
 

 

AJUNTAMENT DE GUALBA 

Oficina d’Atenció al Ciutadà 

Passeig del Montseny 13 

Horari d’atenció al públic: 

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

Dimarts 17:00h a 19:00h 

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

 Juliol: dijous tarda tancat 

 Agost: dimarts i dijous tarda tancat 

Punt d’Informació Turístic i del Parc Natural del  

Montseny 

Horari d’atenció al públic: 

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

 

www.gualba.cat 

www.facebook.com/                                      

Ajuntament-de-Gualba 

@gualbainfo               

#Gualba 

☎ TELÈFONS D’INTERÈS 

 Ajuntament de Gualba       938487027 

 Guàrdies municipals       608143654            

 Consultori mèdic        938487957 

 Farmàcia de Gualba       938487028 

 Parròquia de Gualba       938487312 

 Taxi Gualba        622033148 

 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 

@gualbainfo               

#Gualba 
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L’Ajuntament de Gualba treballa per assolir objectius establerts en 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. 

La present Agenda és un pla d’acció en favor de les persones, el planeta i la prosperitat i    

conjuguen les tres dimensions del desenvolupament sostenible: 

 

 

 

L’Ajuntament de Gualba està adherit des del 2021  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. 
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DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE A GUALBA EN BA-

SE A L’AGENDA 2030 

ECONÒMICA SOCIAL AMBIENTAL 

 

  

Hem encetat la temporada d’estiu amb un ritme alt 

d’activitats fetes i previstes, organitzades  tant per    

l’Ajuntament i la seva Comissió de Festes com per les 

diferents entitats del poble. Cal gaudir-les, però amb 

responsabilitat i bon fer. Ens trobem davant una situació 

de temperatures altes i, per l’entorn privilegiat que tenim, 

de risc d’incendi. Per aquests motius cal tenir cura i 

seguir les recomanacions que es puguin donar des dels 

diferents organismes competents. Tinguem molta    

precaució. 

 

Aquest any tornem a recuperar la Fira de Bruixes que 

enguany complirà la seva VIII edició després de dos anys 

de suspensió a causa de la pandèmia. Estem il·lusionats 

en poder tornar a oferir aquesta festa tant als veïns i 

veïnes de Gualba com als seus visitants i, per aquest 

motiu estem treballant de ple perquè aquesta edició torni 

a ser un èxit com les anteriors. Així mateix, estem     

ultimant els detalls de la Festa Major que serà del 12 al 

16 d’agost amb un gruix d’activitats per a tots els públics. 

En els últims dos anys amb les restriccions  marcades per 

la pandèmia, vam creure oportú no demanar la 

col·laboració econòmica per a la Festa Major a les     

empreses i enguany tampoc ho farem. Des d’aquí    

mostrem el nostre agraïment a totes les empreses i 

persones que sempre hi han col·laborat. 

 

Com ja hem anat avançant, estem treballant en un  

projecte d’alt impacte social i mediambiental que és 

“GUALBA SOSTENIBLE”. En aquest moment s’està   

portant a terme un estudi de la situació actual de tot el 

municipi pel que fa a sostenibilitat, un primer pas per  

convertir Gualba en un referent en sostenibilitat   

energètica i reducció de la petjada ecològica. Es tracta 

d’un projecte gran, de present i de futur, encarat a   

millorar la qualitat de vida de les veïnes i veïns de    

Gualba, així com l’estalvi econòmic que els pot suposar. 

Progressivament l’anirem implementant sense perdre de 

vista els diferents objectius envers el desenvolupament 

sostenible. 

 

Us desitgem en nom de l’equip de Junts per Gualba un 

bon estiu a tots i totes! 

 

Marc Uriach 

Alcalde de Gualba 

                                                                              

 

Voldria començar aquest escrit tornant a demanar, un cop 

més, a l’ajuntament que durant les onades de calor la 

piscina municipal sigui gratuïta (com es fa en pobles del 

voltant) i que s’avanci la data d’obertura, com es fa en 

piscines públiques i comunitàries. 

Aquest any s’ha celebrat, per primer cop, un festival 

d’entitats, on les associacions que així han volgut, han 

pogut donar a conèixer les seves activitats i, fins i tot, 

compartir un tast de què fan. 

A ningú se li escapa el fet que Gualba, el nostre poble, 

cada cop es converteix més en un poble dormitori, veïns 

que no es coneixen i que no tenen relació entre ells, 

potser hi ha gent que ja els hi va bé que així sigui, però 

n’hi ha que creiem que part de l’atractiu de viure a    

Gualba, és formar part d’aquesta gran comunitat, i una de 

les maneres de fer poble és participar en alguna de les 

múltiples associacions. 

Parlant d’associacions i de fer poble, voldria aprofitar que 

aquest any l’Associació de Veïns de Gualba de Baix en fa 

40 per parlar d’ella, i per què aquesta i no alguna altra?, 

no perquè sigui la que té més capacitat de mobilització, ni 

sigui la més popular, ni la més mediàtica, ni la més petita, 

ni la que té l’objectiu més noble. Doncs a part de per 

felicitar-la, perquè em permet desenvolupar el que vull dir 

amb aquest escrit i m’explico: Aquesta associació va 

néixer, en el nucli de Gualba de Baix, per què els veïns es 

van adonar que els aniria molt bé fer un sopar de      

germanor un cop l’any, que així es coneixerien més i 

millor, va ser un punt d’intercanvi d’experiències i de més 

relació entre veïns, allò que se'n diu fer poble, cal dir que 

amb el temps ha anat ampliant amb diverses activitats 

més, però el que vull ressaltar és la idea que Gualba és 

més que un lloc on anar a dormir, que un poble és també 

el conjunt dels seus habitants, amb els seus defectes i 

virtuts, amb la capacitat de fixar-se i assolir objectius 

comuns. 

Jordi Esmandia 

ERC-Gualba 
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Horaris d’estiu del Bibliobús 

Montnegre 
Juliol: 

Divendres: 1 i 15: d'11:30h a 13:30 

Agost: 

Vacances 

FESTA MAJOR DE ROYAL PARK 
Del 15 al 17 de juliol 

 

FESTA MAJOR DE GUALBA DE BAIX 
Del 22 al 24 de juliol 

 

VIII FIRA DE BRUIXES DE GUALBA 
Dissabte 30 de juliol tarda-nit (espectacles, parades, gastronomia...) 

 

FESTA MAJOR DE GUALBA   
Del 12 al 16 d'agost 

 

GUALBA VIU EL PARC 
Dissabte 3 de setembre  

19 h Concert de Cèltic Groove. Repertori de danses i cançons tradicionals celtes.   

Sala Gorg Negre. 

AGENDA ACTIVITATS 
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1. Entorn urbà saludable. 

a. Pacificació de la Plaça Joan Ragué i el seu entorn. 

b. Connexió entre nuclis i equipaments mitjançant una via verda. 

c. Parcs de salut per a la gent gran. 

d. Parc de cal·listènia per fomentar l’exercici físic, principalment de les persones 

joves. 

e. Caminades populars organitzades en les Festes Majors. 

f. Municipi cardioprotegit amb la instal·lació de DEA’s i formació contínua d’ús 

dels aparells i de primers auxilis 

 

2. Educació envers la sostenibilitat ambiental. 

a. Tallers d’educació ambiental. 

b. Jornades del reciclatge. 

c. Tallers de compostatge. 

 

 

 

3. Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i del sanejament. 

a. Gestió pública del servei d’aigua de consum. 

b. Millores a la bassa de captació d’aigua per al consum. 

c. Nova captació d’aigua a la mina de Xauxa per al consum. 

d. Substitució de la canalització d’aigua potable que va des de la Llobregosa fins 

a Gualba de Baix. 

e. Canonada d’abastament d’aigua potable des dels dipòsits al Parc               

Mediambiental. 

f. Millores en la xarxa d’aigua potable. 

g. Millores en la xarxa de sanejament. 

i. Construcció de la depuradora al nucli de la Llobregosa. 

ii. Cessió dels terrenys per a la construcció de la depuradora del polí-

gon i acord per connectar, a més de les naus, els habitatges dels 

nuclis de Gualba de Baix i l’Estació. 

iii. Urbanització del passatge Montnegre a Gualba de Baix.              

iv. Adequació i renovació de la xarxa de clavegueram del casc antic  del 

nucli de Gualba al carrer Bisbe Ponç. 

v. Millores en el carrer Alfons X El Savi del Roial Parc. 

vi. Conveni amb el Consorci Besòs Tordera. 
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COMPROMISOS I ACCIONS  

ODS (OJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT) 
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4. Promoure un creixement econòmic sostingut. 

 a.   Promoció des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament, del Servei de Garantia Juvenil 

       a través del Consell Comarcal per a joves sense feina ni que s’estiguin formant i     

       que tinguin entre 16 i 29 anys. 

  b.   Promoció del turisme sostenible, rural, familiar i d’entorn. 

   i.  Itineraris de natura i patrimoni. 

                 ii.  Promoció de la cultura local (Fira de Bruixes, Fira de minerals, Festes     

     Majors, promoció i suport a les entitats del poble, activitats diverses...). 

  c.   Dinamització comercial local. 

  

   

 

 

 

5. Aconseguir que el municipi sigui inclusiu, segur i sostenible. 

 a.   Adequació de les zones verdes i espais públics per que siguin inclusius i              

       accessibles. 

  b.   Arranjaments de camins per a la prevenció d’incendis forestals. 

  c.   Controls de plagues com el mosquit tigre i la vespa velutina. 

 

 

 

6. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles mitjançant polítiques de        pre-

venció, reducció, reciclatge i reutilització. 

 a.   Campanyes. 

 b.   Jornades del reciclatge. 

 c.   Gestió dels residus. 

                d.   Servei de recollida de poda, trastos vells, roba, olis, piles... 

 e.  Bonificar l’ús de la deixalleria (targeta). 

  

7. Fomentar una mobilitat més sostenible i saludable: 

 a.   Desenvolupament del projecte Connexió entre nuclis per afavorir la mobilitat a  

       peu i en bicicleta entre nuclis i equipaments municipals.  

 b.   Adhesió a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

 c.   Desenvolupament del projecte de pacificació de la Plaça Joan Ragué i el seu    

       entorn per prioritzar el pas de vianants davant els vehicles. 

                d.   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. 

 

Butlletí Municipal          Juny 2022 

Piscina Municipal 

La Piscina Municipal obrirà les portes el proper 24 de juny fins el 4 de setembre. 

Horari: De dilluns a diumenge, festius inclosos de 10.30h a 20.00h. 

Aquest any la compra d'entrades, a la piscina municipal, només es podrà fer amb targeta, 

no s'acceptarà pagament en efectiu. 

La venda d'abonaments es durà a terme a l'Ajuntament en horari d'atenció al públic i el 

pagament es farà per transferència bancària (de dilluns a divendres de 9 a 13h i dimarts de 

17 a 19h) 

Per tal de sol·licitar l'abonament caldrà presentar la següent documentació: 

 Sol·licitud (instància genèrica) 

 1 foto mida carnet 

 Justificant d'ingrés de la taxa corresponent (núm. compta ES06 2100 0044 

3702 0041 9602) 

 Les famílies nombroses i els pensionistes que així ho acreditin, podran gaudir d'un 10% 

de descompte sobre el preu dels abonaments. 

 La targeta E- 10  (20€) inclou 10 entrades generals, sense distinció per edat ni situació 

personal, no se li aplicarà el descompte del 10%, i serà vàlida només per la temporada 

en que es sol·licita. (Venda a la mateixa piscina). 

Entrada de dilluns a divendres no festius: 

De 0 a 2 anys: Gratuït 

De 3 a 14 anys, majors de 65 anys i pensionistes: 3,00€ 

A partir de 15 anys: 3,50€ 

Entrada dissabtes, diumenges i festius: 

De 0 a 2 anys: Gratuït 

De 3 a 14 anys, majors de 65 anys i pensionistes: 3,50€ 

A partir de 15 anys: 4,00€ 

Abonament mes juliol 2022 (vàlid del 24/06/2022 al 31/07/2022): 

De 3 a 14 anys: 20,00€ 

A partir de 15 anys: 30,00€ 

Abonament mes agost 2022 (vàlid del 01/08/2022 al 4/09/2022): 

De 3 a 14 anys: 20,00€ 

A partir de 15 anys: 30,00€ 

Abonament temporada estiu 2022 (vàlid del 24/06/2022 al 4/09/2022): 

De 3 a 14 anys: 30,00€ 

A partir de 15 anys: 50,00€ 
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GUALBA MOTS 2022 
 

La segona edició de Gualba Mots, amb un format totalment renovat, va ser un èxit. Enguany 

Gualba Mots es va preparar amb la col·laboració d’entitats, com el Casal de gent Gran Can  

Sanmartí. Membres del casal i altres persones del municipi van aportar a les narradores idees i 

històries que després es van explicar en els diferents actes de Gualba Mots. 

L’escola Aqua Alba també va participar directament amb Gualba Mots. Tots els alumnes de 

l’escola van participar en la creació d’un conte basat en llegendes i animals llegendaris del 

Montseny. Els dibuixos i el conte es van exposar a la Maria de Can Figueres. I a més, tots els 

alumnes van poder participar d’un matí de narracions i llegendes, només per a ells, a la riera 

de Gualba. 

Destaquem la narració de la llegenda de les dones d’aigua que es va dur a terme a la Masia de 

Can Prat, el mateix lloc en el que succeeix la llegenda. Agraïm als propietaris de Can Prat la 

seva predisposició a col·laborar i la seva generositat en facilitar l’accés a casa seva per poder 

dur a terme aquesta activitat. 

Gualba Mots va permetre a més l’obertura de la nova sala d’exposicions de Can Figueres, amb 

l’exposició “De la faula al conte… de La Fontaine a Rodari”. 

I com l’any passat, el Bibliobús Montnegre de la Diputació de Barcelona va participar de      

GualbaMots venint un dissabte i aportant una narració familiar. 

Des de l’Ajuntament volem agrair especialment la professionalitat i dedicació de la directora del 

festival de Llegendes del Montseny Gualba Mots, Georgina de Yebra, així com a tots els volunta-

ris i voluntàries que hi ha col·laborat fent-lo possible. 
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8. Aconseguir un estalvi energètic i anar cap a una descarbonització. 

a. Realització d’un estudi-projecte encaminat cap la descarbonització i l’estalvi 

energètic del municipi (GUALBA SOSTENIBLE). 

b. Reduir els consums energètics dels edificis municipals i l’enllumenat públic. 

i. Conveni amb el Consell Comarcal per a l’optimització de l’energia en 

els equipaments municipals. 

ii. Acord amb l’ACM per a la gestió de l’energia.    

iii. Garantir el consum d’energia renovable (tenim el 100%).   

iv. Substitució progressiva de l’enllumenat públic. 

v. Plaques solars a la Llar d’infants.         

vi. Viabilitat de posar plaques solars i altres tecnologies en els diferents 

equipaments municipals.    

vii. Tallers de formació en consciència energètica als treballadors     

municipals (reducció consum). 

                                                                                                                                                       

c. Reduir els consums energètics dels edificis del municipi Residencials,         

Terciaris o Industrials. 

i. Recopilació d’informació existent amb enquestes i formularis a la 

població i empreses. 

ii. Creació d’una cartera de projectes pilot d’eficiència energètica i  

descarbonització. 

iii. Base de dades de millores per tipologia d’edificis (Residencial,    

Terciari i Industrial). 

iv. Creació dels continguts per l’elaboració de tríptics informatius i    

pàgines web per incentivar la transició energètica de la població i les 

empreses del municipi. 

v. Organització de jornades d’eficiència energètica en el municipi. 

 

d. Polítiques municipals de suport a la transició energètica. 

i. Contractació d’una persona tècnica en medi ambient (2020). 

ii. Cotxe elèctric de la brigada municipal. 

iii. Cotxe 4x4 híbrid dels guàrdies municipals. 

iv. Reducció de l’impost per instal·lació de plaques solars (IBI) i reducció 

de l’impost de circulació per vehicles elèctrics. 

v. Ajudes per incentivar la transició energètica. 

vi. Tallers de formació als tècnics municipals sobre polítiques actuals 

de suport a la transició energètica. 

vii. Creació d’una bústia de l’energia municipal per dubtes de la        

població. 
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                          ODS (Objectiu de Desenvolupament Sostenible) 

 

L’Ajuntament de Gualba està treballant en aquest projecte d’alt impacte social i mediambiental 

que és “GUALBA SOSTENIBLE”. En aquest moment s’està portant a terme un estudi de la    

situació actual de tot el municipi pel que fa a sostenibilitat a càrrec de l’empresa  VEOLIA.   

S’està valorant 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 per obtenir un 

resultat de la realitat de consum i necessitat energètica del nostre municipi. Tot això és un 

primer pas per  convertir Gualba en un referent en sostenibilitat energètica i reducció de la 

petjada ecològica. 

Jornada de reciclatge 

 

El passat 8 de maig vam celebrar la  tradicional 

Jornada de Reciclatge que enguany compleix la 

seva XI edició. Aquesta jornada s’emmarca dins 

el projecte d’àmbit europeu “Let’s clean up, 

Europe”. Es va repartir material informatiu   

relacionat amb el reciclatge, es va fer un taller 

comptant amb la col·laboració del Consorci de 

Residus i s’organitzà una recollida de brossa a 

la llera de la riera de Gualba amb la participa-

ció de l’Associació Gualba Creactiva i dels  

joves d’El Pinatar. Els més petits també van 

poder gaudir d’un inflable durant la jornada. 
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Godallada popular  
 

El dia 28 de maig va tenir lloc el sopar popular “LA GODALLADA” que va està amenitzat pel 

grup musical “DIXTHREE” a la plaça Joan Ragué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compañía CIA MANOLO ALCÁNTARA ens va  

presentar l’espectacle “MAÑA” 
 

El Dissabte 30 d'abril, a la Pista 

poliesportiva 1 d’octubre, vam 

poder gaudir d’un  espectacle  

directe, transparent, que des de 

bon començament treu a la llum 

les seves intencions i objectius, la 

construcció d'un arc gegant amb 

caixes molt pesades utilitzant la 

menys força possible, ajudat per 

una tecnologia precària i antiga, 

però de vigència i tecnologia  

atemporal: emfatitzant molt en el 

camí. La clau de l’espectacle és 

l'ingeni. 
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Torna la Fira de 

Bruixes de Gualba 
 

El dissabte 30 de juliol, després de 

dos anys sense fer la Fira degut a 

les restriccions de la pandèmia, 

torna la Fira de Bruixes de Gualba 

en la que serà la seva VIII edició. 

Les parades de productes artesa-

nals, esotèrics i altres relacionats 

amb les bruixes són el    centre de la 

fira. A més de les parades, i durant 

tota la  tarda fins a la nit,  s’aniran 

desenvolupant diferents activitats, 

adreçades als públics de totes les 

edats. 

A partir de les 11 del vespre podrem 

gaudir de la representació de la Nit 

de Bruixes que explica de forma 

amena, visual i musical les           

tradicions i llegendes de les bruixes 

de Gualba, a càrrec de l’Associació 

Cultural 12+1.  

La nostra fira tornarà a ser accessible per a sords perquè comptarem amb intèrprets en llengua 

de signes catalana. 

Podeu ampliar aquesta informació visitant la pagina web de la Fira de Bruixes:  

http://www.gualba.cat/fira-de-bruixes.  
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Actuacions de millora a la C-35 

La Generalitat de Catalunya està executant 

les obres de millora de la carretera C-35 

entre Vilalba Sasserra i Sant Celoni i,       

després, s’iniciaran les del tram comprès 

entre Sant Celoni i Riells i Viabrea passant 

pel terme municipal de Gualba. Els treballs 

consisteixen en la implantació en alguns 

trams del recorregut d’un tercer carril per 

facilitat l’avançament, posar una mitjana 

central per minimitzar els xocs frontals i la 

pavimentació del ferm, tot plegat per millorar 

la seguretat en una carretera que en els 

últims anys ha vist incrementat en molt la 

circulació. En aquest tram entre Sant Celoni i Riells i Viabrea també s’executarà una via 

ciclista que permeti enllaçar Sant Celoni-Gualba-la Batllòria i en un futur  Vilalba Sasserra 

fins a Breda. 

El Vicepresident del    

Govern es reuneix amb 

alcaldes del territori 

En aquests projectes de millora que impulsa 

la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 

Gualba s’ha reunit diverses vegades per 

contemplar diferents aspectes relatius al 

tram pertanyent al propi municipi. En una 

d’aquestes trobades, l’alcalde Marc Uriach, 

així com altres alcaldes del territori, es van 

reunir amb el Vicepresident del Govern Hble. 

Sr. Jordi Puigneró, el Delegat del Govern Sr. 

Antoni Morral i amb càrrecs del Departament 

de Polítiques Digitals i Territori de la Genera-

litat. 

Les obres del carrer  

Bisbe Ponç avancen 

Les obres al carrer Bisbe Ponç avancen 

segons  el calendari previst.  En una prime-

ra fase  s’ha procedit a adequar el subsòl 

amb els col·lectors de pluvials i clavegue-

ram, i també s’ha aprofitat per a substituir 

la canonada d’aigua potable per una de 

nova. Ara les obres del carrer entren a la 

seva fase final, amb previsió d’acabament a 

finals de juliol, i ja es comença a visualitzar 

el resultat.   
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Tasques de manteniment 

 
Enllumenat públic 

 

Amb la mirada posada per ser més sostenibles, s’es-

tà fent en els últims anys, una substitució progressi-

va de l’enllumenat públic amb l’objectiu de buscar 

una descarbonització i estalvi  energètic.  

 

Recentment s’han substituït les lluminàries solars de 

la carretera BV-5116 /BV-5115 i les del camí del 

cementiri a la Llobregosa.  

Està previst canviar 8 lluminàries al carrer Can Xiroi, 

3 de la rotonda de la carretera dels      camions, 8 

del carrer Bisbe Ponç i 11 al Passeig del Montseny. 

 

Camins 

 

Dins les actuacions del PPI (Pla Prevenció d’Incen-

dis) per l’any 2022 s’han fet arranjaments al camí de 

Can Pareres, a la drecera de Campins, a la carretera 

dels camions de la pedrera, al camí de Can Pau Gras 

i al Torrent de Can Cambó. 

S’ha fet un repàs, també, del camí Ral en un tram i 

està previst una millora al camí de Can   Sibina. 

 

Franges de protecció 

 

S’està executant l’obertura de la franja del Royal 

Park mitjançant una subvenció de la Diputació de 

Barcelona i es farà una part de la franja a Can Pla, la 

del carrer Turó d’en Moixell. Les     parcel·les i zones 

verdes de l’Ajuntament ja s’han netejat. 

 

Millores a la xarxa d’aigua 

 

S’ha procedit a fer l’automatització del rentat dels 

filtres i, properament, amb una subvenció de la Dipu-

tació de Barcelona està previst instal·lar la tele gestió 

i impermeabilitzar el dipòsit de Can Figueres. 

Per un altre costat, aprofitant les obres del carrer 

Bisbe Ponç s’ha substituït la canonada     d’aigua 

potable. 

 
 

Cal tenir cura al bosc 

per risc d’incendis 

 

Aquest mes de juny estem patint regis-

tres de temperatura molt elevats que 

han provocat diferents incendis arreu 

del país. Preguem  tingueu cura aquest 

estiu amb els riscos que poden provocar 

incendis. El record dels focs del 94,  

encara estan presents en molts  veïns i 

veïnes. 

L’Ajuntament de Gualba farà restriccions 

de circulació de vehicles al camí de Ri-

ells, aquells dies que la previsió meteo-

rològica i/o augment de l’afluència de 

gent faci prendre aquesta decisió. És 

una mesura preventiva en casos excep-

cionals per preservar el nostre entorn . 
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Inauguració de l’espai de cal·listènia 
 

La instal·lació de barres de cal·listènia, per fer   

exercici físic, que s’han posat al parc del final del 

carrer Martí Joan és el resultat d’una de les       

propostes guanyadores dels pressupostos         

participatius de l’any 2021. El dijous dia 16 de juny  

es va fer un taller com a acte d’inauguració de  

l’espai amb una demostració feta per monitor@ de 

l’ús que se li pot donar. 
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Projecte ROBOTSENY 2022 a l’Escola Aqua Alba 
 

Com cada any l’Ajuntament de Gualba ha participat donant suport a l’Escola Aqua Alba de 

Gualba i col·laborant amb una aportació econòmica en la iniciativa de foment i                 

ensenyament de la robòtica “Robotseny”. Es busca fomentar en els estudiants les           

competències científiques, matemàtiques i tecnològiques, amb l’objectiu que els joves   

s’incorporin a les empreses amb esperit d’innovació i creativitat. Aquest projecte està    

recolzat pel Departament d’Ensenyament. Enguany es va celebrar la jornada final el       

dissabte 28 de maig al parc de la Rectoria Vella de Sant Celoni que va congregar alumnes i 

escoles del Baix Montseny on van poder mostrar les solucions científiques proposades i 

participar del torneig de robòtica. L’Escola Aqua Alba va obtenir el tercer premi de millor 

robot d’Educació Primària. 

ENHORABONA A L’ALUMNAT I PROFESSORAT PER LA FEINA FETA     
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Servei de Joventut de l’Ajuntament 

Durant els darrers mesos d’activitat del servei de joventut de l’Ajuntament, s’ha anat estabilit-

zant l’ús de l’espai jove per part dels i les joves del poble. En aquest sentit, diversos joves s’han 

apropat a l’espai per tal de fer ús de les instal·lacions així com del material disponible. 

L’espai ha servit com a lloc de consulta per a resoldre dubtes respecte al treball, l’educació, 

l’habitatge, mobilitat internacional i d’altres, així com espai de trobada social i d’oci. Amb tot, 

els i les joves s’han anat familiaritzant amb el material disponible, així com han començat a 

sorgir projectes que ben aviat veuran el seu fruit. 

Sense voler avançar res, alguns i algunes joves s’estan reunint per començar a treballar en el si 

de la festa major, una festa major que –ben segur- marcarà una petjada.  

Per altra banda, la dinamitzadora cívica per a l’emancipació juvenil segueix treballant amb els 

joves en la millora de l’ocupació, treballant en diferents eines de recerca de feina com el currí-

culum. 

A més a més el dia 27 de juny s’han realitzat unes jornades, vinculades al projecte Obrint Camí, 

Som Futur; projecte que neix de la necessitat de visibilitzar a la joventut nouvinguda que viu a 

la nostra comarca i que està en procés d'emancipació i de cerca d’ofertes laborals. Sortir del 

sistema de protecció, amb garanties de poder independitzar-se econòmicament i cobrir les 

necessitats bàsiques, és un dels objectius de projecte de vida d’aquests joves i per això, es vol 

apropar els joves a les empreses i les empreses als joves. 

També seguim treballant conjuntament tant la dinamitzadora cívica per a l’emancipació juvenil 

com el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Gualba, pensant i creant activitats conjuntes per 

tal de crear nous vincles i treballar amb els joves com un actiu social al territori.  

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

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

Contacte: Cristina Ureña 667 982 788 

 

 

 

Neteja de parcel·les 
 

Sempre, i especialment en temporada d’alt risc  d’incendi, els propietaris de les finques 

estan obligats a mantenir-les en condicions de seguretat, salubritat, decòrum i ornat públic 

adients i retirar la mala herba i les escombraries, d’acord amb la  legislació urbanística 

vigent a Catalunya (Text refós de la Llei d’Urbanisme i Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’a-

gost). 

  

La brutícia de les parcel·les dóna lloc a la proliferació d’animals i focus d’incendi especial-

ment perillós en els mesos d’estiu, sumant-se les molèsties que   comporta als veïns.  

  

Per tant, tots els propietaris de finques brutes i en estat d’abandonament haurien de proce-

dir a netejar-les, si encara no ho han fet.  

  

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

Butlletí Municipal          Juny 2022 
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Nou sistema de 

retransmissió   

pública i d’elabo-

ració de les actes 

de les sessions              

de Ple Municipal 

 
Com a resultat dels treballs de renovació de la Casa de la Vila actualment es disposa d’una 

nova Sala de Plens, totalment redissenyada, i preparada amb tecnologies de presentació 

de documents i de retransmissió pública en directa. 

Gràcies a l’acord existent amb l’Associació de Municipis de Catalunya hem pogut equipar la 

nova sala de plens amb una dotació de material audiovisual que permet la retransmissió en 

directe dels plens alhora que elabora automàticament la vídeo-acta del ple, que també 

estarà disponible per a tothom a la pàgina web de l’ajuntament.  

D’aquesta manera es continua promovent la participació de la ciutadania i la transparència 

dels actes municipals, com és el ple que és el lloc on es prenen les decisions que afecten al 

desenvolupament de l’activitat del municipi. 

El dia 14 de juny es va celebrar el primer ple extraordinari a la nova sala de plens. La vídeo 

acta del ple es accessible clicant a aquesta adreça:  https://sessions.gualba.cat/sesiones 

. 



 

 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE GUALBA DE BAIX 
40 ANYS DE FESTA MAJOR A GUALBA DE BAIX 
 

Aquest any 2022 celebrem a Gualba de Baix la quarantena festa d’estiu, bé, en realitat contem           

quaranta-un anys des de la primera festa, però l’any 2020 es va interrompre l’activitat per la situació de 

pandèmia que es vivia. 

Volem tenir un record i agraïment per aquelles persones del barri que  van reunir-se per preparar un dia 

d’activitats festives on tothom pogués passar-ho bé. La primera festa va ser el dia 1 d’Agost de 1981. 

En Josep Reixach, en Mariano Cañete, la Carme Roig, La Dolors López, la Montse Daniel i en Joan Coll: van 

ser els pioners i els agraïm de tot cor la gran idea.  Darrera d’ells sempre hi ha hagut un equip de gent 

increïble que ha participat en totes i cadascuna de les activitats que s’han preparat durant aquests 40 

anys. 

Adjuntem una autèntica peça de museu: l’entranyable cartell d’aquella primera festa. 

Des de 1997, donada la restauració i inauguració del casal, la Festa va canviar d’emplaçament i aquí s’ha 

mantingut des d’aleshores.  

L’any 2012, per tal de donar empara legal a les activitats que es duien a terme ens vam constituir com a 

associació de veïns amb en Josep Daina com a primer president. 

Amb aquest article volem reconèixer la tasca que s’ha dut a terme durant aquests quaranta anys, bé, 

quaranta-un. Tant la dels qui s’han carregat les tasques més feixugues d’organització com la dels qui  

espontàniament s’han apuntat a les tasques no menys feixugues com treure taules, netejar cassoles, o 

vetllar per que la quitxalla s’aprengui el ball de torn. 

També volem agrair el suport rebut per part de l’Ajuntament de Gualba durant tots aquests anys. 

Gràcies també a tots els qui heu participat a la festa, aquest any torneu a estar convidats i si no heu vingut 

mai, esteu convidats també! A l’igual que a l’estiu de 1981 hi hauran activitats per totes les edats. Us 

esperem els dies 22, 23 i 24 de juliol! 

 

Maribel Reixach, Jordi Clusellas i Raquel Brosa  
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Butlletí Municipal 

Pressupostos participatius 
 

Per tercer any consecutiu l’equip de govern ha dut a terme el procés participatiu de pressu-

postos per aquest any 2022. Com en les edicions anteriors l’import destinat a aquest pro-

cés participatiu ha estat de 12.500 euros, provinents del capítol d’inversions dels pressu-

postos municipals per al 2022. 

Les gualbenques i el gualbencs van poder fer les seves propostes a través de la plataforma 

“Decidim Gualba” facilitada per la Diputació de Barcelona. Enguany el número de propostes 

va ser similar a les presentades els anys anterior. 

Finalment, després del procés de votació, l’opció guanyadora va ser la de “millorar l’aspecte 

i les instal·lacions del cementiri municipal de Gualba” presentada per l’Associació Casal de 

Gent Gran Can sanmartí. 

Aquests processos aporten informació rellevant per a l’equip de govern de possibles actua-

cions que es poden dur a terme al municipi. Com la resta dels anys, no només les opcions 

guanyadores s’han dut a terme, ja que s’ha procurat també realitzar algunes de les propos-

tes que no van resultar com a guanyadores. 

Agraïm a tothom qui va participar i us animem a continuar participant dels processos parti-

cipatius promoguts per l’Ajuntament. 

Pla d’Ocupació Local 

Des de l’Ajuntament de Gualba hem anat aprovant diferents Plans d’Ocupació locals. Els 

fons econòmics per al Pla d’Ocupació es sol·liciten a la Diputació de Barcelona, i per 

aquest any 2022 l’Ajuntament ha rebut per aquesta finalitat 20.200,56€ que serveix per 

a contractar un peó de brigada durant 6  mesos i un guàrdia municipal durant 3 mesos. 

 

Contractació de personal 

Durant aquest mes de juny s’ha incorporat a treballar per l’Ajuntament una auxiliar admi-

nistrativa per fer tasques d’atenció al públic per un període de 4 mesos, mitjançant una 

borsa de treball. Aquest mes de juliol s’incorporarà una persona tècnica mig en adminis-

tració general i de cara a l’inici del curs escolar es portarà a terme la contractació de la 

plaça de conserge. 
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GUALBA TRAIL 
Benvolguts i benvolgudes,  

Des de la Gualba Trail volem aprofitar aquesta primera publicació en el diari municipal per tal de          

presentar-nos. Vàrem iniciar les nostres primeres passes  fa 9 anys amb l’objectiu d’apropar la natura a 

totes les persones, tant de Gualba com de fora, que comparteixen amb nosaltres l’amor per l’esport i per 

aquest espai únic i singular que tenim el privilegi d’estar envoltats. Les nostres accions estan emmarcades 

en el respecte a la natura, la preservació de la mateixa i també tenen sempre un component solidari. Fruit 

de tots aquests components, entre d’altres activitats, organitzem anualment la ‘Gualba Trail’, una        

fantàstica cursa de muntanya de la que ja en portem 7 edicions...no us perdeu la vuitena! La farem el 

proper 6 de novembre i tindrà moltes novetats que us anirem compartint en properes publicacions! El 

darrer any vàrem destinar part de la recaptació a donar suport a Gualba Solidària.  A part, aquesta       

activitat, afavoreix que mantinguem vius i en bones condicions els fantàstics corriols de pas que d’altra 

manera quedarien tapats i en desús.  L’associació la formem l’Aline, el Juan, l’Ignasi, el Jordi, el Pupi, la 

Noemí, el Manu, el Siscu, el Pepe i el Xavi...però el cor de l’associació sou tots i totes els que cada vegada 

que necessitem suport, us aixequeu ben aviat pel matí i us hi sumeu per fer poble i poder muntar la 

trail...més de 30 persones que feu possible que any rere any anem batent rècords de participació i podem 

donar cada vegada més suport a la nostra acció solidària. A tots i totes vosaltres...mil gràcies! Us seguirem 

informant dels detalls de la Gualba Trail 2022!    

 

 

 

GRUP D’ACCIÓ EN DEFENSA DELS  
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ADF DE GUALBA 
 
A l’abril 5 voluntaris van fer la formació per obtenir el 

curs d’extinció d’incendis. 

També hem col·laborat amb altres associacions i amb 
l’ajuntament donant suport a activitats organitzades al 

nostre municipi. 

Hem iniciat la campanya d’estiu fent pràctiques,   

vigilància i tasques  de prevenció d’incendis. 

GUALBART                                                                                

Gualbart celebra el seu primer any d’existència amb l’anunci 

d’una nova edició de VIUART 

Gualbart va ser creat originalment com una col·laboració entre artistes locals de la comarca del Montseny, 

que s´han unit amb l'objectiu que l´art formi part de la comunitat. Poc a poc Gualbart ha anat consolidant 

la seva posició  com  entitat promotora de l'art al poble, i a més la seva funció s´esta movent progressiva-

ment per incorporar més modalitats d'art i formar part d'una iniciativa important amb altres projectes d'art 

comunitari del Baix Montseny. Esperem que això condueixi a nous desenvolupaments positius en un futur 

proper. El més important d'aquests enguany serà, sens dubte, la celebració de la 2a edició del Festival de 

les Arts VIUART que se celebrarà els dies 30 de    

setembre i de l'1 al 2 d'octubre. Tan com el any   

pasat, el festival serà una fusió d'art i música, amb 

concerts, exposicions de fotografia, pintura, dibuix, 

escultura, ceràmica, projeccions audiovisuals,     

actuacions en directe, dansa, tallers, art en viu,  

teatre al carrer i al bosc, poesia espontània, locutors 

informatius i més sorpreses! Busquem patrocinadors, 

voluntaris i artistes per donar suport a la nostra  

comunitat i festival! Qui vulgui implicar-se en        

l'organització s'ha de posar en contacte amb       

nosaltres. Gràcies per endavant pel vostre suport! 

Actualment estem buscant un tresorer per a Gualbart 

si algú li interessa. Si vols fer-se soci de Gualbart o si 

vols unir-te contacta'ns. Mòbil 607818865 (Graham)                       Gualbart promou l'art amb tu! 
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ESBART JOVE DE GUALBA 
 

El proper dia 12 d’agost l’Esbart Jove de Gualba actuarà i obrirà la Festa  Major amb una ballada a la Plaça 

Joan Ragué a les 22 hores. Aquesta ballada té un significat especial pel fet que a més de donar el tret de 

sortida a la Festa major d’estiu de Gualba, significarà la celebració dels 30 anys de la constitució de l’Esbart. 

L’Esbart Jove de Gualba es va presentar en públic durant la Festa Major d’hivern de 1992. Així doncs, serà 

un esdeveniment molt especial pel poble ja que més de 250 balladores i balladors, majoritàriament       

gualbenques i gualbencs, però també dels pobles veïns, han format part en algun moment de L’Esbart. La 

presentació de l’Esbart al 1992 va ser apadrinat per quatre Esbarts: 

Esbart Sant Martí de Torrelles de Llobregat. 

Secretariat de dansa de les J.C. de Molins de Rei 

Grup de dansa de Sant Celoni 

Grup Dansaire de Breda. 

Mossèn Jaume va beneir l’estendard i el Batlle de Gualba, el Sr. Ernest López va fer la presentació de     

l’Esbart.  

Volem agrair a tothom que ens ha fet  

arribar material gràfic d’aquells anys, fet 

que ens permetrà fer una petita            

presentació per recordar una mica la   

trajectòria d’aquests anys i veure el poc 

que hem canviat i recordar aquells que ens 

han deixat pel camí. 

El dissabte 30 d’abril el grup infantil de 

l’Esbart va actuar a Breda per celebrar el 

Dia de la Dansa. Aquesta ballada va    

suposar la primera actuació en públic del 

gruo infantil després de la pandèmia.   

També el passat 12 de juny l’Esbart va 

participar al festival d’Entitats de Gualba 

que va tenir lloc a la sala Gorg Negre. Van 

actuar el grup de veterans i el grup de 

Dansa d’Arrel.   

Us esperem el dia 12 d’agost de 2022 a les 22 hores a la plaça Joan Ragué. 
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LES VEUS DE GUALBA 
 

Hola, estimats amics de Gualba, 

Tenim molt bones notícies, la coral va de mica en mica millorant, som poc, però les veus van molt unides i 

tenim els nostres èxits. 

Hem fet un parell de sortides molt interessants, vàrem actuar junt amb altres corals i els aplaudiments i 

ovaciones van ser una alegria molt gran per a nosaltres. Els directors ens van encoratjar molt. Els vam 

convidar, si poden,  a cantar a Gualba i conèixer el poble. No sé quan vindran. 

Des d’aquí una abraçada a tots. 

El que és cert és la voluntat i les ganes que posem en totes les cançons, la directora Anna Fortuny està 

contenta i si ella riu vol dir que tot funciona. Gràcies Anna!!! 

Bé amics la nostra voluntat és continuar!!! Els assajos són un relaxament per la nostra  ment, oblidem 

penes i guanyem alegries. Tots estem molt i molt animats.  

Continuem així, és la nostra fita. Cantar i cantar!!!     

 : corallesveusdegualba                      

 : Anna Fortuny: 630 668 841     Pilar Serrat: 670 409 828 

 : Coral Les Veus de Gualba           
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ASSOCIACIÓ CASAL                                                               

CAN SANMARTÍ DE GUALBA 
  
Aquest curs, amb la millora de la pandèmia, gairebé, hem pogut fer totes les activitats, 

amb normalitat: 

 Això no és màgia, gimnàstica, anem a caminar, ioga, 

català, assessorament    digital, ball, cosir, jocs de 

taula i tertúlies. 

 El servei de massatge i pedicura. 

 El dinar de Nadal. 

 Les sortides d’un dia i al teatre. 

 Un viatge de 4 dies a Navarra. En el que hem pogut 

conèixer aquesta Comunitat Autònoma i passar uns 

dies molt agradables.  

També hem col·laborat amb l’Ajuntament i altres associacions per a fer els següents espectacles: 

 Un tupí de sopes i un crostó de pa. 

 Gualba Mots. 

 Festival d’Entitats. 

Esperem que amb l’experiència adquirida i les vostres aportacions, el proper curs sigui millor. 

Qualsevol proposta o suggeriment , de cara el proper curs, ens la podeu fer arribar, al Casal. 

 

Us desitgem que passeu un bon estiu i una bona Festa Major! 


