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☎ TELÈFONS D’INTERÈS

Oficina d’Atenció al Ciutadà

Ajuntament de Gualba

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

Parròquia de Gualba

938487312

 Dijous tarda exclusivament atenció telefònica

Taxi Gualba

656008900

Escola Aqua Alba

938487240

938487027

Punt d’Informació Turístic i del Parc Natural del

Llar d’infants La Cuca de llum

938487253

Montseny masia Can Figueres

Hospital de Sant Celoni

938670317

Horari d’atenció al públic:

Emergències

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

Punt d’Informació Turístic i

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

del Parc Natural del Montseny

112
937440481

www.gualba.cat

www.facebook.com/
Ajuntament-de-Gualba

@gualbainfo
#Gualba

Ajuda'ns a mantenir els
espais públics nets
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Millores a la nova captació d’aigua per al consum i
agraïments a l’empresa AYMAR S.A.U
Davant la necessitat de dotar al municipi d’una
alternativa de captació d’aigua diferent a la que tenim
del pantà de Santa Fe, es va procedir a tirar endavant
aquest projecte de vital importància.
Molts cops en èpoques de sequera, el pantà no pot
donar l’abast suficient. També, en diversos moments
de fortes pluges, l’aigua captada, acumulada i
conduïda als dipòsits de capçalera presenta terbolesa.
A fi de garantir aquestes incidències i garantir la
qualitat de l’aigua destinada al consum, es va
començar a treballar en aquest projecte. Gràcies a la
col·laboració amb l’empresa AYMAR S.A.U., propietària i
explotadora de les pedreres de Gualba, recentment
s’ha procedit a fer unes millores consistents en la
instal·lació d’una bomba impulsora a l’interior de la
mina de Xauxa per tal de garantir el subministrament
d’aigua a la bassa de captació de l’Ajuntament i a la
bassa contra incendis de l’ADF.
Agraïm a AYMAR S.A.U. la seva predisposició, en tot
moment, per fer possible aquesta alternativa de
subministrament d’aigua pel que representa per al
municipi.

Compromís amb el medi ambient
En el Ple de data 1 de juliol de 2021 es van aprovar dues propostes encaminades a contribuir en el medi
ambient per avançar cap a un desenvolupament sostenible.
En una primera proposta es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Gualba a la Xarxa de Ciutats i Pobles
per a la Sostenibilitat amb finalitats com per exemple:
- Constituir instruments de cooperació i intercanvi per al desenvolupament a les viles.
- Definir estratègies, programes i accions a mig i llarg termini en el camp del desenvolupament sostenible.
-Facilitar eines informatives que puguin potenciar el desenvolupament sostenible.
La segona proposta aprovada correspon a la participació en la celebració de la Setmana Europea de la
Mobilitat que s’ha celebrat a tot Europa entre el 16 i el 22 de setembre per conscienciar a la ciutadania
sobre un model de mobilitat més saludable, segura i sostenible i menys contaminant en benefici de tothom.
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Finalitzant la temporada d’estiu podem fer una valoració positiva
referent a les activitats culturals i festives que hem pogut desenvolupar en el poble. Les restriccions continuen provocant que les
activitats s’hagin d’adaptar a les normatives i circumstàncies com
també ho fan els nostres hàbits i rutines diàries. Però, amb tot
plegat amb la Festa Major d’enguany, hem pogut compartir unes
estones de festa amb els veïns i veïnes. Agraeixo el comportament
general de la gent en els actes festius en uns moments difícils per
la situació de restriccions que comporta la pandèmia. No és fàcil
per a ningú i l’esforç de tots plegats és d’admirar. Gràcies també a
la Comissió de festes, al Servei de Joventut de l’Ajuntament de
Gualba i al Joves i a tots els que van participar en l’organització
dels diferents actes. Durant l’any, creiem que és important fer
diferents activitats a nivell cultural per complementar els actes que
poden fer les entitats del poble perquè creiem que la cultura és
segura i que és bàsica pel benestar de cadascun i cadascuna de
nosaltres. Així, en aquest sentit, vam programar el concert de la
Judit Neddermann o l’activitat “La música del vi” consistent en la
creació i conducció d'un tast de vins a càrrec del periodista Marcel
Gorgori.
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No presenten escrit

No presenten escrit

Poso de manifest la meva gran satisfacció pel funcionament de
l’espai jove. Fa uns anys vam apostar per incorporar a l’Ajuntament
una persona tècnica en joventut que ens ajudés a desenvolupar
les seves polítiques. A través d’aquest Servei de Joventut de
l’Ajuntament i amb la gran implicació de joves del municipi s’està
elaborant el Pla Local de Joventut i s’ha potenciat els espais de
participació amb els i les joves. La intenció de l’Ajuntament és el
d’acompanyar i facilitar el benestar del jovent i la realització dels
seus projectes vitals i, per aquest motiu, aposta per tot això i per
facilitar-ho s’ha dotat de l’espai jove “can Godalls” a la masia de
Can Figueres.
Amb l’inici d’un nou curs escolar vull transmetre tots els ànims i
agrair l’esforç a tota la comunitat educativa, alumnes, docents,
pares, mares, personal i administracions per la dedicació del curs
passat, que no va ser gens fàcil, i que de ben segur posarem tota
la il·lusió i treball en aquest nou curs que acaba de començar per a
que els nostres infants i joves puguin seguir creixent amb la seva
formació.
La millora mediambiental i la sostenibilitat són principis bàsics que
el món hauria de contemplar més sovint. El nostre compromís amb
el medi ambient per avançar cap a un desenvolupament sostenible
és ferm i, per això, tot i que hi ha molta feina a fer, les nostres
accions van encaminades cap a aquest objectiu. Formem part de
la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat i participem en
diferents propostes com la Setmana Europea de la Mobilitat. Així
com també impulsem un seguit d’accions per tal de fomentar una
mobilitat més sostenible i saludable com desenvolupar projectes
per afavorir la mobilitat a peu i en bicicleta entre nuclis i
equipaments municipals, projectes de pacificació per prioritzar el
pas de vianants davant els vehicles, substitucions de lluminàries o
l’aposta per les energies renovables en els equipaments
municipals en són una mostra. Vivim en un entorn privilegiat on és
compatible mantenir la qualitat del territori i tenir un desenvolupament sostenible.
Finalment, agraeixo als veïns, veïnes i entitats del poble la seva
participació en els actes festius en motiu de la Diada del dia 11 de
setembre que va tenir lloc a la Plaça Joan Ragué amb els
pertinents parlaments i l’ofrena floral.
Marc Uriach
Alcalde de Gualba
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Dansa i concert en motiu de la celebració de l’any
Manuel Cubeles
El proper 9 d’octubre, a les 18h a la Sala Gorg Negre de Gualba, podrem gaudir d’una excel·lent
tarda de dansa i música, organitzada per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, que s’inclourà en
els actes de celebració de l’any Manuel Cubeles, promogut pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
Manuel Cubeles i Solé, 1920-2017,
és un dels noms destacats del
moviment dels esbarts i la dansa a
Catalunya. Va ser membre de la
Federació de Joves Cristians de
Catalunya, integrant de l’anomenada
lleva del Biberó, director i membre
fundador de l’Esbart Verdaguer i
l’Esbart Sarrià, membre fundador de
l’Obra del Ballet Popular, membre de
la Comissió Abat Oliba, cantaire i
membre de junta de l’Orfeó Català,
guionista de ràdio, cap de producció
de TVE a Catalunya, col·laborador de
l’Agrupació Dramàtica de Barcelona
(ADB) i dels cicles de teatre
medieval... A partir dels anys vuitanta
del segle passat va retornar al món
dels esbarts amb noves coreografies i
col·laborant amb nombrosos esbarts:
Sant Martí, Rubí, Manresà, Santa
Tecla, Ciutat Comtal, Sant Genís,
Marboleny...
Aquí a Gualba oferirem un concert en
el que el nostre Esbart Jove de Gualba
ballarà diverses cançons orquestrades i/o cantades en directe amb la
col·laboració de la Fàbrica de Lied.
Gualba és dels pocs municipis de
l’entorn que té l’honor de gaudir d’un Esbart, una entitat que aporta cultura a través de la
dansa per a tothom.
Amb la Fàbrica de Lied estem preparant des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament un altre
concert de lied com el que amb força èxit vam celebrar l’any passat.
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Els objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat són:
- Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el
desenvolupament urbà sostenible.
- Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport.
- Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles com la bicicleta, la mobilitat a peu, els
vehicles elèctrics.
- Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la vila, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en
un entorn saludable i relaxat.
- Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat.
L’Ajuntament de Gualba ha impulsat o impulsarà les següents accions per tal de fomentar una
mobilitat més sostenible i saludable:
- Desenvolupament del projecte Connexió entre nuclis per afavorir la mobilitat a peu i en bicicleta
entre nuclis i equipaments municipals.
- Adhesió a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.
- Desenvolupament del projecte de pacificació de la Plaça Joan Ragué i el seu entorn per
prioritzar el pas de vianants davant els vehicles.
- Adhesió a l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025, on s’estableixen eines de planificació i
desenvolupament, promoció i formació per a impulsar l’ús de la bicicleta com a mode de
transport actiu i sostenible, tant per motius de mobilitat quotidiana com pel lleure, l’esport i el
turisme.
- Adhesió a l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya (L’Agenda 2030 és el nou full de
ruta global per avançar vers el desenvolupament sostenible. Aprovada per Nacions Unides el
2015, inclou 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a assolir el 2030. Es busca el
compromís de les institucions a fer actuacions per assolir els 17 objectius proposats).
- Punts de recàrrega per a cotxes elèctrics.
En el marc de la remodelació de l’entorn de la Plaça Joan Ragué per a la pacificació de la
circulació i per l’aprofitament dels seus espais i d’acord amb les aportacions recollides pel
projecte participatiu que va celebrar, es preveu situar en aquest entorn punts de recàrrega de
vehicles elèctrics
És clar que el Govern de Catalunya, així com el de l’estat, estan apostant per la reconversió dels
vehicles actuals moguts per benzina als híbrids endollables o als elèctrics. A l’igual que molts
altres municipis de Catalunya, a Gualba volem contribuir en aquest procés de reconversió per a
una mobilitat més sostenible i menys contaminant. Ja existeix una reducció de l’impost de
circulació per als vehicles no contaminants. I ara contemplarem el procés d’instal·lació dels punts
de recàrrega.
Aprofitem aquí per informar del pla Moves III
(http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-iii/)
que dona ajuts per a la compra de vehicles elèctrics i també subvenciona la
instal·lació de punts de recàrrega al garatge de casa fins a un 80% del seu
cost.
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Nova imatge de la rotonda de la C-35

Setembre 2021

La música del vi

La rotonda de la C-35 de Gualba ha canviat d’imatge després de les obres de millora que s’han
portat a terme. Aquestes millores van encaminades a millorar la seguretat, així com la
imatge en un punt tant singular del municipi. S’ha recuperat la divisió interior de la rotonda
que amb els anys s’ha anat deteriorant. A la part de grava s’ha tret l’existent per anivellar el
terreny i col·locar un nou paviment de grava sobre malla antiarrels. Per evitar l’enlluernament
dels vehicles en sentit Barcelona s’ha realitzat un monticle elevat amb plantació arbustiva. Les
actuacions es completaran amb millores en l’enllumenat.

Regulació accessos als gorgs
Molts municipis de muntanya han vist augmentat el
nombre de visitants en els últims mesos. Els municipis
del Parc Natural del Montseny en són un exemple clar
de massificació dels seus camins, rieres i gorgs i això
també ens afecta a Gualba en la temporada d’estiu. Per
aquest motiu es treballa conjuntament amb la Diputació
de Barcelona per regular els accessos en vehicle dels
camins que porten als gorgs amb l’objectiu de reduir
l’impacte sobre la zona natural.
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El passat 18 de setembre, en el marc de les activitats organitzades per l’àrea de Cultura de
l’Ajuntament, es va celebrar al Parc Mediambiental de Gualba, l’experiència que vam titular
“La Música del Vi”. Aquesta activitat, dirigida pel periodista i comunicador Marcel Gorgori,
combina un tast de vins amb l’audició d’àries i fragments orquestrals d’òpera. La idea és
combinar les sensacions del tast del vi amb les que ens aporten diferents moments
musicals. En definitiva, tot un festival de sensacions i emocions.
El Parc Mediambiental de Gualba ens va oferir el marc idoni per aquesta experiència i va
donar tot el suport per a la seva organització. En Marcel Gorgori va conduir el tast
presentant quatre excepcionals vins catalans, dos de blancs i dos de negres, de diferents
denominacions d’origen. I els va combinar amb diferents músiques que augmentaven les
sensacions i vivències dels assistents mentre es degustaven els vins.
Des de l’àrea de Cultura agraïm a en Marcel Gorgori la seva implicació i l’excel·lent
conducció de l’experiència. I esperem poder comptar de nou amb ell per a futures activitats.
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Gran concert de Judit Neddermann i Mireia Calafell
El passat 5 de setembre va tenir lloc a Gualba, a l’espai de la masia de Can Figueres, el primer
concert del cicle “Parcs en concert”. Més de 300 persones van poder gaudir d’aquest
espectacle on la cantant Judit Neddermann ens va oferir un concert amb les seves pròpies
composicions i que va comptar amb la participació de la poeta Mireia Calafell, qui recità
alguns dels seus poemes.
“Parcs en concert” és un cicle musical anual que es desenvolupa als parcs i espais naturals
protegits de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
Aquesta actuació, organitzada per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Gualba, ens va presentar una proposta musical de gran qualitat en què la
música entra en diàleg amb l’entorn natural.

Humana recupera dues tones de tèxtil usat a
Gualba al primer semestre amb un benefici
ambiental i social
· La recollida selectiva de gener a juny equival a 9.200 peces de roba que seran
reutilitzades o reciclades amb finalitat social.
· És un augment del 49% respecte al mateix període de l’any passat.
· La recuperació del residu tèxtil representa enguany un estalvi de sis tones de CO2 no
emeses a l’atmosfera.
Humana ha recuperat 2.055 kg de tèxtil usat a Gualba durant el primer semestre del 2021
per a donar-les una segona vida mitjançant la reutilització o el reciclat. La recollida
selectiva de residu tèxtil representa un augment del 49,8% respecte els primers sis mesos
de l’any passat (1.372 kg).
Els donants han revisat l’armari i han dipositat als contenidors de la Fundació la roba, el
calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzen. Les més de dues tones
recuperades per Humana equivalen a 9.200 peces de roba que seran reutilitzades o
reciclades i en veuran perllongat el cicle de vida útil.
Aquesta gestió implica un doble benefici: el primer és ambiental perquè en redueix la
generació de residus i evita que acabin en un abocador. La recuperació del residu tèxtil
durant el primer semestre representa un estalvi de sis tones de CO2 no emeses a
l'atmosfera.
El segon benefici és social: consisteix en la
creació d’ocupació verda, Humana hi genera un
lloc de treball per cada 30.000 kg de tèxtil
recollit. A més, els recursos que se n’obtenen es
destinen a iniciatives socials: després de més
de tres dècades d'activitat, tres milions de
persones s'han vist involucrades als programes
de desenvolupament que Humana duu a terme
als països del Sud de la mà de contraparts o
socis locals; són projectes centrats en la
formació de professors de primària, l’impuls de
l'agricultura sostenible o la lluita contra el VIH/
SIDA, entre altres accions.
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Ajuts Socials - Curs 2021-2022

Ampliació dels usos culturals de la Masia de Can Figueres

Destinataris: persones amb risc d’exclusió social.

La Masia de Can Figueres és un dels grans equipaments culturals de Gualba. Acull el punt
d’informació del Montseny i del municipi, amb una exposició permanent sobre l’aigua i les
pedreres, així com l’exposició de minerals.

Una any més, degut a la situació que estem patint de pandèmia, l’Ajuntament, a través dels
Serveis Socials i amb el suport d’ altres administracions, està especialment amatent 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.





Adquisició de Llibres de text i material escolar per a alumnes empadronats en el
municipi de Gualba matriculats en centres d’ensenyament de primària o secundària
obligatòria públics i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats
socials i/o econòmiques.
Ajuts Activitats Esportives per a prevenir el risc d’exclusió social dirigit a menors
empadronats en el municipi de Gualba amb fitxa a Clubs esportius, activitats esportives
a través d’AMPA’S o en altres entitats esportives i que es trobin en una especial
situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

Després que les oficines de l’ajuntament tornessin a la Casa de la Vila, l’espai que
ocupaven a la segona planta de la Masia, està essent adequat per als seus nous usos. En
primer lloc i des de fa ja quasi un any, els joves disposen de tres sales per al seu espai jove
“Can Godalls”, coordinat per l’àrea de joventut de l’Ajuntament.
En breu s’iniciaran les obres d’adequació de les tres sales grans que es troben a la part
superior (primer pis) de la Masia de Can Figueres. Aquestes tres sales es remodelen seguint
el projecte elaborat per l’àrea de cultura, per a ubicar-hi un espai de creació i exposició
artística. Aquestes sales permetran la realització d’exposicions d’artistes locals i de la
comarca, així com la realització de tallers de creació artística. Les activitats que es durant a
terme en aquest espai estaran regulades per l’Ajuntament.
La finalització de les obres d’adequació de l’espai es duran a terme durant els propers
mesos i esperem poder disposar de l’espai a partir d’inicis del 2022. Anirem informant del
projecte d’ús d’aquest espai d’exposició i creació artística.

El termini de presentació de sol·licituds i documentació per aquests ajuts és del 15 de
setembre de 2021 al 15 d’octubre de 2021.
Per a més informació i la documentació necessària per optar a aquesta convocatòria us podeu
adreçar a l’OAC de l’Ajuntament en hores d’atenció al públic.
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Joventut
Dinamitzadora Cívica per a l’Emancipació Juvenil
Des del desembre de 2019 l’Ajuntament de Gualba compta amb la figura d’una Dinamitzadora
cívica per a l’emancipació juvenil.

Setembre 2021

Activitat de salut per a la gent gran al parc
de salut (final carrer Martí Joan de Gualba)
i a Can Sanmartí (sala de les MIL VEUS)

El Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, conjuntament amb
cinc Ajuntaments de la Comarca, entre els quals, l’Ajuntament de Gualba, aposten per aquest
servei.

Després de l’aturada a causa de la pandèmia, es reprèn l’activitat gratuïta de promoció de
la salut per a la gent gran del municipi.

L’objectiu és seguir treballant per la integració dels joves migrats sols com un actiu social del
territori, a partir d’una tasca de sensibilització i treball comunitari per a promoure l’acollida dels
joves al municipi.

Inici: octubre de 2021

Horari: dilluns i dijous de 10:00 a 11:00h
Les persones interessades es poden adreçar a l’OAC de l’Ajuntament en horari d’atenció al
públic.

Es reprenen els CURSOS
SUBVENCIONATS d’anglès
2021/2022 de diferents
nivells per a adults i joves
a partir de 1r de la ESO
Transport Escolar per alumnes d’ensenyament
post-obligatori (Batxillerat i cicles formatius) curs 2021-22
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 prestació 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.
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L’Ajuntament continua apostant per l’aprenentatge de l’anglès entre els joves i adults del municipi. Se
segueixen oferint diferents nivells d’anglès amb la voluntat de donar servei al màxim de persones
interessades. Són cursos d’1,5 ó 2 hores setmanals subvencionats.
Nivell adults B2 dilluns de 18:30 a 20:00h
Nivell adults B1 dilluns de 20:10 a 21:40h
Nivell joves a partir de 1r ESO dimecres de 18:30 a 20:30h
Preu aproximat de 160€ per curs
Els cursos es portaran a terme si hi ha un número suficient d’alumnes
Us podeu adreçar a l’OAC per a més informació
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Joventut
ESBART JOVE DE GUALBA
S’acaba l’estiu, però l’Espai Jove segueix actiu!
Estem en portes de començar el nou curs que encetarem a primers d’octubre amb tots els
grups: Infantil, Cos de Dansa, Dansa d’Arrel i Veterans. L’Esbart Jove de Gualba va participar en
el festival ViuArt de Gualba 2021 que es va celebrar del 24 al 26 de setembre organitzat per
l’associació GualbArt. La participació de l’Esbart en aquest festival es concretà en la preparació
de l’espectacle “Salvar-nos a tots” per part del coreògraf i ballarí Albert Bassas i les balladores
de l’Esbart. Aquesta actuació va tenir lloc el dia de la inauguració, a la sala Gorg Negre. Va ser
una “performance” molt innovadora i d’una altíssima qualitat artística.

Aquest estiu el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Gualba i el jovent del municipi han
estat molt actius. A la festa major van organitzar un Humor Groc al qual van participar 55
persones, i un Punt Lila que va estar a disposició de tota la població del municipi les nits de
dissabte 14 i diumenge 15 d’agost.

El grup del Cos de Dansa i el de Veterans té previst participar en l’actuació de La Fàbrica de
Lied en homenatge a Manuel Cubeles en el centenari del seu naixement. Manel Cubeles va ser
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 l’Ajuntament de
Gualba amb la col·laboració de La Fàbrica de Lied i tindrà lloc el dissabte 9 d’octubre a la sala
Gorg Negre de Gualba.

Tots i totes estem molt satisfetes amb el resultat d’aquestes activitats i la col·laboració de
totes les persones implicades.

Esperem que la situació COVID-19 millori i els assajos es puguin realitzar amb continuïtat. Si és
així l’Esbart Jove de Gualba, el qual no va poder actuar a la Festa Major d’Estiu ja que no havia
pogut assajar, té previst oferir una actuació especial a la Festa Major d’Hivern per celebrar el
seu trentè aniversari.
Com sempre animem a qui estigui interessat en la dansa que vingui a veure’ns assajar i veurà
que es pot passar una estona divertida mentre s’aprèn coordinació, ritme, exercici físic, ball i es
passa una estona divertida. Si a més us engresqueu i us voleu apuntar, serà formidable.
Assagem els dijous per la tarda els Veterans, divendres per la tarda els infantils i dissabtes pel
matí el Cos de Dansa i la Dansa d’Arrel.

Després de la festa major, el Servei de Joventut també va organitzar unes Olimpíades on
els i les joves de 12 a 29 anys van poder participar en un torneig de futbol, un torneig de
bàsquet i un de ping-pong.

No volem oblidar-nos de celebrar que l’espai jove ja compta amb un futbolí, entre altres
jocs, que els i les joves de Gualba poden venir a gaudir cada dimarts i dijous de 15 h a
19.30 h.
En aquest horari, el Servei de Joventut segueix oferint informació acadèmica, laboral,
d’habitatge, salut, etc. per a joves d’entre 12 i 35 anys que ho sol·licitin.
Així mateix, a través dels tallers de fusteria, la sala d’estudi de l’Espai Jove ja està llesta per
a ser utilitzada! Ara que comencen les classes… No t’ho pensis i vine a estudiar a Can
Godalls.
Us recordem que podeu contactar amb la tècnica de joventut a través del correu
gualbajove@gmail.com o l’Instagram @gualbajove.

Seguim al peu del canó! Fins aviat!
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Inici de curs a les escoles de Gualba
Aquest mes de setembre s’ha iniciat el curs a la llar d’infants de titularitat municipal “La Cuca
de Llum” i a l’Escola “Aqua Alba”. És el segon curs acadèmic en el període de pandèmia i
s’inicia seguint totes les orientacions i recomanacions per a evitar contagis establertes pels
Departament de Salut i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Des de l’Ajuntament de
Gualba volem agrair a les direccions i equips directius dels dos centres, així com als seus
Consells Escolars, la seva tasca i professionalització en el procés de preparació d’aquest nou
curs 2021-22, així com a la famílies pel seguiment exemplar de les directrius acadèmiques i de
salut emeses per les escoles.
La Cuca de Llum ha començat atenent famílies i nens de 0 a 3 anys, preparant i adequant com
cada any els seus espais per acollir-los. L’edifici de la llar d’infants disposa des d’aquest curs
d’una nova instal·lació de plaques solars a la teulada que aportaran l’energia necessària per al
funcionament de l’equipament. Igualment s’està treballant en un projecte de rehabilitació de
certs espais malmesos de l’edifici.

ADF GUALBA
Durant aquest 3r trimestre s’han fet tasques de vigilància, informació i
revisió d’hidrats.
Durant l’episodi d’alt risc d’incendi Alfa 3 del mes d’agost, s’ha estat en
contacte i col·laboració amb els diferents agents competents.
Bassa contra incendis:
Agraïments als propietaris que fan possible disposar d’una bassa, a la
família Vulart per cedir el terreny, l’empresa Aymar per fer possible
l’arribada de l’aigua i l’ajuntament per fer millores i manteniment de la instal·lació.
Al mes d’octubre està prevista la reunió de la junta per tractar diferents temes i fer balanç
de la temporada d’estiu.

L’Escola Aqua Alba inicia el curs amb un equip de mestres renovat i amb un equip directiu
nomenat per als propers anys. El projecte educatiu que ha desenvolupat l’equip docent de
l’escola posa el focus de la seva acció en l’assoliment dels aprenentatges i de les competències
bàsiques del seus alumnes així com en l’aprofitament de l’entorn privilegiat en el que es troba
el centre. A més s’inicia el curs amb espais renovats com, per exemple, la nova biblioteca per a
educació infantil.

ASSOCIACIÓ CASAL CAN SANMARTÍ DE GUALBA

Desitgem a tothom, nens i nenes, mestres i famílies, el millor per a aquest curs 2021-22 que
acabem de començar.

Gimnàstica - dilluns de 17 a 18.

Després de les vacances d’estiu, tornem a començar les activitats:
Servei de massatge i pedicura – dilluns i dijous.
Ioga – dimarts de 17 a 18.
Català – dimecres de 16 a 17.
Anem a caminar – dijous a les 10. Sortida de la plaça. (Activitat gratuïta)
Costura – divendres de 16 a 19. (Activitat gratuïta)
Ball – divendres de 19,30 a 20,30.
Dissabtes, a partir de les 17h – Jocs de taula, tertúlies... (Activitat gratuïta)
Properament s’iniciaran les activitats de:
Taller de màgia - dilluns d’11 a 12. (Activitat gratuïta)
Assessorament digital – dijous de 17 a 18.
Preu de l’ activitat: 15 € al mes. Les inscripcions es poden fer 10 minuts abans de l’inici de
l’activitat.
També hi ha prevista una sortida al teatre.
Quan tinguem preparades altres activitats, sortides, viatges... us anirem informant.

Fotografia de la biblioteca infantil de l’escola
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Fins aviat!
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LES VEUS DE GUALBA
Per fi podem tornar a cantar!!! No sabeu com ens complau i ens omple de joia sentir les nostres
veus unides i plenes de pau.

GRUP D’ACCIÓ EN DEFENSA
DELS ANIMALS DEL
MONTSENY

Es va fer massa llarg, els dies passaven i cada dia era una noticia negativa.
Les nostres veus s’apagaven, però ens quedava l’esperança que un dia havia de sortir el sol per
a tothom, i així va passar.
La nostra estimada coral Les Veus de Gualba comença a funcionar, el primer dia serà el 20 de
setembre a les 21 h a la Sala del Gorg Negre, tots els dilluns. Estem molt, però molt il·lusionats,
posarem tota la força i la bona voluntat per cantar bé.
L’alegria que porta el cant, la bona disposició, el fet de compartir tot entre nosaltres, la força de
superació i la paciència infinita de la nostra directora Anna Fortuny farà que aquest Nadal sigui
un èxit que gaudireu tots vosaltres.
Us convidem, com sempre, per si us agrada cantar, que vingueu a formar part de la coral que us
obrirà les portes amb molta alegria.
CONTACTA’NS!

Per fi, després de molt esperar, al final hem signat
el Conveni de Col.laboració amb l’Ajuntament de
Gualba, a l’espera de poder tenir ben aviat un lloc
adecuat per poder ubicar una colonia controlada.
Durant aquest temps hem anat donan en adopció
totes aquells cadells que hem pogut rescatar del
carrer, en el que portem d’any ja hem donat 30
gatets amb les millors families que hem pogut
trobar. A partir d’ara anirem esterillitzant i així
controlan la población.
Feste’n soci amb tan sols 1 € al mes….. ¡!!
Ajuda’ns a ajudar, ells ens necesiten ¡!!

Anna Fortuny - 630 66 88 41
Pilar Serrat - 670 40 98 28

https://www.teaming.net/grupd-acciodefensadelsanimalsdegualba

Dolors Saltó - 615 95 29 67

GADAG - Grup d'Acció en Defensa dels Animals del Montseny | Facebook

Coral Les Veus de
@corallesveusdegualba

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE ROYAL PARK
Arriben els mesos de la tardor i abans d’explicar les noves activitats que tenim
programades us voldríem fer un balanç dels diferents tallers que s’han anat organitzant en
aquests mesos d’estiu.
Durant aquest estiu es van organitzar dues caminades nocturnes, la primera per anar a
veure la lluna plena del mes de juliol i la segona en motiu de les llàgrimes de Sant Llorenç.
Altres activitats que s’han anat organitzant són tallers de samarretes, taller de tires de
mascaretes, taller de tècniques de dibuix, una tarda de futbol sala; on es van formar grups
infantils, adults femení i adults masculí, així com una xerrada per part d’un veí, bomber de
professió, en la que ens va explicar com actuar en cas d’incendi. No cal dir, que entre les
activitats organitzades aquest estiu també vam gaudir el que va ser la primera Festa Major
d’Estiu organitzada per la nova Junta. Una Festa Major organitzada amb molta il·lusió on es
va poder gaudir d’activitats com: petanca, ping pong, concurs de dibuix, caminada popular,
inflables, festa de l’escuma i dues actuacions de música la nit de divendres i dissabte,
entre altres. En totes elles es van mantenir les mesures COVID-19.
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I arriba el setembre i ara què? Doncs volem continuar amb la mateixa dinàmica d’organitzar
diferents tallers i activitats dels quals us avancem alguns. Taller de ceràmica (encara falta
concretar la data exacta), castanyada, nit de hallowen, etc. També us recordem que el
proper 6 d’octubre tornem a engegar l’activitat de ioga que es farà els dimecres de 17.30 a
18.30h al local social.
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