Butlletí Municipal
AJUNTAMENT DE GUALBA

☎ TELÈFONS D’INTERÈS

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)

Ajuntament de Gualba

938487027

Passeig del Montseny 13

Guàrdia municipal

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 telefónica

Taxi Gualba

622033148

Escola Aqua Alba

938487240

Punt d’Informació Turístic i del Parc Natural del

Llar d’infants La Cuca de llum

938487253

Montseny

Hospital de Sant Celoni

938670317

Horari d’atenció al públic:

Emergències

Dissabtes i diumenges de 10:00h a 15:00h

Punt d’Informació Turístic i
del Parc Natural del Montseny

www.gualba.cat

www.facebook.com/
Ajuntament-de-Gualba
@gualbainfo
#Gualba
@gualbainfo
#Gualba

112
937440481

Març 2022

Butlletí Municipal

Procés pressupostos
participatius 2022
Per tercer any consecutiu iniciem el
procés de pressupostos participatius per
a poder destinar 12.500 euros del
pressupost d’inversió de l’Ajuntament de
Gualba. Els resultats dels anys anteriors
ja estan implementats i podem, per
exemple, gaudir de millors accessos a la
zona de la illeta de la riera, o d’un espai
de calistènia per a exercici físic pels joves, entre d’altres.
El procés d’aquest any segueix el mateix
sistema que els anteriors, organitzat en
diferents fases que es poden seguir a
través de l’aplicació Participa311 de la
Diputació de Barcelona. L’adreça per
accedir-hi és:
https://participa311-gualba.diba.cat
A diferència de l’any passat enguany
podem fer sessions presencials per
acompanyar a la ciutadania en el procés.
El dia 19 de març es va fer una sessió de
presentació del projecte i el dia 31 de
març es farà una sessió taller a la sala
d’audiovisuals de Can Figueres per ajudar als que desitgin en la introducció de les propostes.
Si ja heu participat en edicions anteriors no cal que us registreu de nou. I si no recordeu la
contrasenya podeu recuperar-la des de la plataforma. Aquesta plataforma és accessible des de
qualsevol dispositiu tecnològic connectat a internet i amb navegador.
Recordem que poden presentar propostes totes les persones de Gualba i podran votar-les els
majors de 16 anys censats a Gualba. Les entitats i les escoles també poden presentar
propostes. Els partits polítics no.
Us animem, com sempre a participar i a decidir el destí dels 12.500 euros d’inversió.
Gualba Decideix!!

El conflicte armat que està patint el poble d’Ucraïna està
portant a una crisi humanitària tràgica. Rebutgem tota
guerra i estem compromesos amb la pau i la resolució
pacífica dels conflictes. És per aquest motiu que no
podem fer altra cosa que condemnar les accions de la
Federació Russa i mostrar la nostra solidaritat amb la
població ucraïnesa, que està patint de forma més
cruenta les conseqüències de la guerra.
Des de
l’Ajuntament hem iniciat diferents accions per mostrar el
nostre suport i la nostra solidaritat amb el poble d’Ucraïna com fer arribar una aportació econòmica, diferents
tipus de crida a la població de Gualba, gestions administratives per facilitar l’arribada de persones refugiades,
així com l’aprovació en el Ple de l’Ajuntament d’una
moció de suport al poble d’Ucraïna i a la fi de la guerra.
Desitgem que el conflicte es pugui resoldre i s’aturi el
patiment de la població.
Per un altre costat, portem temps patint les restriccions i
els efectes de la COVID-19, però ara sembla que, de mica
en mica, es va normalitzant tot plegat. D’aquesta manera
és molt gratificant veure com les veïnes i veïns de Gualba
han participat de nou en actes com el Carnestoltes o la
Calçotada que va aplegar 250 persones. Tanmateix, vam
gaudir d’una Festa Major d’hivern il·lusionant amb la
perspectiva cap a una normalització. Seguim treballant
per activar els actes culturals i socials que tant
necessaris són pel benestar i la convivència.
De nou, posem a l‘abast de les veïnes i veïns un procés
participatiu destinat a actuacions per a projectes
d’inversió fins a 12.500€ en el que us animem a
participar-hi. Del primer procés participatiu va sortir el
projecte de “Pacificació de la Plaça Joan Ragué i el seu
entorn” que ha iniciat les obres en la fase del carrer
Bisbe Ponç i que seguirà després amb l’entorn de la
Plaça a inicis de l’any vinent. Per aquestes obres vam
sol·licitat ajuts i se’ns han atorgat la totalitat de l’import
de les obres del carrer Bisbe Ponç i un 90% de la fase de
la Plaça (la condició de l’organisme atorgant d’aquesta
subvenció demana que l’Ajuntament es faci càrrec del
10% com a condició). Estem a l’inici d’un projecte sorgit
de les peticions dels veïns i veïnes, necessari per a la
pacificació del transit i l’activitat social del poble.
Entenem i demanem disculpes per les molèsties que
poden ocasionar les obres, però de ben segur que un cop
finalitzades podrem gaudir en plenitud d’un entorn
totalment renovat.
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Des del grup municipal AM-ERC van decidir deixar de
publicar temporalment en el Butlletí Municipal, ja que no
estem d'acord amb el fet que l'Ajuntament disposi del
nostre escrit abans de publicar el seu.
Diuen que el mes de març, és el mes de la dona. Diuen...
però sentim dir-vos que no hi estem d'acord en absolut.
Vol dir doncs que només tenim un mes? I els altres onze?
El passat 8 de març va ser el dia de la dona treballadora, i
des d'ERC us volíem dir només una cosa, fem que el dia
de la dona sigui cada dia de l'any, fem possible entre totes
que ningú no se senti discriminat ni assetjat.
Quin orgull de poble que tenim!! I és que quan els
gualbencs ens solidaritzem amb una causa que ens
necessita, no hi ha qui ens aturi. M'estic referint al
moviment popular que ha permès l'acollida de Refugiats i
la megarecollida (ens cal posar-ho en negreta, perquè
encara el dia d'avui tenim la pell de gallina) d'aliments per
ajudar al poble ucraïnès que està patint tant aquesta
maleïda guerra.
Però el que va ser més important de tot, és una iniciativa
popular i espontània, l'esforç i el compromís que
representa l'acolliment és admirable i en la recollida,
veure com venien canalleta petita amb una bosseta
cadascú de menjar o roba, persones amb grans bosses de
roba d'abrigar, o fins i tot els que van pensar en el menjar
dels animals de companyia, ha estat magnífic.
Volem agrair a les persones que han acollit o acolliran, als
voluntaris en la recollida i a tothom en la col·laboració.
Gualbencs, gualbenques, som grans! Molt grans!
Noemi Rejas i Jordi Esmandia
AM-ERC

Aquest mes de març, el grup de Junts per Gualba, vam
tenir l’ocasió de tornar a compartir una estona, com
tantes altres vegades, amb el conseller Jordi Turull en un
acte a la Sala Gorg Negre. Des d’aquí agraïm la seva
predisposició com sempre.
Marc Uriach
Alcalde de Gualba
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Carnestoltes

Calçotada popular

El 6 març vam poder celebrar a Gualba el
Carnestoltes amb la rua i animació infantil
amb el grup la "CREMALLERA TEATRE". Petits i
grans van poder participar de l’activitat organitzada per la Comissió de Festes.

El passat 12 de març, la Comissió de Festes de
l’Ajuntament de Gualba va organitzar una
nova edició de la Calçotada Popular de Gualba.
La festa va ser un èxit amb 250 participants
i més de 5000 calçots servits, a més de
botifarres, mongetes i coca de llardons.

Març 2022

Projecte “Pacificació de la Plaça Joan Ragué i el
seu entorn”
Per la Festa Major d’hivern del passat mes de gener es va fer una presentació pública a la
Sala Gorg Negre amb l’objectiu d’explicar les fases i les accions a fer del projecte. Aquest,
que va sortir d’un procés de participació ciutadana com ja s’ha anat explicant, s’inicia amb
les obres d’urbanització i remodelació del carrer Bisbe Ponç que comportarà, entre d’altres
coses, una urbanització apte per a l’ús de vianants amb trànsit restringit mitjançant
plataforma única, millores a la xarxa de sanejament, millores en la canalització d’aigua
potable i en l’enllumenat. Es preveu que les obres puguin estar finalitzades al mes de juliol.
En aquesta presentació als veïns i veïnes de Gualba, també es va explicar el procediment
d’execució de la fase corresponent als carrers de la Plaça Joan Ragué que tindrà lloc a
inicis de l’any 2023. Els períodes d’execució de les obres venen donats per les subvencions
econòmiques que es van demanar i es van atorgar des de la Diputació de Barcelona i des
de la Generalitat de Catalunya, dotades de 258.862,40€ per part de la Diputació que
cobreix tota la despesa de la fase del carrer Bisbe Ponç i de 370.000€ per part de la
Generalitat que pot cobrir fins a un 90% de la despesa (condició que ve donada pel PUOSC
que és el programa del que se’ns atorga la subvenció).

AGENDA ACTIVITATS
Cia. MANOLO ALCÁNTARA amb l’espectacle “MAÑA”
Activitat de circ
Dissabte 30 d’abril a les 19h a la Plaça Joan Ragué
GUALBA MOTS
Del 6 AL 8 i del 13 al 15 de maig
Diferents indrets del municipi
JORNDA DEL RECICLATGE
Diumenge 8 de maig al matí a la Plaça Joan Ragué
GODALLADA POPULAR
Dissabte 28 de maig, sopar
Plaça Joan Ragué
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Gualba sostenible

Gualba MOTS

L’Ajuntament de Gualba inicia un nou projecte d’alt impacte social i mediambiental: Gualba
Sostenible.

Després de l’èxit de la primera edició de Gualba Mots que es va celebrar la primavera de
l’any passat, aquest any torna el nostre Festival de Narracions i Llegendes del Montseny,
Gualba Mots, i ho fa de forma renovada.

Iniciem el procés per convertir Gualba en un municipi referent en sostenibilitat energètica i
reducció de la petjada ecològica (emissions de CO2) fonamentat en la creació de comunitats
sostenibles energèticament i ecològica.

Enguany Gualba Mots es celebrarà al llarg de dos caps de setmana del mes de maig, amb
activitats puntuals en cadascun d’ells. Primer del 6 al 8 de maig i el cap de setmana
següent, és a dir del 13 al 15 de maig.

Amb la col·laboració i el lideratge de veïns i empreses del sector de la sostenibilitat iniciarem
en breu un procés que ha de culminar en la definició d’un full de ruta que situï Gualba com a
municipi sostenible. Aquest procés constarà d’una fase inicial en la que es durà a terme un
estudi de la situació actual de tot el municipi pel que fa a sostenibilitat. Es valorarà l’impacte
energètic dels edificis públics, dels edificis residencials, sector terciari i industrial, així com de
les polítiques actuals de suport a la transició energètica. A més, es duran a terme durant
aquest procés, diferents reunions i tallers d’eficiència energètica amb els veïns i veïnes de
Gualba, en diferents nuclis, per poder valorar millor les necessitats de cadascun i les
possibilitats de creació de comunitats sostenibles.

La directora artística de Gualba Mots, Georgina de Yebra, veïna de Gualba, i la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament continuen apostant per la participació de narradors i narradores del
Baix Montseny. I també per la participació del Bibliobús Montnegre, de la Diputació de
Barcelona, que serà present a Gualba Mots com l’any passat.

Confiem en tenir al llarg dels propers mesos un pla elaborat a partir de les propostes rebudes
pels veïns i per les veïnes així com el resultat de l’anàlisi de la realitat de consum i necessitat
energètica del nostre municipi.
Estigueu atents als diferents canals de comunicació de l’Ajuntament per rebre informació
sobre la implementació del projecte GUALBA SOSTENIBLE.

Taller de compostatge
L’Ajuntament de Gualba organitza un taller de
compostatge, adreçat a habitatges amb jardí per
aprendre a fer compostatge domèstic i reduir els
residus orgànics a la llar.
Per poder participar al taller cal inscripció prèvia.
Divendres 20 i 27 de maig de 19:00 a 21:00h a la
sala Gorg Negre
Inscripcions a: gualba@diba.cat
Els inscrits rebran un compostador i un voltejador
durant el taller (unitats limitades).

Les novetats són moltes per aquest any. En primer lloc cal destacar la participació de
l’Escola Aqua Alba, on mestres i alumnes prepararan una narració col·laborativa il·lustrada
amb dibuixos que serà exposada posteriorment. O el Casal de Gent Gran que col·laborarà
amb els narradors per crear narracions pròpies de Gualba a partir d’entrevistes amb
persones grans. També hi haurà una exposició a Can Figueres; es faran narracions per a
nens i nenes a l’entorn de la riera; narracions interculturals per mostrar la diversitat cultural
dels joves de Gualba, i moltes altres activitats que anirem presentant.
No us ho podeu perdre! Reserveu-vos les dates i participeu de Gualba Mots!

Després de dos anys,
torna la Fira de Bruixes
de Gualba!
Les restriccions ocasionades per la
pandèmia del Covid-19 no ens han
permès celebrar les dues darreres
edicions de la Fira de Bruixes de Gualba.
Però enguany, per fi, podrem gaudir d’una
nova edició de l’activitat i espectacle més
massiu que es fa a Gualba al llarg de
l’any.
La Fira de Bruixes del 2022 serà el dia 30
de juliol. Des de l’Ajuntament ja s’ha obert
la inscripció per als firaries que vulguin
posar-hi la seva parada, així com el procés
de concreció del programa d’activitats.
Reserveu-vos la data del 30 de juliol i prepareu-vos
per a participar en una nova edició, renovada, de la
Fira de Bruixes.
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Nous espais per a la creació artística i cultural a la
Masia de Can Figueres
La Masia de Can Figueres va ser concebuda
des del seu projecte de rehabilitació com un
espai d’informació, exposició i cultura. Des de la
seva inauguració inclou el Punt d’Informació del
Parc Natural del Montseny amb diferents sales
que mostren la riquesa natural de Gualba i el
seu entorn, una sala d’audiovisuals i una exposició permanent de minerals.
El primer pis de la Masia acull també l’Espai
Jove de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament. Ara,
gràcies a una subvenció de la Diputació de
Barcelona, s’ha completat la reforma de la
resta d’aquest primer pis per convertir-lo en un espai de creació artística i cultural.
Es disposa de tres noves sales, preparades per acollir tallers, exposicions i altres activitats de
dinamització cultural. La finalitat d’aquest nou espai públic és que es converteixi en un centre
de creació artística, alhora que permeti realitzar mostres o exposicions d’artistes de Gualba i
del Baix Montseny.

Treball conjunt del territori per a la cultura
El Baix Montseny es caracteritza per comptar amb un gran nombre de professionals de les arts
artístiques, escèniques i musicals que hi resideixen i d’un ampli nombre d’empreses
vinculades a aquest sector, essent evident la seva potencialitat.
Per aquesta raó, l’Ajuntament de Gualba i els Ajuntaments de Campins, Fogars de Montclús,
Llinars del Vallès, Montseny, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de
Palautordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra estan elaborant conjuntament una “Diagnosi i
avaluació de la maduresa digital de les Indústries Creatives i Culturals del Baix Montseny”, en
el marc del programa Treball, Talent i Tecnologia de la Diputació de Barcelona.

Els contenidors d’Humana recuperen més de cinc tones de tèxtil usat a Gualba al 2021 per
donar-li una segona vida.


La recollida selectiva del residu tèxtil augmenta el 43% i confirma la recuperació del
servei.



L’entitat sense ànim de lucre recupera l’equivalent a 20.000 articles de roba, que
podran allargar-ne la vida útil via reutilització i reciclatge.

La recollida selectiva del residu tèxtil per part d’Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha
augmentat un 43% a Gualba al 2021. Així es desprèn del balanç realitzat per l'entitat, que
l'any passat va recuperar més de cinc tones de tèxtil usat per a donar-li una segona vida
amb un benefici ambiental i social. La reutilització del tèxtil és clau per a l'economia circular
i la creació d'ocupació verda, per això aquesta organització aposta des de fa 35 anys per
donar una segona vida als articles de roba que no s'utilitzen.
L'entitat sense ànim de lucre va recuperar 5.144 kg l'any passat per 3.597 de l'exercici
anterior, la qual cosa es tradueix en un increment del 43%. El residu tèxtil (roba, calçat,
complements i tèxtil de llar) que es diposita en els contenidors situats en la via pública,
equival a 20.000 articles de roba que són classificats a la planta de preparació per a la
reutilització que Humana té a l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental). La major part tindrà una
segona vida: el 50% es pot reutilitzar i més del 35%, reciclar.

Aquesta diagnosi i avaluació serà conduïda per la consultoria EURECAT - Centre Tecnològic de
Catalunya amb la col·laboració dels ajuntaments participants.
Aquest treball té com a objectiu incentivar la contractació de professionals del sector, disposar
de recursos econòmics i tècnics per a dissenyar una plataforma de gestió i difusió, generar
estratègies comunicatives arreu del territori català... entre d’altres.
El projecte es centra en la cadena de valor de la Cultura en Viu del territori, havent realitzat tot
un treball previ sobre l’estudi del cens d’empreses, entitats i professionals.
Els resultats de tot aquest treball revertiran en la cadena de valor d’un sector molt colpejat per
la pandèmia Covid-19 i molt present en el territori, al que els ajuntaments impulsors volen
donar suport per a la millora de la seva competitivitat.

11

5

Butlletí Municipal

Març 2022

Portes obertes a la Cuca de Llum
El dia 5 d’abril, de 5 a 7 de la tarda, la llar municipal d’infants de Gualba, la Cuca de Llum,
obre les seves portes a totes les famílies que vulguin anar-hi per conèixer el projecte
educatiu, les instal·lacions i els professionals que hi treballen.
Gaudim a Gualba de l’oportunitat de poder disposar d’una llar d’infants municipal que
ofereix formació de qualitat als infants. Si teniu fills o filles en edat d’anar a la llar d’infants,
la Cuca de Llum és una opció de qualitat educativa i de proximitat.
gualba.lacucadellum
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ASSOCIACIÓ CASAL CAN SANMARTÍ DE GUALBA
En aquest moment , al Casal, es fan les següents activitats:
Això no és màgia, gimnàstica, anem a caminar, ioga, català,
assessorament digital, ball, cosir, jocs de taula i tertúlies.
I el servei de massatge i pedicura.
També s’han pogut reprendre les sortides i viatges:
L’última sortida , va ser una visita guiada al Monestir de Santes Creus i una calçotada a
Valls. Vam passar un bon dia, amb bona companyia!
Ara tenim previst:



Una sortida al teatre, a Barcelona, per veure “ El sopar dels idiotes”, el dijous 21 d’abril.
Un viatge a Navarra, del 12 al 15 de juny, per visitar els llocs més destacats d’aquesta
comunitat: Pamplona, Olite, Valle del Batzan, Ribera de Navarra, Tudela...

Esperem que us animeu i ens acompanyeu!

AAVV ROYAL PARK
Primer de tot, aprofitant les línies i tot i que ja
fa uns mesos... Volem agrair a l'Ajuntament
de Sant Celoni i a l'Ajuntament de Gualba la
visita del Patge Reial i la dels Reis Mags
d'Orient.
Durant el mes de gener i febrer no vam
realitzar cap activitat, ja que la Junta estava
pensant com programar un any ple
d'activitats...
Vam començar amb una calçotada popular,
després de les restriccions que hem tingut
durant dos anys, necessitàvem començar a
relacionar-nos... Els assistents al volant de 80 persones que vam fer una diada de germanor
i divertida... i a continuació us expliquem que hem pensat pels darrers mesos:
Durant setmana Santa, i després de l'èxit de l'estiu, ja podeu treure el calçat esportiu...
tarda de futbol (pares, mares i nens) i un matí de jocs tradicionals.
Per la Nit de Sant Joan... Revetlla de Sant Joan i us avancem les dates de la festa major de
Royal Park...15, 16 i 17 de juliol de 2022.
Segurament hi haurà més activitats entre les dates establertes però encara les hem de
pensar, per tant, si et bé de gust fer alguna proposta... posa't en contacte amb nosaltres:
aavvroyalpark@gmail.com
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Subvencions rebudes per part de la Diputació de
Barcelona dins el catàleg d’activitats i serveis
En el decurs de l'any 2021, s'han fet diverses peticions per rebre ajuts de la Diputació en
el marc del catàleg d'activitats i serveis. Aquests han estat, alguns, de caire econòmic i
d'altres de suport tècnic:

Préstec de material esportiu

Activitats d’educació per a la salut de Gualba

Impuls a l’activitat esportiva dels petits municipis

Dinamització de l’ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants

Reactivació de serveis als equipaments esportius

Digitalització i condicionament d’equipaments esportius

Dinamització de l’activitat física i l’esport local

Equitat educativa: finançament de programes educatius en petits municipis

Dispositius i programari per facilitar el treball remot

Prevenció incendis forestals: Conservació de camins PPI

Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals

Coneguem els nostres parcs

Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals

Finançament en l’àmbit de joventut

Finançament dels serveis socials bàsics

Finançament de programes complementaris, actuacions de millora i digitalització dels
serveis socials

Activitats culturals del cicle festiu

Instal·lació temporal d’un Punt Lila

Diagnosi, disseny i avaluació intermèdia de plans locals de joventut

Sensibilització en convivència i diversitat

Sensibilització envers les relacions igualitàries

Tallers d’emancipació

Finançament de serveis d’inspecció i verificació d’activitats

Supervisió d’equips de serveis socials bàsics

Festival artístic VIUART

Accions per una vida saludable a Gualba

Sanitat ambiental

Animals de companyia

Pla d’autoprotecció de la Llar d’infants la Cuca de Llum

Ajut a l’activitat esportiva per a col·lectius vulnerables
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Suport i crida a la solidaritat amb el poble d’Ucraïna
L’entrada de tropes de l’exèrcit de Rússia a Ucraïna ha comportat una guerra oberta en
aquest país que amenaça amb estendre’s a la regió i a tota Europa, i ha provocat una gran
tragèdia humana.
La societat catalana sempre està compromesa amb la pau i amb la resolució no-violenta dels
conflictes. I aquí a Gualba hem mostrat en moltes ocasions recents i passades el nostre
compromís per la solidaritat i l’ajut en moments de dificultat com el que ara estem vivint.
És per això que des de l’Ajuntament hem iniciat diferents accions per mostrar el nostre suport
i la nostra solidaritat amb el poble d’Ucraïna:

ADF GUALBA
Durant els mesos d’hivern s’han fet feines de manteniment de vehicles,
material i camins.
També hem col·laborat amb l’ajuntament donant suport a activitats
organitzades al nostre municipi.
Hem patit una avaria important d’un vehicle i estem recaptant diners per
tal de poder fer front a aquestes despeses excepcionals.
Volem agrair a l’empresa:
els ingressos de l’agrupació.

l’aportació econòmica que ens ha fet per tal de millorar

S’ha fet una aportació econòmica al Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament
per aportar primeres necessitats a la zona del conflicte armat.



S’ha fet una crida a la població per conèixer si, en cas de necessitat, per arribada de
refugiats al poble, es disposen de cases i/o famílies d’acollida.



S’ha enviat una carta a les entitats del poble sol·licitant la seva col·laboració i suport, si ho
consideren oportú, fent una aportació a través del Fons Català de Cooperació per al
Desenvolupament.



S’ha cedit l’espai de la Sala de l’Era de la Masia de Can Figueres per recollir les
aportacions populars de suport que posteriorment han estat enviades per un particular a
la frontera entre Ucraïna i Polònia.



S’ha aprovat una resolució al Ple de l’Ajuntament en la que es detallen les accions que
s’estan duent a terme i s’expressa el suport al poble d’Ucraïna.



S’ha donat suport a les famílies de Gualba que, per contactes personals, han iniciat
processos d’acollida temporal de famílies d’Ucraïna.



Volem remarcar que l’Ajuntament està en contacte amb els diferents organismes de
l’administració i diferents ONG com la Creu Roja, per vehicular i atendre tots els casos de
refugiats que poguessin arribar a Gualba. Per això demanem a la població que si són
coneixedors de casos de necessitat d’atenció de refugiats en el nostre municipi es posin en
contacte amb l’Oficina d’Atenció al Ciutadà que vehicularà adequadament cada cas.

LES VEUS DE GUALBA
Estimats amics de Gualba,
La Coral ja funciona, després de molts entrebancs que tots sabem i hem patit, sembla que
la llum ens està il·luminant i la música ja sona.
Els assajos fan que les nostres veus vagin millorant, van ser molts mesos de silenci i les
veus es van anant refredant i ara costa una miqueta més, però la il·lusió és la força de la
nostra coral.
Tenim novetats per dir-vos, actuacions que farem aviat:
Cantada de corals: dia 2 d’abril a l’Ateneu de Sant Celoni. Ens han convidat “Les Veus
Amigues” de Sant Celoni.
Concert de corals a Gualba: dia 21 de maig, organitzat per nosaltres “Les Veus de Gualba”.
Les corals convidades encara estan per confirmar, ja s’anunciaran amb temps.
Trobada d’entitats a Gualba: dia 11 de juny a la Sala del Gorg Negre.
Com tots sabeu cantar és una de les activitats humanes que allibera més endorfines i ajuda
la nostra salut. Fa que ens relacionem i que ens expressem lliurement. Aquests són alguns
dels molts valors que ens dóna cantar.
És per això que us encoratgem i animem per si us agrada cantar que vingueu a qualsevol
assaig i proveu si sou feliços i us sentiu bé actuant amb nosaltres. Segur que us agradarà!!!
@corallesveusdegualba
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Corallesveusdegualba
Pilar: 670 409 828
Anna: 630 668 841
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Butlletí Municipal

VIUART
El festival Viuart 2021 de Gualba va estar organitzat per l'entitat Gualbart. Va ser el primer
Festival d'art contemporani celebrat al poble.
Els seus objectius principals eren, d’una banda, crear una vinculació dinàmica entre el poble i
l'art contemporani, en totes les seves manifestacions; i d’altra banda oferir una faceta cultural
més a la història del poble.
A més, els organitzadors volíem contribuir al desenvolupament d'activitats artístiques i culturals
a la zona del Baix Montseny donant suport a la iniciativa del propi Ajuntament de Gualba.
L'esdeveniment es va celebrar el setembre de l'any passat. Va ser un èxit en molts sentits: més
de 600 persones van visitar la mostra durant el cap de setmana, però la part més popular i
reeixida va ser la decoració i il·luminació de la riera. Un visitant va comentar que era com
“entrar en un món secret i diferent” i un altre, un resident de Gualba de tota la vida, va dir que
era una de les coses més belles que ha vist a Gualba.
Sense esmentar noms, Gualbart vol agrair a tot l'equip de voluntaris que van donar el seu
temps, il·lusió i motivació per crear un esdeveniment tant diferent, i en molts sentits,
sorprenent.
Esperem poder organitzar la segona edició aquest any.
Veure #viuart a Instagram per a més fotos i un vídeo de
l'esdeveniment.

Març 2022
En motiu de la celebració del Dia Internacional de
les Dones, l'Ajuntament de Gualba es va adherir al
manifest de l'ACM i la FMC i lluitar així per a la igualtat
total entre dones i homes, aquí i arreu del món.

El Dia Internacional de les Dones és una jornada
de reivindicació per a la lluita pels drets, la igualtat
d'oportunitats, l'equitat i la justícia. Simbolitza l'esperit
crític que ens conduirà a l'eradicació de les desigualtats, tot desmuntant les bases que
permeten conductes hostils com l'assetjament sexual, la violència i la discriminació contra
les dones.
Les reivindicacions d’aquest dia són les de cada dia. Lluitem per eliminar estereotips
contra la discriminació laboral i salarial, contra la violència masclista, però sobretot per
construir un canvi de paradigma amb la mirada posada en la plena igualtat d'oportunitats
entre dones i homes.

Servei de Joventut de l’Ajuntament
Aquest mes de març s’ha celebrat la XIII edició de la Fira Guia’t, una fira d’orientació
acadèmica impulsada per al Xarxa TET (Transició Escola-Treball) del Vallès Oriental on la
joventut hi ha pogut participar en format virtual.
D’altra banda, gràcies als pressupostos participatius ja tenim el material a l’espai de Can
Godalls! Podreu trobar nous jocs de taula, altaveus per omplir de so l’espai, una televisió
per a les tardes de cinefòrums, ordinadors portàtils per a l’aula d’estudi i molt més! Ja
tenim l’equip de so preparat per poder gravar els podcast!
I com a novetat, es torna a impulsar l’Assemblea Reconnectem-nos! Així que si teníeu
ganes de compartir inquietuds i idees ens trobem el dia 7 d’abril a les 17:30h a l’espai Can
Godalls. Veniu a compartir la vostra!

La dinamitzadora cívica per a l’emancipació juvenil
La dinamitzadora cívica per a l’emancipació juvenil es suma al mes de l’orientació!
Actualment es troba acompanyant als joves fent orientacions per treballar els interessos i
les motivacions i així poder definir l’objectiu professional. A més a més de la participació
conjunta amb el Servei de Joventut de Gualba per crear sinergies amb el jovent del
municipi i establir vincles necessaris per a la inclusió dels joves.
Si esteu interessats o interessades en col·laborar com a voluntari/a o conèixer en detall el
treball que realitza la dinamitzadora, us podeu posar en contacte amb la Cristina.
Contacte: Cristina Ureña 667 982 788
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ESBART JOVE DE GUALBA
Amb tot el dolor volem comunicar-vos que el passat 6 de febrer d’enguany va traspassar en
Ricard Capdevila i Agulló, Director del nostre Esbart des de feia 30 anys. Volem destacar en
aquest petit espai la figura d’en Ricard Capdevila en l’àmbit de la dansa catalana i més
específicament pel que ha suposat per la cultura Gualbenca. Sense la seva dedicació i
constància, la dansa al nostre poble no hauria arribat a ser el què és actualment i, per
descomptat, no hauria assolit el reconeixement que té entre tots els Esbarts del nostre petit
país.
30 anys al davant de l’Esbart Jove de Gualba no només són un munt d’anys. 30 anys són
més de 250 balladors i balladores que sota la seva direcció han aprés dansa catalana. Són
més d’un centenar de balls apresos i representats arreu del país i, fins i tot, fora d’ell. La
seva incansable dedicació a l’Esbart Jove de Gualba ha deixat un pòsit que no oblidarem
mai. Escenògraf, tramoista, excel·lent ballador, professor i director, i fins i tot, dissenyador
d’atrezzo entre d’altres qualitats, No hi havia cap vessant de l’espectacle en la qual no s’hi
impliqués amb cor i ànima.
Ara ens ha deixat, però sempre seguirà viu en el nostre record, perquè una persona no deixa
d’existir sempre que hi sigui present en els nostres actes i pensaments. Moltes gràcies Ricard per tot i més.
Donada la situació de pandèmia de principis d’any, l’Esbart va decidir no actuar a la Festa
Major d’hivern d’enguany. Està previst que la celebració dels 30 anys de l’Esbart Jove de
Gualba tingui lloc el 12 d’agost, donant inici a la Festa Major d’Estiu. Ens agradaria que
aquest dia, a més dels actuals balladors i balladores, els antics dansaires vinguessin a
gaudir de l’espectacle, tot recordant vells temps.
Finalment, el dissabte 11 de juny de 2022, l’Esbart Jove de Gualba participarà al festival
d’entitats de Gualba que tindrà lloc el a la sala Gorg Negre. Més endavant, quant tinguem
més informació sobre les actuacions que es faran us anirem informant.
Bona Setmana Santa.
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