joves i,
com cada any, comptarem també durant la Festa Major amb punts informatius per a la prevenció
d’addicions i violència de gènere destinat especialment a la joventut.
Actualment s’estan preparant més activitats que s’aniran publicitant a través de Joventut.
Si voleu més informació us podeu adreçar a l’OAC de l’Ajuntament de Gualba.
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Manteniment i millora
de la xarxa de
sanejament
Aquest últim trimestre s’ha continuat amb el
manteniment habitual i la millora de la xarxa
de sanejament municipal. Tot seguit destaquem algunes de les accions dutes a terme
més rellevants:

L’obra a fer tindrà un cost de prop de
250.000 euros amb un manteniment anual
de 4.900 euros.
IMPORTANT: Recordem un cop més que per
tal de mantenir el bon funcionament del
sanejament del municipi no s’han de llençar
ni tovalloletes, ni olis ni altres objectes a
l’inodor que puguin ocasionar desperfectes
en el sistema de sanejament i contaminació
al medi.

- Canvi de bufador i bomba de la mini depuradora de Can Pla.
-Canvi de les dues bombes de la zona del
polígon.
- Neteja a pressió de les tines de les depuradores de: Can Pla, mini depuradora carrer
Montsoriu, camp de futbol, escola, la Llobregosa, passatge Montnegre, clavegueram del
pas sota via del AVE i el rec de Can Figueres.
Igualment es continua amb el projecte de
sanejament de les aigües residuals del Roial
Parc. Ja es disposa de l’estudi final amb
diferents propostes.
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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.

GRUP D’ACCIÓ EN DEFENSA DELS ANIMALS DEL
MONTSENY
En espera de tenir el Conveni de Col·laboració signat pel Ajuntament ( per Gadag ja esta) i tenir l'espai dedicat a la
Colònia de Gats tal i com ens van dir en la passada reunió , nosaltres continuem donant en adopció i tenint cura
d'aquells gatets que ho necessiten.
Preguem a la població de Gualba la seva col·laboració fins que no tinguem les instal·lacions adequades pactades pel
Ajuntament.
Fotos de gatets recollits al Municipi
Grup d'Acció en Defensa dels Animals del Montseny
Araceli Conesa
Secretària

El seu incompliment serà objecte de sanció, d’acord amb la legislació vigent.

Nou vehicle elèctric per a la Brigada Municipal
La Brigada Municipal de Gualba ja disposa del seu primer vehicle elèctric zero emissionsCompromís mediambiental
Davant el mal l’estat de l’antiga furgoneta de la Brigada Municipal, que contínuament tenia
avaries i amb reparacions molt costoses, es feia necessari l’adquisició d’una nova furgoneta a
fi de garantir els desplaçaments del personal per portar a terme les diferents tasques en el
municipi. Aquesta adquisició s’ha fet amb la concertació d’un renting mitjançant la Central de
Compres de l’Associació Catalana de Municipis a la que l’Ajuntament de Gualba està adherit.

AMPA ESCOLA AQUA ALBA
Benvolguts veïns i veïnes de Gualba,
Ja tenim l’estiu a tocar i l’escola tancar les portes per descansar després del curs estrany i intens viscut. La pandèmia
no ha donat treva i ens ha fet estar tots en alerta constant. Aquesta situació no ens ha permès compartir junts una
festa de fi de curs, ni tantes altres, com les que tots i totes recordem!
Amb tot, hem trobat energies per seguir duent a terme activitats dirigides cada cop a més públic, incrementant les
sinergies treballant conjuntament amb altres associacions de la rodalia a la vegada que enfortim els lligams que ens
apropen els uns als altres, i guardant dins un calaix propostes i il·lusions que la situació no permetia.
Durant els últims mesos hem viscut jornades al voltant de la cohesió de la comunitat educativa de Gualba, les seves
famílies, i sobretot amb la mirada cap als infants. Aprofitant la importància del dia 8 de març, i amb l’impuls que ens
dóna la força de cada vegada més gent unida en contra de la desigualtat de gènere, es va crear una xarxa amb Gualba Creactiva i l’Ajuntament, on d’una banda els i les alumnes de l’escola reflexionaven al respecte i ho transmetien en
una sèrie de pancartes que, d’altra banda, es van exposar al centre del poble convidant a la reflexió de la resta de
vilatans. Per Sant Jordi, vam visualitzar la nova Biblioteca de l’Escola, els infants van gaudir de la Roda de contes
explicats per mares i pares de l’Escola, i vam recollir fons per poder reinvertir en ells. Juntament amb famílies de la
Llar d’infants municipal, s’ha engegat una nova comissió, un nou Espai de Famílies que vol convidar a totes aquelles
persones que vulguin compartir experiències, vivències, dubtes al voltant de la criança dels petits (i no tan petits).
D’altra banda, durant l’any, s’han anat estudiant les possibilitats que les pautes del PROCICAT marcava, i en conseqüència es creaven ludoespais de casals, i noves extraescolars, amb una bona acollida per part de les famílies i infants. D’aquesta manera s’ha enriquit la diversitat d’aprenentatge i d’oci.
El Casalet de tarda per facilitar la conciliació familiar amb la jornada intensiva ja està en marxa, i el Casal d’estiu ja
engega motors! On enguany hi participaran monitors de lleure del poble en pràctiques, enfortint sinergies amb l’espai
de Joventut! Encara queden places disponibles, així que no us ho penseu i apunteu-vos!
Als nois i noies de 6è, us desitgem molta sort en aquest nou camí a l’Institut! Us enyorarem!
Tots i totes, famílies, mestres, educadors i infants, ens mereixem un bon descans! Esperant que aquesta Pandèmia
segueixi controlant-se i desitjant poder retrobar-nos amb molta més normalitat dins l’Escola de tots i totes us desitgem
un molt bon estiu a tots!
Seguiu-nos per estar sempre informats i rebre les últimes informacions a Instagram @ampagualba o al segueix-me del
Bloc de l’AMPA de l’Escola Aqua Alba! No et perdis res!
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Campanya control mosquit tigre i vespa velutina
primavera-estiu 2021


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 a la població
Recomanem als veïns seguir 4 accions bàsiques, en el següent ordre, per tal de prevenir la
presència del mosquit tigre a la vostra propietat, i conseqüentment evitar les molèsties que
genera:
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.

AAVV ROYAL PARK
Ara que la situació de la pandèmia Covid -19 ens dona una mica
de llibertat, des de l’Associació de Veïns de Royal Park hem
començat a fer alguna activitat.
Dues de les activitats organitzades van ser un matí de basket
3*3, amb una gran participació per part del grup adolescent del
Royal i una gimcana infantil amb una participació del voltant de
40 nens (sempre es va respectar les mesures covid i els grups
bombolla).
A més a més, tots els dimecres de 17.15 a 18.15, i el primer
dissabte de cada mes de 09.30 a 10.30, es fa l’activitat de Ioga
al local social.

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.
Podeu comunicar qualsevol sospita o dubte a l’OAC de l’Ajuntament. D’aquesta manera, els
tècnics tindran constància dels indrets de presència del mosquit i podran actuar per eliminar els punts de cria.


Vespa velutina

Un any més s’ha continuat amb el control d’aquesta espècie a partir de la reinstal·lació de
les trampes i la vigilància d’aquestes.
Podeu comunicar qualsevol sospita o dubte a l’OAC de l’Ajuntament.

Com a activitats previstes en els proper mesos, us podem avançar la celebració del que serà la primera Festa Major de
Royal, amb la nova junta, que es
celebrarà el cap de setmana del 16, 17 i 18 de juliol de 2021, una trobada de cotxes
antics, un cicle de caminades (incloent pujada al Gorg Negre des de Royal Park i caminada nocturna amb els menuts de
casa) i el mercat dels trasto, entre altres. Així mateix us comuniquem que en breu l’exterior del local social estarà obert
per a que es pugui fer ús amb jocs de taula, petanca o simplement anar a fer la xerrada.
Aprofitem aquestes línies per donar les gràcies al grup de voluntaris que van netejar els exteriors del local per a que es
pugui fer ús durant l’estiu.
Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres: aavvroyalpark@gmail.com
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Ajuts socials estiu 2021

LES VEUS DE GUALBA
Amigues i amics de Gualba!!!

AJUTS MENJADOR
Un any més, des de l’Ajuntament de Gualba us informem que el Ple del Consell
Comarcal del Vallès Oriental va aprovar les bases reguladores dels ajuts de menjador.



TERMINI DE PRESENTACIÓ DEL 15 DE JUNY AL 12 DE JULIOL
Podeu presentar la sol·licitud degudament signada i amb la documentació corresponent a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) del vostre Ajuntament o bé telemàticament
al següent enllaç TRÀMITS ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA:
https://www.gualba.cat/actualitat/noticies/2021/06/15/ajuts -individuals-demenjador-convocatoria-2021-2022
Per a qualsevol consulta relacionada amb aquests ajuts podeu trucar al tel. de Serveis
Socials 674767312.
SUBVENCIONS AJUNTAMENT DE GUALBA A CASALS D’ESTIU
Com cada any l’Ajuntament de Gualba ja ha atorgat ajuts per a infants i joves, entre 3
i 16 anys, empadronats al municipi i que volen assistir a casals. Aquests ajuts estan
destinats a famílies que no poden assumir el cost de casals organitzats per AMPA’s,
clubs esportius, casals privats i casals per a infants amb discapacitat reconeguda.
Aquests ajuts s’han tramitat a través de Serveis Socials.



Robotseny 2021 a l’escola Aqua Alba
Com cada any l’Ajuntament ha participat donant suport a l’Escola Aqua Alba de Gualba en la
iniciativa de foment i ensenyament de la robòtica “Robotseny”. L’Ajuntament va finançar
l’adquisició de kits per a la robòtica per a les nenes i els nens de l’escola. Enguany, degut a la
pandèmia, no s’ha pogut per una presentació en una fira com era habitual, però totes les
escoles i instituts de la comarca han treballat amb un lema comú: “Com podem ajudar la Biodiversitat dels Ocells?” i ho han emmarcat en l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS)
15 de la ONU que estableix indicadors per a la preservació de la vida terrestre.
Els nens i les nenes de les escoles havien de fer propostes amb tecnologia i robòtica orientades
a ajudar la biodiversitat dels ocells. A Gualba es van dur a terme quatre projectes: una caseta
d’ocells balança amb un sensor d’ultrasons per tal de saber el pes dels ocells que hi entren;
una caseta amb sensor de contacte que permet comptar el número d’ocells que hi entren; una
caseta ecològica bioclimatitzada per als ocells que permet optimitzar la temperatura i,
finalment, un recol·lector i mesurador de pluja.

Hem fet un altre trimestre de vacances, era obligatori, per cert que ja estem començant a somniar en que aviat tornarem a cantar.
Si tot va bé, el mes de setembre volem posar en marxa la coral.
Serà una aventura preciosa i bonica, la música sempre alegra la vida i nosaltres posarem veus amb harmonia i bona voluntat.
Necessitem veus que s’apuntin de totes les edats.
Joves de Gualba: Heu pensat a venir a la coral del vostre poble? Tots teniu les veus
boniques, ens feu falta.
Podeu venir a provar si us agrada, no cal saber música la directora ens ensenya i ens
guia, veureu quin ambient més divertit fem entre tots. Sereu benvinguts.
Animeu-vos! Aquesta coral sempre vol triomfar!!!
Facebook. Corallesveusdegualba, Email: coraldegualba@gmail.com, Instagram: @corallesveusdegualba
Contacte: Pilar 670409828

Podeu trobar informació de totes aquestes propostes en aquest vídeo https://youtu.be/
PdyDPcREe2U explicat pels autors i autores dels projectes i a la pàgina web de Robotseny
2021: https://sites.google.com/xtec.cat/robotseny2021/els-ocells-ens-necessiten.
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ESBART JOVE DE GUALBA

Subhasta d’Art Solidària a Gualba

Aquest mes de maig s’han iniciat ja els assajos del grup Infantil, amb la Laura Morató de professora. Com a
conseqüència de les restriccions ordenades per les autoritats sanitàries, fins ara no s’han pogut iniciar els
assajos. Per aquest motiu la Junta Directiva de l’EJG va decidir no participar a la festa major d’estiu
d’enguany ja que no podria oferir una actuació amb la qualitat que l’esbart ens té acostumats. Aquest més
de juny també han iniciat els assajos el grup de veterans i properament ho farà el Cos de Dansa i la Dansa
d’Arrel.

El passat 25 d’abril es va dur a terme la 1a. Subhasta d’Art Solidària de Gualba. Aquesta
iniciativa és el resultat de la col·laboració entre dues entitats del poble, Gualba Solidària
i GualbArt i l’Ajuntament amb la finalitat solidària de recollir diners per a la recerca del
càncer infantil que es duu a terme per part de l’equip d’investigadors i metges de
l’Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona.

Així i tot, l’EJG té previst participar en el festival que està organitzant GualbArt per a mitjans de setembre i
també en l’homenatge a Manuel Cubeles en el centenari del seu naixement. Manel Cubeles era un
coreògraf, un important promotor de la llengua i la cultura catalana i és un dels noms destacats del
moviment dels Esbarts i la Dansa a Catalunya. L’acte l’organitza La Fàbrica de Lied i tindrà lloc el dissabte 9
d’octubre a la sala Gorg Negre de Gualba.
Ja s’ha traslladat tot vestuari i complements de l’Esbart a l’espai cedit per l’Ajuntament 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 facilitarà
l’organització de la nostra activitat.
Fins aviat!

Per tal de poder organitzar la subhasta es va dur a terme en primer lloc una Crida als i a
les Artistes de Gualba i de la comarca per tal que donessin alguna de les seves obres. La
resposta va ser excel·lent i es van recollir més de 30 obres que es van exposar a la Sala
Gorg Negre els dies 23 i 24 d’abril, abans de la subhasta. Les obres recollides van ser
pintures, escultures i fotografies.
El dia de la subhasta, que es va dur a terme a la Plaça Joan Ragué, es va amenitzar
prèviament amb activitats adreçades al públic infantil i a les famílies, amb conta contes
a càrrec de Maria Reixach i música de Carla Puig, amb l’actuació de la Cia. Manolo
Alcántara i les cançons interpretades per la Carla Puig. Tots els artistes van participar de
forma solidària, sense cobrar, per donar suport a la causa de la subhasta.
Totes les obres es van subhastar i van ser adquirides per persones del poble o de la
comarca. I el més important, es van recollir 4.000 euros que es van lliurar a l’Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona per a la recerca del càncer infantil.
Gualba Solidària, GualbArt i l’Ajuntament de Gualba agraïm la solidaritat de tothom que
amb les seves aportacions i participació va fer possible la celebració de la 1a. Subhasta
d’Art Solidària de Gualba i que van aportar a la recerca sobre el càncer infantil.
GRÀCIES!!

ASSOCIACIÓ CASAL CAN SANMARTÍ DE GUALBA
Ja hem pogut obrir!!!
Amb la millora de la pandèmia hem començat algunes de les activitats:
- Servei de massatge i pedicura
- Anem a caminar
- Gimnàstica
- Ioga
- Ball
Esperem que les coses segueixin millorant i , a partir del setembre, es puguin iniciar la resta d’activitats:
Català, informàtica i mòbils, cosir, jocs de taula, llegir i compartir, màgia i papiroflèxia, ....
I els viatges i les sortides d’un dia.
Esperem que passeu un molt bon estiu!
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ADF DE GUALBA
ASSOCIACIÓ GUALBA CREACTIVA

Durant aquest 2º trimestre s’han fet tasques de manteniment i millora dels
equips d’extinció i vehicles i els voluntaris han fet formació per tal de començar la
campanya contra incendis en les millors condicions possibles.

Sota la sèrie de Convers@Activa, un cicle de debats oberts a tothom, vam dialogar
sobre la gestió de residus i el concepte de ZeroWaste en el marc de la Jornada del
Reciclatge de Gualba d'enguany. Victor Mitjans, referent nacional sobre aquest tema, va
ser l’expert invitat al col·loqui, qui va posar de relleu la importància de implantar
mesures que afectin directament a la minimització de la generació
de residus “el millor residu és el que no es genera”, més enllà dels
esforços per reciclar. També va recalcar els objectius establerts i les
implicacions econòmiques que se’n desprendran d’un sistema de
gestió de residus antic i desalineat de la política catalana i europea.
Tot plegat, ens vam quedar amb la necessitat de plantejar
seriosament com podem canviar de marxes a Gualba, construint
sobre la feina feta i establint les bases per poder afrontar el repte de
canvi amb garanties i evitant que acabi repercutint injustificadament sobre la butxaca dels veins i veines
de Gualba.
El 9 de maig passat vam unir forces amb la Jornada del Reciclatge organitzada per l’Ajuntament. Un grup va fer una acció de neteja al voltant de la riera.
Un segon grup va recollir burilles de cigarreta pels carrers de Gualba, i va fer
una acció “guix de la vergonya”, encerclant cadascun dels llocs on s'han
trobat amb guix. Ens fa il·lusió haver començat aquesta campanya per
prendre consciència sobre la problemàtica de les burilles. Les recollides les
vam posar a ampolles, i amb això vam fer una instal·lació d’art amb la
col·laboració dels artistes de Gualba! La “Cadena de la Vergonya” simbolitza l’impacte negatiu que tenen
les burilles sobre la societat i l’entorn natural. L'exposició va ser visible durant una setmana a l'entrada de
la Sala del Gorg Negre.
Continuem fent el GUALBA RIERA CLEANUP cada últim dissabte del mes. Per l’última acció de neteja de
Gualba vam fer un altre “guix de la vergonya”, aquesta vegada fent grafitis de burilles gegants amb guix i
escrivint una “cacofonia” de textos per dir PROU! JA’STA!
Apa, ens veiem per la propera actuació! Bon estiu!

Com cada any és col·labora a la nit de Sant Joan en tasques de prevenció i guàrdia per les emergències que puguin sorgir.
Està previst que aquest estiu es puguin fer sortides informatives i de conscienciació ciutadana en l’entorn forestal de Gualba de cara a la prevenció d’incendis.

GUALBART
GUALBART JA ES OFICIAL
Després de la celebració de la primera Assemblea General Extraordinària el dimecres, dia 26 de maig,
GUALBART ja és una entitat oficial. La reunió es va celebrar a la sala Gorg Negre i els 22 socis presents van
confirmar els càrrecs de la Junta Directiva i van aprovar els estatuts.
El objectiu principal de GUALBART es la promoció de l'art en totes les seves manifestacions, tant el plàstic
com la dansa i la música. Els socis de l'Associació estan organitzant un festival d'art contemporani titulat
ViuArt Gualba per als dies 24, 25 i 26 de setembre. També estan desenvolupant un programa d'activitats i
esdeveniments incloent tallers, col·loquis, presentacions i performance per a la tardor.
Qualsevol persona interessada en l'art pot fer-se soci i gaudir amb nosaltres de la creativitat i l'art. Si
t'interessa, pots contactar amb GUALBART enviant un missatge a Graham Nash: 607818865 o
graham.nash6@gmail.com.
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Facebook (@gualbacreactiva) / Instagram (@gualba_creactiva) /Twitter (@gualbacreactiva).
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