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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 

* Dijous tarda exclusivament atenció telefónica 

 

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 

 Guàrdies municipals                        608143654 

 Consultori mèdic        938487957 

 Farmàcia de Gualba       938487028 

 Parròquia de Gualba       938487312 

 Taxi Gualba        656008900 

 Escola Aqua Alba             938487240 

 Llar d’infants La Cuca de llum        938487253 

 Hospital de Sant Celoni       938670317 

 Emergències                      112 

 Punt d’Informació Turístic i  

 del Parc Natural del Montseny       937440481 

 

Ajuda'ns a mantenir els 

espais públics nets    

Ajuntament de Gualba 

www.gualba.cat 

www.facebook.com/                                      

Ajuntament-de-Gualba 

@gualbainfo               

#Gualba 

@gualbainfo               

#Gualba 
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Projecte “Pacificació de la plaça Joan Ragué i el seu 

entorn” 
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Portem més d’un any i mig  que va començar la pandèmia.  

L’àmplia crisi social i econòmica provocada pel COVID-19 no ens 

ha impedit que continuem fent feina. Des de l’equip de govern 

juntament amb els treballadors i les treballadores de l’Ajuntament 

hem treballat perquè Gualba es mantingui com a poble pròsper i 

amb un alt nivell de qualitat de vida per als seus veïns i veïnes. Tot 

i que aquests darrers dies estan repuntant els casos de COVID, de 

mica en mica hem anat restablint les diferents activitats, com per 

exemple, les culturals. Ho hem fet des de l’Ajuntament i la seva 

Comissió de Festes, així com en col·laboració en alguns casos amb 

entitats del poble, sempre controlant les mesures sanitàries 

establertes en cada moment per la normativa vigent i així ho 

continuarem fent. D’aquesta manera hem organitzat en els últims 

mesos, des de l’Ajuntament, activitats com la Festa Major, Gualba 

Mots (festival de llegendes del Montseny), activitats organitzades 

des de l’àrea de Joventut com les Olimpíades o concerts, concerts 

amb la Judit Neddermann o La Fàbrica de Lied, la Música del Vi, 

per posar alguns exemples. I amb il·lusió d’anar oferint una  

programació cultural, esperant la Festa Major d’hivern i la nostra 

Fira de Bruixes de cara a l’estiu. 

Estem a punt d’iniciar un gran projecte de poble fruit de la   

participació ciutadana en el què els veïns i veïnes van poder dir-hi 

la seva:  la “Pacificació de la plaça Joan Ragué i el seu entorn”. És 

un projecte engrescador i necessari per millorar l’entorn de la 

plaça, per renovar els carrers que l’envolten i aconseguir     

recuperar el protagonisme dels i les vianants. Aquest projecte 

consta de tres fases i aquest any executarem la del carrer Bisbe 

Ponç i a l’any vinent la de l’entorn de la plaça Joan Ragué,   

quedant pendent per més endavant la del carrer Eugeni d’Ors. Per 

aquestes dues primeres actuacions programades hem sol·licitat 

subvencions que ens han atorgat el 100% del cost en l’execució 

de la fase d’aquest any vinent i pràcticament un 90% per la fase 

de l’any 2023. És una aposta en la transformació cap a la   

sostenibilitat i per l’actualització a les noves necessitats i     

objectius de la vida quotidiana del poble. 

Com ajuntament de Gualba vàrem sol·licitar formar part de la 

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i recentment va 

ser acceptada formalment en la seva Assemblea. Com a nous 

membres continuarem treballant per a la sostenibilitat i 

col·laborant en la preservació de l’entorn. Per posar alguns   

exemples, hem posat plaques solars a la llar d’infants, hem dut a 

terme un canvi progressiu de les lluminàries del poble, una 

campanya per millorar el reciclatge, la substitució del vehicle de la 

brigada per un d’elèctric, els beneficis en la reducció de l’import 

de l’IBI per la instal·lació de plaques solars, la reducció de l’impost 

de circulació per vehicles elèctrics, entre d’altres mesures. A més 

continuem treballant en projectes com el desenvolupament de la 

connexió per afavorir la mobilitat a peu i en bicicleta entre nuclis i 

equipaments municipals o el desenvolupament del projecte de 

pacificació de la plaça Joan Ragué i el seu entorn que explicava 

abans. Això en són algunes mostres que ens permet anar fent 

passes cap a l’objectiu d’un poble més sostenible, i ben aviat en 

presentarem d’altres. 

Finalment, desitjar-vos unes bones festes i un feliç any 2022 en la 

mirada posada en l’esperança d’anar-nos sortint de la situació 

provocada per la pandèmia. 

 

Marc Uriach 

Alcalde de Gualba 

 

 

No presenten escrit 

Butlletí Municipal Desembre 2021 

14 

 



 

quatre anys el 

servei de recolli-
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Fira minerals MINERGUALBA 

 
El 16 d'octubre es va celebrar la Fira de    

Minerals del Montseny MINERGUALGA, una fira 

d'intercanvi i venda de minerals.  Després que 

l’any passat no es pogués fer degut a les  

restriccions provocades per la pandèmia, 

aquesta edició, que ha  tingut lloc a la pista 

poliesportiva 1 d’octubre, ha permès  retrobar-

nos amb la Fira. MINERGUALBA  s’organitza 

amb la col·laboració del Grup Mineralògic  

Català, l'objectiu es anar millorant i consolidant aquest esdeveniment cada 

any. Enguany va haver-hi una gran participació tant d’intercanvi com de   

visitants que van poder comprar o contemplar les peses  mostrades. 

Activitats de Nadal 
Dissabte 18 de desembre 

18:00h “El retorn dels pastorets a Gualba” 

  Lloc: Sala Gorg Negre 

  A càrrec de l’alumnat de 6è de     

   l’Escola Aqua Alba 

19:00h “Caga Tió” 

   Lloc: Plaça Joan Ragué 

   Organitza la Comissió de Festes de 

   l’Ajuntament de Gualba 

Dimecres 5 de gener 

“Cavalcada de Reis” 

Perquè els nens i les nenes que encara no 

hagin entregat la carta als REIS MAGS, la  

Cavalcada tindrà uns punts d’aturada perquè 

ho puguin fer mantenint les distàncies de  

seguretat. 

Els horaris aproximats de pas seran els     

següents: 

18:00h Gualba de Baix (punt d’aturada     

davant el Casal) 

18:30h L’Estació ,per la carretera que porta al 

Roial Parc (punt d’aturada davant el càmping 

Aqua Alba) 

18:45h Roial Parc (punt d’aturada davant el 

Parc dels Roures) 

19:25h Can Pla (punt d’aturada davant les 

bústies) 

19:50 La Barceloneta (punt d’aturada davant 

la parada del bus a Can Maynou) 

20:00h Gualba (punt d’aturada plaça Joan 

Ragué) 

Organitza la Comissió de Festes de l’Ajuntament de Gualba 

 
         Traçat del recorregut    

 

 

Les activitats queden subjectes a possibles modificacions 

segons l’evolució de la pandèmia 

1 

2 

3 

4 

5 

Misses de Nadal 

Divendres 24 de desembre 

23:00h “Missa del Gall” 

Dissabte 25 de desembre 

11:00h “Missa de Nadal” 

Dissabte 1 de gener 

11:00h “Missa d’Any Nou” 
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Durant l’any 2019, es va realitzar el procés de participació ciutadana enfocat a pacificar els 

entorns de la plaça Joan Ragué, impulsat per l'ajuntament de Gualba i coordinat per la  

Cooperativa Estel. La finalitat d'aquest procés era la posada en comú de les diferents    

opinions respecte a les millores que es podien assolir a la plaça i als seus entorns en    

termes de mobilitat, accessibilitat, seguretat viària, activitats al carrer,... sense perdre de 

vista el valor de la vida quotidiana del poble. 

Els criteris i objectius  es centren en la recuperació del protagonisme dels veïns i veïnes de 

Gualba com a vianants. Això es pot aconseguir: enfortint la interacció dels ciutadans,     

fomentant els desplaçaments actius i els carrers segurs, activant els carrers per a nous 

usos, joc i socialització i la priorització del moviment de vianants.  

Es concreten actuacions  estratègiques per reduir la velocitat dels cotxes,  ampliar  l’espai 

per a vianants, fer plataforma única en  carrers o reestructurar aparcaments, per posar 

alguns exemples. 

Aquest procés participatiu de l’any 2019 va servir per valorar com volíem que fos en un 

futur la plaça i el seu entorn, que va donar com a resultat un document final que recull les 

consideracions i les propostes finals. 

Aquest projecte està dividit en tres fases: l’entorn de la plaça Joan Ragué, el carrer Bisbe 

Ponç i el carrer Eugeni d’Ors (carrer de l’escola). 

Des d’aquell moment s’han buscat els recursos per tirar endavant aquest projecte. Davant 

la nostra sol·licitud rebrem una subvenció del Pla General d’Inversions de la Diputació de 

Barcelona, que ens cobreix tota la despesa, per executar la fase corresponent al carrer 

Bisbe Ponç i que té previst l’inici de les obres a inicis d’aquest any 2022. Per un altre costat 

des del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat rebrem subvenció que ens permetrà 

executar les obres de la primera corresponents a l’entorn de la plaça Joan Ragué durant 

l’anualitat 2023. 

 

Obres d’urbanització i remodelació del carrer Bisbe Ponç  
El projecte d’obres d’urbanització té com a objecte la remodelació del carrer Bisbe Ponç. 

Aquesta actuació, com dèiem abans, s’emmarca en l’objectiu de pacificació del centre del 

nucli antic de Gualba i la renovació dels serveis urbans. 

Es proposa una remodelació amb una urbanització apte per a l’ús de vianants amb trànsit 

restringit mitjançant plataforma única i elements reductors de velocitat, així com  millorar la 

xarxa de sanejament construint una xarxa separativa per abocar les aigües pluvials a la 

riera i optimitzar la recollida d’aigües residuals amb la finalitat d’evitar les inundacions a les 

parts baixes que es produeixen en moments de pluja intensa. També es proposen millores 

en la canalització d’aigua potable i l’ enllumenat. 

El projecte valorat en 258.862,40€ (totalment subvencionat per la Diputació de Barcelona) 

tindrà una execució d’uns 6 mesos de termini, amb una previsió d’inici a primers d’any 

2022. 

 



 

 

Construcció de 4 noves 

plataformes de pas per 

a vianants 

Dins el pla de millora continuada de la   

seguretat viària del municipi, s’han   

construït 4 noves plataformes elevades 

per a passos de vianants i reducció de la 

velocitat en les següents vies: 

- Camí Ral de Gualba de Baix a l’alçada 

del Casal. 

- Zona del polígon a Gualba de Baix al 

carrer del Camí de la Mota. 

- A l’accés al nucli de Can Pla davant  del 

parc infantil. 

- Carrer Menéndez i Pelayo al Roial Parc. 

L’Ajuntament de Gualba ha sol·licitat i 

s’ha concedit una subvenció econòmica a 

la Diputació de Barcelona per  poder  

realitzar aquestes actuacions. 
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Arranjament de carrers 

En el procés de manteniment de diferents carrers 

del municipi s’ha procedit a reparar i conservar el 

ferm asfàltic dels següents punts: 

 Polígon Gualba de Baix 

Un punt a l’accés del polígon des de la C-35 per la 

“rotonda”.  

 Nucli Roial Parc 

Dos punts en el  tram inferior del carrer Alfons X El 

savi i, properament, s’arranjarà un punt en el tram 

superior del carrer Menéndez Pelayo. 

 Camí dels camions 

Tres trams del camí de camions des de la 

“rotonda” de la BV-5115 fins a Can Buscarons. 

Tasques de manteniment 

Enllumenat públic 

S’han substituït les lluminàries del Passeig del 

Montseny entre Can Llorca i el carrer Sant Vicenç 

per unes noves de leds. 

A la “rotonda” de la C-35 s’han posat 8 projectors 

de leds per substituir els antics focus. 

Iniciant la temporada de Nadal s’ha portat a terme 

una renovació i ampliació de l’enllumenat         

nadalenc. 

Camins 

S’ha procedit a l’arranjament del camí de Cal Moro 

amb el repàs del camí, aportació de material i nova 

pavimentació en un tram. 

Equipaments municipals 

Reparació d’esquerdes a la paret de la llar        

d’infants. 

S’han folrat les columnes de la pista poliesportiva 

1 d’octubre per tal de silenciar els sorolls          

ocasionats pels impactes de les pilotes. 

Podes 

Aquesta tardor s’estan portant a terme un seguit 

de podes dins la programació establerta pel     

manteniment de l’arbrat públic. 
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Concerts de Dansa i Lied 

 

Després de l’estiu hem organitzat des de l’Ajuntament de Gualba, en col·laboració amb la 

Fàbrica de Lied, dos concerts que han tingut molt bona acollida. En aquests concerts, com 

en moltes de les activitats que s’organitzen, sempre demanem la participació de les      

entitats locals. En aquest cas han estat l’Esbart de Jove de Gualba, en el concert organitzat 

en commemoració de l’any Cubeles, impulsor de la dansa a Catalunya, i el Casal Can     

Sanmartí de Gualba, que va recitar les poesies que posteriorment es van interpretar al  

concert. 

El primer concert, el del mes d’octubre, va servir també per 

iniciar el procés de celebració dels 30 anys de l’Esbart Jove 

de Gualba, que culminarà amb una actuació especial    

durant la propera Festa Major d’Hivern. Es i ha de ser un 

orgull per Gualba poder tenir un Esbart, amb el que       

comporta de foment de cultura al nostre poble. 

El segon concert, inclòs en el Circuit de Lied del    

Montseny, va comptar amb la participació de les     

rapsodes del Casal Can Samnartí de Gualba, que van 

recitar les poesies en català, francès i alemany. 

En plau organitzar aquestes activitats que tenen tan 

bona acollida. I ens plau encara més poder-ho fer amb 

les  nostres entitats. 

 

Gualba s’adhereix a la Xarxa 

de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat 
 

Amb la finalitat de construir instruments de cooperació, definir estratègies i facilitar eines 

informatives, l’Ajuntament de Gualba va sol·licitar formar part de la Xarxa de Ciutats i Pobles 

cap a la Sostenibilitat i formalment va ser acceptada la proposta en la  Assemblea de la 

Xarxa del dia 9 de novembre. Com a nous membres permetrà continuar treballant per a la 

sostenibilitat i col·laborant en la prevenció de l’entorn. Diverses actuacions fetes com la 

col·locació de plaques solars a la llar d’infants, el canvi progressiu de les lluminàries del 

poble, la campanya per a la millora del reciclatge, la substitució del vehicle de la brigada 

per un d’elèctric, beneficis en la reducció de l’import (IBI) per a la instal·lació de plaques 

solars, la reducció de l’impost de circulació per vehicles elèctrics o el desenvolupament de 

projectes com la connexió entre nuclis per afavorir la mobilitat a peu i en bicicleta entre 

nuclis i equipaments municipals, i el desenvolupament del projecte de pacificació de la 

plaça Joan Ragué i el seu entorn per prioritzar el pas de vianants davant els vehicles, en 

són una mostra per anar fent passos cap a l’objectiu de la sostenibilitat. 

     



 

Gualba i Humana 

renoven per 
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Gualba i Humana         

renoven per quatre    

anys més el servei de           

recollida selectiva del  

residu tèxtil 
 

 Els veïns disposen de punts de recollida 

on dipositar-hi roba, el tèxtil de la llar, els 

complements i el calçat que ja no      

utilitzen 

 La gestió sostenible del tèxtil recuperat 

afavoreix la protecció del medi ambient, i 

permet destinar els recursos a projectes 

socials 

Novembre del 2021. L’Ajuntament de    

Gualba i Humana Fundació Pueblo para  

Pueblo han renovat el conveni del servei de 

recollida selectiva del residu tèxtil al        

municipi. D’aquesta manera, l’entitat sense 

ànim de lucre gestionarà durant quatre anys 

més la gestió de les donacions de la roba, el 

calçat, els complements i el tèxtil de la llar. 

Els veïns disposen de contenidors a la via 

mitjançant la reutilització o el reciclatge. 

Al primer semestre d’enguany, Humana hi ha 

recuperat 2.055 kg de tèxtil usat, que      

equivalen a 9.200 peces de roba que seran 

reutilitzades o reciclades i en veuran           

perllongant el cicle de vida útil. La           

recuperació del residu tèxtil en el que     

portem d’any   representa un  estalvi de 6 

tones de CO2  no emeses a l’atmosfera. 

Els residus tèxtils s’han convertit en un   

problema global: el consum de roba ha    

crescut de forma accelerada i la seva vida 

útil cada vegada és més curta. Es calcula 

que al voltant del 40% de la roba que tenim 

als armaris no es fa servir durant tot l’any. 

Malauradament, la recollida selectiva a  

Catalunya només representa el 10,6% del 

total de residus tèxtils provinents del       

consum a les llars; la resta acaba a la fracció 

resta, per tant en un abocador o en una   

incineradora. 

“Administracions, organitzacions i ciutadania 

hem d’actuar plegats per a conscienciar-nos 

sobre la importància de disposar el residu 

tèxtil en el contenidor adequat per donar-li 

una segona vida”, afegeix. I és que el      

potencial d’aprofitament del residu tèxtil és 

enorme: més del 90% de les peces usades 

són susceptibles de perllongar la vida útil 

mitjançant la reutilització o el reciclatge. 

Beneficis ambientals i socials 

La reutilització i el reciclatge del tèxtil      

contribueixen a l’estalvi de recursos, la   

protecció del medi ambient i la lluita contra 

el canvi climàtic. Redueixen els residus en 

els dipòsits controlats i ales plantes        

incineradores i, per tant, l’emissió de gasos 

d’efecte d’hivernacle. La Comissió Europea 

calcula que per cada kg de roba que es  

reutilitza i no és conduit a un centre de    

tractament per a incineració, s’hi evita    

l’emissió de 3,169 kg de CO2. 

A aquest benefici ambiental cal afegir-ne el 

social: és la creació d’ocupació verda,     

Humana genera un lloc de treball per cada 

30 tones 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 du a terme 

als països del Sud de la mà de contraparts o 

socis locals. 
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Millores a la xarxa d’aigua potable 

Des de l’àrea de Serveis de l’Ajuntament de Gualba es treballa 

continuadament per introduir millores en la xarxa municipal    

d’aigua per al consum. Després de posar en funcionament la 

nova captació d’aigua  de la mina de Xauxa a les pedreres  i, així, 

dotar al municipi d’una alternativa de captació d’aigua diferent a 

la que ja tenim del pantà de Santa Fe, s’està treballant en la  

infraestructura de la xarxa municipal d’abastament d’aigua     

potable per millorar la qualitat i el servei de l’aigua subministrada: 

  

 S’ha substituït un tram de canonada de distribució d’aigua potable a l’Avinguda de 

Roial. (S’ha aprofitat per reconstruir un tros de vorera que estava en mal  estat).       

L’import de l’obra és de 20.607,17€ per la substitució de la canonada i de 3.394,05€ 

per la vorera. 

 S’està portant a terme les obres de substitució de la canonada  que va des de la      

Llobregosa fins a Gualba de Baix en la seva tercera fase (les dues primeres ja s’han  

executat en aquests  últims anys). L’obra està valorada en 44.062,94€. 

 S’està portant a terme, també, les feines per a la instal·lació 

d’un sistema de tele gestió a l’Estació de Tractament d’Aigua    

Potable (ETAP) amb un pressupost de 19.290€. 

 

Aquestes tres millores importants en la infraestructura de la xarxa 

d’aigua municipal estan valorades en 

un import total de 87.354,16€ dels 

quals s’ha fet petició de subvenció a 

la Diputació de Barcelona amb     

l’atorgament de 66.000€. 

S’instal·len plafons 

de flora i  fauna a la 

Riera 

S’ha procedit a la col·locació d’un  

seguit de plafons, de caràcter didàctic, 

amb informació de la fauna i flora que 

es pot trobar a la riera de Gualba. 
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Ampliació de 

nínxols al       

cementiri 
En els últims anys s’han 

anat fent diverses   

actuacions de millora i 

conservació del cemen-

tiri municipal. Fa 4 anys 

ja es va procedir a  

construir un mòdul de 

nínxols i ara ens trobem 

amb la necessitat de fer 

una altra ampliació que 

ens portarà a disposar 

de 18 nínxols més. 
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Accions socials 2022 

Vals per import de 30€ per a la compra de roba 

Es tracta de 10 vals de 30€ cadascun, destinats a persones amb  

situació de vulnerabilitat i que seran entregats pels Serveis Socials 

locals per tal d’ajudar en l’adquisició de peces de roba. 

 

Targetes moneder – L’Ajuntament activa un nou recurs per ajudar a les famílies vulnerables 

Es tracta d’un nou recurs que ajudarà a garantir a les persones que es 

troben en situació de pobresa o vulnerabilitat social, l’aliment fresc i 

saludable i que podrà complementar els ajuts socials ja existents al mu-

nicipi. 

 

És una targeta de prepagament amb un valor monetari definit i recarregable, que serà       

entregada pels Serveis Socials. 

 

Gualba amb la Marató 

de TV3 2021 
 

El diumenge 19 de desembre, a partir de les 

11:00h, a la plaça Joan Ragué hi haurà  

dues activitats de promoció de la salut a 

Gualba: 

 ACTIVITAT DIRIGIDA DE ZUMBA 

 CIRCUIT D’ACTIVITAT FÍSICA PER A LA 

GENT GRAN 

 

Es tracta d’activitats gratuïtes organitzades 

per l’Ajuntament de Gualba per tal de 

col·laborar amb la Marató.  

 

Us animem a participar-hi i a que feu un 

donatiu per la Marató de TV3 que enguany 

es destinarà a la investigació de les       

malalties mentals. 

Moltes gràcies a tothom!! 
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 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 a 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. 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. 

 

Recollida de voluminosos 

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

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

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

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

mes.  

El cost del servei de recollida es va incrementant  a tots els nivells, donada la repercussió 

que té l’eliminació de residus, la pròpia recollida i tots els impostos i tarifes que els       

organismes superiors ens apliquen als ajuntaments, provocant la modificació i increment 

de la ordenança fiscal que regula el servei. Recordem que fent un ús correcte de la targeta 

de la deixalleria ens podem estalviar un 10€ en el rebut de les escombraries de l’any    

següent. 



 

No abaixem la guardia amb el reciclatge 

 

Les últimes dades obtingudes no són optimistes! 

Temps enrere es va posar 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, en 

un principi, es van augmentar positivament els indicadors de recollida d’orgànica, però       

enguany, les dades obtingudes mostren que tornem a estar en nivells de recollida de reciclatge 

similars a les inicials. Sembla que hem abaixat la guàrdia, i no ens ho podem permetre. 

Observeu en el següent gràfic que tan sols un 25% del residus que generem van als            

contenidors selectius (orgànica, vidre, plàstic i paper). Tots els altres residus van a la “resta” i 

això vol dir que molts residus que hauríem de reciclar no van on toca, ja que la “resta” hauria 

de ser mínima. 

ENS CAL EL TEU COMPROMÍS PEL RECICLATGE ! NOMES AMB 

EL COMPROMÍS PERSONAL DE CADASCUN PODREM MILLORAR 

AQUESTES DADES I MILLORAR EL NOSTRE ENTORN 

 EL TEU GEST SUMA!  

 

 

 

                            Xifres en quilos i percentatges de gener a octubre 2021 

 

Us Recordem que disposem de moltes possibilitats per reciclar de forma correcte. A part dels 

contenidors distribuïts per tot el municipi, i que hem anat ampliant per afavorir el reciclatge, 

disposeu també dels següents serveis: 

 

Targeta deixalleria 

Hem posat en funcionament una targeta per a 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.  

Els residus que comptabilitzen per a 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. 
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Descripció 
Data Inici  
Voluntaria 

Data Fi  
Voluntaria 
Domiciliat 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS -  NO DOMICILIATS 02/05/2022 05/07/2022 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS-   
1ªFRACCIÓ-DOMICILIATS   02/05/2022 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS-   
2ªFRACCIÓ-DOMICILIATS   01/07/2022 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS-   
3ªFRACCIÓ-DOMICILIATS   03/10/2022 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS-   
4ªFRACCIÓ-DOMICILIATS   01/12/2022 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RÚSTICS 01/09/2022 04/11/2022 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS 01/09/2022 04/11/2022 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 04/03/2022 05/05/2022 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 16/09/2022 16/11/2022 

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS 02/05/2022 05/07/2022 

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS 02/05/2022 05/07/2022 

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL 01/09/2022 04/11/2022 

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS 02/05/2022 05/07/2022 

TAXA D'OCUPACIÓ DE SÒL, SUBSÒL I VOLADA 01/09/2022 04/11/2022 

TELEVISIÓ PER CABLE 01/08/2022 05/10/2022 

IMPOST BENS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 02/05/2022 05/07/2022 

Descripció 
Data Inici     
Voluntaria 

Data Fi 
Voluntaria 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA      
4t TRIMESTRE 2020 25/02/2022 26/04/2022 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA       
4t TRIMESTRE ROYAL PARK 2020 25/02/2022 26/04/2022 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA      
1n TRIMESTRE 26/05/2022 26/07/2022 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA      
1t TRIMESTRE ROYAL PARK 26/05/2022 26/07/2022 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA      
2n TRIMESTRE 26/08/2022 26/10/2022 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA       
2n TRIMESTRE ROYAL PARK 26/08/2022 26/10/2022 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA      
3r TRIMESTRE 25/11/2022 26/01/2023 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA      
3r TRIMESTRE ROYAL PARK 25/11/2022 26/01/2023 

Calendari fiscal 2022 
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ADF GUALBA 

Els voluntaris han  pintat el cotxe de  

color groc perquè compleixi  amb les 

característiques  establertes  i per tal de 

poder rebre la subvenció que dóna la 

Generalitat pels vehicles de vigilància i 

extinció d’incendis. 

  

 

 

 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE ROYAL PARK 

Des de l’Associació de Veïns de Royal Park volen aprofitar aquestes línies per agrair a les més 

de 350 persones que el passat 31.10.2021 vau passar pel que va ser el 1er túnel del terror 

que organitzàvem. També volem agrair a totes les cases col·laboradores que us vau oferir per 

a que els nens poguessin demanar el famós “truco o trato” amenitzat amb un grup de 

“zombies” que anaven donant ensurts a la gent que anava pel carrer i sense oblidar a tots els 

assistents a la castanyada que vam organitzar.  

Però un cop passada aquesta festa toca preparar la següent... En breu començarà el Nadal i 

les activitats que tenim programades és: 

18/12/2021 a les 17.00 Fem cagar el tió i xocolatada popular 

A més a més, ens han confirmat que el proper 02.01.2022, de 17.00 a 18.00, el Patge Reial 

visitarà el local social per a recollir totes les cartes dels nens i poder entregar-les als Reis 

Mags d’Orient, els quals també han confirmat que el proper 05.01.2022 passaran per Royal 

Park.  

Bones Festes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Associació de Veïns de Royal Park 

 

 Desembre 2021 

Gualba Decideix: pressupostos participatius  
 

Els resultats dels pressupostos participatius d’aquest any 2021 van ser força ajustats   

permetent fins a tres propostes guanyadores, com ja hem explicat anteriorment: 

 Condicionament de l’espai 

jove “Can Godalls” a la masia de 

Can Figueres. S’estan ultimant 

els detalls per a l’adquisició del 

material i equipament necessari 

que es va sol·licitar. 

 Instal·lació de barres de 

cal·listènia al parc del final del 

carrer Martí i Joan. 

 Arranjament del camí de Can Xec a la riera de Gualba. 

Servei de joventut de l’Ajuntament 

Espai jove Can Godalls 

La Maria Rubio, antiga tècnica de joventut de Gualba, s’acomiada de totes les persones 

joves del municipi i, en el seu lloc, s’incorpora com a nova tècnica la Marta Cascales per  

iniciar un nou any carregat de projectes, activitats i aprenentatges. 

Enguany, s’han dut activitats de tot tota mena, preparades per l’estiu i el bon temps. Ara, 

amb l’arribada de l’hivern, les hores de sol s’escurcen i el fred es comença a notar més. Per 

aquest motiu, l’espai es va preparant per acollir als i les joves dins de les parets de la    

masia de Can Figueres. Per a poder-los acollir, però, cal omplir la masia del material per a 

dur a terme les activitats.  

Tot i així, aquesta despesa extraordinària ja és quelcom que els i les joves ja havien previst.  

Gràcies als pressupostos participatius, els i les joves van presentar una proposta que ha 

sigut guanyadora. Aquesta proposta ha sigut la de dotar l’espai de tot aquell material    

necessari: des de material fungible (cartolines, llapis i colors, material d’oficina, etc.), fins a 

jocs de taula variats, altaveus per omplir de so l’espai, una televisió per a les tardes de 

cinefòrums, ordinadors portàtils, etc. Fins i tot, l’espai disposarà d’un equip de so preparat 

perquè els i les joves puguin produir i editar el seu projecte de ràdio a través de podcast: 

petits capítols d’un programa de ràdio que s’emet en diferit. 

Així mateix, l’espai també es prepara per a poder rebre a tots els i les joves que estan    

estudiant i s’han de preparar treballs o exàmens, a través de l’aula d’estudi; una zona   

construïda a mà dels mateixos joves, gràcies als tallers de fusteria.  

Així doncs, si tens entre 12 i 35 anys, vine a la masia de Can Figueres, a l’espai jove Can 

Godalls, i fes de Gualba un municipi de i per la joventut! 
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ESBART JOVE DE GUALBA 

El dissabte 9 d’octubre l’Esbart Jove de Gualba va participar en l’acte organitzat per             

l’Ajuntament en col·laboració de la Fàbrica de Lied a la sala Gorg Negre. En aquest espectacle 

van participar el grup de Cos de Dansa i de Veterans combinant l’actuació musical i vocal amb 

la dansa. L’espectacle va tenir una gran acceptació i és un bon exemple de col·laboració entre 

diferents grups artístics.  

L’Esbart està preparant el 30è aniversari i té previst actuar el proper 22 de gener de 2022 dins 

dels actes de la Festa Major d’hivern de Gualba. Aquesta data és el dia en  què es va crear 

l’Esbart Jove de Gualba ara farà 30 anys. Tenim la intenció de projectar imatges d’aquests 

trenta anys ja que al llarg d’aquest temps han estat més de 300 balladors i balladores els que 

en algun moment han format part de l’EJG. Tots els actes tindran lloc a la sala Gorg Negre tot 

esperant que la situació de la pandèmia ens ho permeti. Ens agradaria que aquest dia, a més 

dels actuals, antics dansaires vinguessin a gaudir de l’espectacle, tot recordant vells temps. 

Fem des d’aquí una crida a tothom que pugui, que ens trameti imatges o vídeos dels primers 

anys per correu electrònic a (trentanysEJG@gmail.com). 

Us desitgem que passeu unes molt bones festes nadalenques.  

 

 

 

 

Fotografies realitzades per Txus Hidalgo, La Fàbrica de 

Lied.   
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AFA ESCOLA AQUA ALBA 

Energia i compromís cap a la comunitat educativa, son les paraules 

que defineixen a l’AFA durant aquests 3 primers mesos de curs! Totes 

les comissions estan ACTIVES i us estan oferint diferents activitats i 

oportunitats dins la comunitat de l’Escola Aqua Alba!  

Xerrades: de porteig, de límits i 

respecte, grup de criança, …

l’alliberament del Gamarús... 

Extraescolars: Periodisme, Ioga, 

Chef, Circ, Bici, Robòtica,        

Capoeira, Anglès sempre amb 

jocs, Reforç Escolar, Futbol a tots 

nivells, … i durant el desembre pots provar una Classe       

gratuïta! (VINE DEL 13 AL 17 DE DESEMBRE!) EP! Cal 

avisar-nos, Recorda!  

A més estem construint una sinergia Escola-Poble per 

oferir des de l’AFA: Psicopedagogia i Logopèdia a l’Escola! Aviat + Info 

Ludo-Casal de Nadal: Dies 23,24, 27-31 de desembre 2021, i 3-5,7 de gener 2022!      

Inscriu-te!!!  

Comunitat i poble: Ens hem mogut amb @maresbaixmontseny el passat dissabte 11, per 

reivindicar al obertura de les urgències pediàtriques al nostre Hospital de referència de 

Sant Celoni! i el diumenge 12 vam disfrutar de la Festa que ens va preparar 

@gualbasolidaria!  

Cultura: Mare meva! Els i les alumnes de 6è ens han 

fet tremolar amb el Túnel del Terror! 

I estan preparant l’obra de teatre El Retorn dels   

Pastorets!  amb l’incomparable ajuda d’en Miquel 

Herre, gràcies Miquel! Ho podreu gaudir el 18 de 

Desembre a les 18h a la Sala del Gorg Negre, teniu 

cita amb la cultura i amb Sorteig d'un pernil i Cava! 

El diumenge 19 ens trobareu fent PINYA per la     

Marató per la Salut Mental, amb la ja tradicional   

Parada de Ponsèties-Nadales, Vesc, i Calendaris 

2022, Loteria i el PHOTOCALL per la Marató! NO  

OBLIDIS SUMAR TU TAMBÉ per LA SALUT MENTAL! 

I el dia 21, Dinar de Gala al Menjador i Concert de 

Nadal de l'Escola! 

Bones Festes de Nadal a tothom! 

Per estar al dia amb l’AFA, segueix-nos a Instagram i 

al nostre blog!  
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LES VEUS DE GUALBA 

 

La Coral de Gualba ja està aquí!!! 

Comencem altre cop i després de tants entrebancs viscuts ens trobem amb molta il·lusió i 

energia per tornar a cantar i fruir de la coral.  

És un repte que ens hem proposat tots els cantaires, de tirar endavant i mirar que aquest cor 

pugui ser bonic i amb veus melodioses. 

Ens trobarem a la Festa de Nadal Solidària, muntarem una parada i esperem les vostres   

visites, farem alguna cantada i si esteu interessats veniu que parlarem i us explicarem com 

funciona aquesta coral. 

No actuarem per Nadal amb les clàssiques nadales, el temps d’assaig ha estat massa curt i 

ho deixem per mes endavant, però sí que farem una petita col·laboració amb els Pastorets on 

actuaran els nens i nens de 6è de Primària, no us ho perdeu, són uns artistes!!! 

Per al nostre concert, ja trobarem una data que anunciarem aviat. Segur!!! 

Com sempre us recordem que necessitem veus de totes les edats, no cal saber música, amb 

ganes de cantar ja és suficient, la directora ens guia i al final sempre resulta tot molt bonic.  

Us desitgem un Bon Nadal  tots els cantaires de  “ Les Veus de Gualba”  . 

TRUCA’NS: 

Dolors: 615 952 967   @CORALLESVEUSDEGUALBA 

Pilar: 670 409 828 

Anna: 630 66 88 41                 CORAL LES VEUS DE GUALBA 
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ASSOCIACIÓ CASAL CAN SANMARTÍ DE GUALBA 
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GRUP D’ACCIÓ EN DEFENSA DELS ANIMALS DEL      

MONTSENY 
 

Tal i com vam comentar en la passada publicació, continuem a l’espera de que              

l’Ajuntament ens cedeixi un lloc per poder ubicar els gatets del carrer de Gualba, sense 

sostre, perquè  no “molestin” als veïns (hem rebut queixes d’alguns) i perquè al carrer no 

és lloc per ells, és posen malalts, passen fred,….també hi ha qui pensa que són un perill 

perquè cacen ocells i d’altres espècies.  

La intenció de l’associació es treure’ls del carrer, si més no, disminuir la població amb el 

temps. Per poder-ho fer, necessitem  un espai a on es pugui fer la colònia dels gats de 

Gualba.  

En aquest cas, com que no hi ha colònia s’haurà d’aplicar el mètode CER (Capturar,      

Esterilitzar, Retornar), aquests gats mai més els podrem tornar a agafar, ja no entraran a la 

gàbia trampa i els tindrem descontrolats pel poble com ara.  

Aquests dies, amb la col·laboració d’alguns veïns, estem intentant desparasitar al màxim 

possible de gats del poble per després poder castrar.  

En el que va d’any, 2021,  hem donat en adopció 37 gats i un conill amb contracte        

d’adopció i amb el compromís per part de l’adoptant de castrar los quan tinguin l'edat. 

Necessitem cases d’acollida fins que siguin adoptats sense cap cost, l’associació es fa 

càrrec del pinso o llet i de les visites veterinàries que puguin necessitar els petits.  

Hem fet un grup de Whatssap per als amants dels animals, qui vulgui  entrar serà          

benvingut ! 

 ANIMALISTES DE GUALBA 

També tenim un grup de Facebook 

 Grup d’Acció en Defensa dels animals del Montseny  (Gadag) 

 Instagram 

 Grup de Teming 

Fes-te'n soci per tant sols 1 € al mes ….. !!   

O bé un ingrés al compte 

ES 58    2100 4570 28 0200113849 

 

Ajuda’ns a ajudar, ells ens necessiten …. 

Tl. 672404548 

 


