
 

 

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 de 17:00h a 19:00h 

 

Punt d’Informació Turístic i del Parc Natural del  

Montseny Masia Can Figueres 

Horari d’atenció al públic: 

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

☎ 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 

www.gualba.cat 

www.facebook.com/                                      

Ajuntament-de-Gualba 

@gualbainfo               

#Gualba 

@gualbainfo               

#Gualba 
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Redistribució dels aparcaments al carrer Martí Joan 
 

Amb la finalitat d’optimitzar les   

places d’aparcament, s’ha procedit a 

reordenar i pintar les places        

d’aparcament del tram inicial del 

carrer Martí Joan, així com crear-ne 

de noves en el terreny que hi ha 

entre el mateix carrer Martí Joan i la 

baixada de Can Monteys. Agraïm la 

predisposició del propietari de Can 

Roig que mitjançant un conveni  

cedeix a l’Ajuntament el terreny per 

aquesta finalitat. La reordenació 

aquesta del carrer, posant aparcaments a un costat i després canviant a l’altre 

provoca, també, que els vehicles minorin la velocitat. A més, s’ha reforçat 

aquest aspecte amb senyalització horitzontal. 
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Finalitzades les obres del carrer Bisbe Ponç 
 

A finals de juliol van finalitzar les obres d’urbanització i remodelació del carrer Bisbe Ponç que 

ha  comportat, 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.  

Aquesta acció juntament amb la fase corresponent als carrers de la plaça Joan Ragué que    

tindran lloc a inicis de l’any 2023, forma part del desenvolupament del projecte de pacificació 

de la plaça Joan Ragué i el seu entorn per prioritzar el pas de vianants davant els vehicles  amb 

el compromís de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.  

 

 

  

Deixem enrere la temporada d’estiu amb la satisfacció d’haver 

tornat a l’activitat social, cultural i festiva amb normalitat després 

de dos anys de restriccions motivades per la pandèmia. Hem 

reprès la Fira de Bruixes amb un gran èxit de participació i amb   

les seves parades, xerrades, activitats, espectacles, punts           

gastronòmics i altres. Pel que fa a la Festa Major, ens fa una il·lusió 

especial haver tornat al format habitual del dinar d’homenatge a la 

vellesa de Gualba, retrobar-nos en un àpat i compartir uns    

moments del tot especials. Tanmateix hem pogut gaudir un altre 

cop del sopar popular de final de festa, evidenciant el significat de 

germanor de la Festa Major,  compartint estones amb la família, 

els amics i els veïns i les veïnes. Tot plegat, és un plaer             

poder tornar a participar  amb normalitat d’aquests moments    

tant emblemàtics. 

El mes de juliol es va finalitzar la reforma de les obres del carrer 

Bisbe Ponç amb un resultat destacat no només estèticament,    

sinó pel que significa de priorització dels vianants i per l’aposta  

decidida per la sostenibilitat.  Aquesta actuació forma part del 

projecte “Pacificació de la Plaça Joan Ragué i el seu entorn” que va 

sorgir d’un procés participatiu que va valorar la funcionalitat dels 

accessos, la mobilitat i les activitats que s’hi duen a terme. A inicis 

d’any s’executarà la fase dels carrers de la Plaça seguint el full de 

ruta establert. Podem dur a terme aquestes actuacions gràcies a 

les subvencions que demanem i que quan aconseguim en aporten 

finançament. Com a equip de govern treballem dia a dia per 

aconseguir subvencions que ens permetin anar més enllà del 

pressupost habitual i  executar projectes necessaris per millorar la 

qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. 

Iniciem un nou curs escolar i a l’escola Aqua Alba disposem d’un 

nou conserge contractat per l’Ajuntament al qui encoratgem en la 

seva nova feina i enviem a la Maria un agraïment per la seva 

dedicació durant tants anys a l’escola i els millors desitjos en la 

nova etapa que comença en la seva jubilació. A la Llar d’infants 

aquest any comença amb la novetat de la gratuïtat del curs de P2. 

En l’últim butlletí municipal, el grup d’ERC-AM esmentava           

que Gualba es converteix cada cop més en un poble dormitori. 

Permeteu-me que discrepi del tot. Gualba no és un poble on només 

s’hi ve a dormir. Gualba disposa de serveis que els pobles      

dormitori no tenen.  Tenim llar d’infants, escola de primària i  

centre d’atenció primària, serveis que municipis amb població 

similar a la nostra no tenen, i que permeten una activitat diària      

d’escolarització i de socialització tant dels infants com de les 

famílies. Gualba és rica en entitats que tenen una activitat    

continuada. I en activitat econòmica adequada al tipus de població 

que som. Les terrasses dels bars sovint s’omplen buscant tertúlia 

entre els veïns i veïnes o simplement prenent alguna cosa per 

passar l’estona. Gualba té un calendari d’activitats continuat. 

Posem exemples? Festes Majors, Fira de bruixes, Fira de minerals, 

calçotada, godallada, Sant Joan, Carnestoltes, Cavalcada de Reis, 

activitats de Viu el Parc, Gualba Mots, Jornada del reciclatge, 

Marató Solidària i moltes altres activitats puntuals. Totes aquestes 

més les organitzades per les entitats fan que el ventall d’activitats 

omplin pràcticament tot l’any. Afirmar que Gualba s’està convertint 

en un poble dormitori és menysprear l’activitat social dels infants i 

les seves famílies, de les activitats pels joves  que es dinamitzen 

des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament i el seu espai a la masia 

de Can Figueres, de les entitats que fan la seva feina i que integren 

diversitat de persones del nostre poble amb la seva activitat i, 

també és menysprear, no només les activitats organitzades per 

l’Ajuntament i la seva Comissió de Festes, sinó també els projectes 

de desenvolupament i d’acció social que s’estan duent a terme. Es 

clar que el grup d’ERC-AM de Gualba, té o vol promoure una visió 

equivocada del nostre poble i de la seva gent. La realitat és que 

Gualba és un poble viu i actiu. 

Finalment, agraeixo als veïns, veïnes i entitats del poble la seva 

participació en els actes festius en motiu de la Diada del dia 11 de 

setembre que va tenir lloc a la Plaça Joan Ragué amb els      

pertinents  parlaments i l’ofrena floral. 

Marc Uriach                                                                                      

Alcalde de Gualba 
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Un cop acabat el període estival creiem que és un bon moment per 

reflexionar sobre el model de poble a Gualba i, aquest cop ho 

farem puntualitzant sobre algunes qüestions del dia a dia, i que cal 

tenir en compte a l'hora de prendre decisions. 

Primera: a la Festa Major, festa que hauria de ser per a tots els 

veïns, creieu que s'han fet prou actes amb i/o pels joves? Si la 

resposta és que no, és el primer any que passa això? De les  

polítiques municipals que més incidència tenen en els joves com 

transport públic, habitatge, treball, quines millores hem tingut els 

darrers anys? Hi ha dues premisses sobre els joves a Gualba que 

no haurien de condicionar el compromís municipal a l'hora    

d'adoptar mesures i prendre iniciatives: que com que ets fill/filla 

dels teus pares ja se sap qui votaràs; i l’altra tampoc: com que 

viure a Gualba cada cop és més difícil, els joves marxen i ja no 

voten aquí. Per tant, no cal tenir-los en compte. 

Una altra qüestió controvertida: els gats al carrer, problema que 

s'ha tornat crònic, arribant a enfrontaments entre veïns. És fàcil   

de resoldre? No, però què s'ha fet aquests darrers mandats  

municipals? La qüestió que té tres vessants, totes importants: el 

del benestar dels animals de carrer, l'impacte en el medi ambient i 

les molèsties als veïns. A priori poden semblar excloents (sobretot 

la primera amb les altres) però amb prou voluntat s’hi pot trobar un 

encaix, que hi és: a altres municipis s'ha resolt satisfactòriament, i 

buscar una solució que tingui en compte totes tres prioritats   

hauria de ser urgent pel consistori, i més tenint en compte que 

l'Ajuntament és el responsable del benestar dels animals de carrer 

i que cada cop la situació empitjora. 

I el darrer punt d’avui que en parlarem només des del besant 

econòmic per simplificar, una puntualització: des del Parlament 

Europeu es dicten directives que són normes d'obligat compliment 

a tots els estats. Una d’aquestes directives fixa topalls per arribar a 

la total desaparició de l’enterrament de residus en abocadors. 

S'hauran de reciclar, multiplicant el cost per quilo de brossa  

generada. Gualba està al capdavant de la generació de residus per 

kg/habitant (778 kg/habitant, tercers del Vallès Oriental). Segons 

el Consorci de Residus del Vallès Oriental, municipis com Sant 

Celoni (440 kg), Canovelles (469 kg) ens passen la mà per la cara. 

La mitjana a Catalunya és de 495,45 kg/habitant, 

Així doncs, l’equip de Govern fa discursos sobre medi ambient/

sostenibilitat? Sí. Fa actuacions? Sí, generalment propiciades per 

Consell Comarcal, la Diputació... Són adequades i suficients? Ja 

hem vist que no, i això voldrà dir que la taxa de recollida de la 

brossa es multiplicarà per molt en els anys vinents si no canviem 

de model.  

I encara podem seguir parlant d’altres aspectes que sembla que  

no segueixin cap direcció concreta, com de la gent gran, dels  

disseminats, dels joves, del transport públic, del medi ambient..., és 

hora de reformular les prioritats municipals. 

 

Jordi Esmandia 

Acord Municipal-ERC 
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Restauració del Padró de veïns de Gualba de 1871 

 

Mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona s’està restaurant el “Padró de veïns de 

Gualba” de l’any 1871. L’objectiu és preservar i difondre el llegat documental dels arxius    

municipals restaurant documents històrics perquè es puguin manipular amb normalitat i    

facilitar-ne la seva digitalització. L’any 2017 ja es va procedir, també, a la restauració del llibre 

més antic de l’Arxiu Municipal de Gualba  “Llibre de comptes del Comú i Parròquia de Sant 

Vicens de Gualba” (1720/1866).  
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L’Ajuntament de Gualba s’adhereix a la      

Setmana Europea de l’Energia Sostenible 

2022 
 

Europa celebra enguany la Setmana Europea de l’Energia Sostenible del 26 al 30 de     

setembre amb l’objectiu de conscienciar la societat amb actuacions i activitats al voltant de 

l’eficiència energètica, les energies renovables i el paper clau de la ciutadania en la       

transició energètica. 

L’Ajuntament de Gualba s’ha adherit a la Setmana Europea de l’Energia Sostenible i ha 

aprofitat per aportar una activitat a l’escola Aqua Alba per ajudar a construir una nova   

cultura energètica. Així, també, s’han organitzat  diferents activitats promogudes per      

entitats del municipi. 

En aquesta línia, cal recordar que l’Ajuntament de Gualba està treballant en un projecte 

d’alt impacte social i mediambiental “GUALBA SOSTENIBLE”. Aquest projecte que té un 

abast global, pretén treballar amb la finalitat marcada pels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de les Nacions Unides en base a l’Agenda 2030. Aquest projecte contempla la 

sostenibilitat energètica i la reducció de la petjada de carboni amb mesures per reduir els 

consums energètics i preveure polítiques municipals de suport a la transició energètica. 

Plaques fotovoltaiques als equipaments públics 

Com a mesura per reduir els consums energètics dels edificis municipals, properament es 

procedirà a la instal·lació de plaques solars a l’edifici de l’Escola Aqua Alba i a la piscina 

municipal amb l’aportació d’una subvenció de la Diputació de Barcelona. Aquests dos   

edificis s’afegiran al de la llar d’infants que ja es va portar a terme la instal·lació solar    

fotovoltaica i s’està a l’espera de la possibilitat d’equipar, també amb plaques, l’edifici de 

l’Ajuntament mitjançant una subvenció demanada. 
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Manteniment de la llera 

de la Riera de Gualba en 

tram urbà del Polígon   

Industrial 
 

Davant el perill d’inundacions en trams urbans 

del pas de la Riera de Gualba, es fa necessari 

executar uns treballs de manteniment i     

conservació de la llera pública  en un tram del 

Polígon Industrial que va des de la C-35 fins la 

desembocadura de La Tordera. L’Ajuntament 

de Gualba va fer petició a l’ACA (Agència   

Catalana de l’Aigua) d’una subvenció que s’ha 

atorgat per import de 9.133,34€. Propera-

ment es portaran a terme les actuacions    

previstes. 
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El 90% de la roba usada 

recuperada a Gualba té 

una segona vida via      

reutilització i reciclatge 

 

Humana n’hi recull gairebé 2 tones en el 

primer semestre i hi evita l’emissió de 12 

tones de CO2. 

Els recursos que genera l’entitat es destinen 

principalment a programes de cooperació al 

desenvolupament. 

La recollida selectiva i la  gestió del residu 

tèxtil han permès recuperar gairebé 2     

tones a Gualba durant el primer semestre         

d’enguany per part d’Humana, l’equivalent   

a 8.000 peces de roba. El 90% tindran         

una segona   vida  gràcies   a   la  reutilització       

i el reciclatge, dos elements claus per           

a l’economia circular i la creació i                

manteniment de llocs de treball de qualitat 

(ocupació verda). A més, aquesta gestió del 

residu tèxtil hi ha evitat l’emissió de 12 tones 

de CO2.   

L’entitat sense ànim de lucre ha recuperat 

1.982 kg de gener a juny. El residu tèxtil (la 

roba, el calçat, els complements i el tèxtil de 

la llar que ja no s’utilitzen) es  diposita en els 

contenidors de fàcil accés, que es buiden 

periòdicament per a  garantir-ne un bon  

servei. 

 

Enllumenat públic 
 

Amb la mirada posada per ser més             

sostenibles, s’està fent en els últims anys, una 

substitució progressiva de l’enllumenat públic 

amb l’objectiu de buscar una descarbonització 

i estalvi  energètic.  

Recentment s’han substituït  lluminàries  al 

carrer Bisbe Ponç, aprofitant la remodelació, i  

al tram superior del Passeig del Montseny. 
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Fira de Minerals 

 

El dissabte 15 d’octubre tindrà lloc una nova edició de la Fira de Minerals “MINERGUALBA” 

en horari de 10h a 14h a la pista poliesportiva 1 d’octubre. L’organització va a càrrec de 

l’Ajuntament de Gualba amb la col·laboració del Grup Mineralògic Català. Aquesta Fira    

permet disposar d’un espai d’intercanvi i de venda directa de minerals. A part de la Fira es 

podrà visitar l’exposició permanent a la masia de Can Figueres. 
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Gran concert de música celta a càrrec del grup CELTIC 

GROOVE 

 

El passat 3 de setembre va tenir lloc a la Sala Gorg Negre de Gualba el concert de CELTIC 

GROOVE, trio format per flauta, violí i guitarra amb un repertori de danses i cançons            

tradicionals celtes. El concert va fer posar en peu al públic en una actuació memorable.   

Aquesta actuació, organitzada per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de          

l’Ajuntament de Gualba, s’emmarca dins de les activitats de “Viu el Parc!” de la Diputació de 

Barcelona. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruments medievals,  

conferència a càrrec de     

LA JOGLARESSA 

El proper dia 8 d’octubre a les 12h a la   

masia de Can Figueres, tindrà lloc aquest 

taller adreçat a totes les edats, organitzat 

també dins les activitats de “Viu el Parc!”. Partint de la música, aquest taller va més enllà i ens 

endinsa en un viatge a l’edat mitjana: coneixerem la literatura, les llegendes i les xafarderies, 

instruments dels materials més diversos i la tecnologia per fer-los, dones trobadores o       

vigilants de castells.  
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L’ACA declara l’alerta hidrològica 

L'ACA declara l'alerta hidrològica a les unitats d'Empordà, Banyoles, la serralada      

Transversal i Prades-Llaberia 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha revisat la situació de la sequera a les conques     

internes i ha declarat l'alerta hidrològica a les unitats de l’Empordà, Banyoles, la Serralada 

Transversal i Prades-Llaberia, arran de la sequera que s'està acumulant en els darrers   

mesos. 

Gualba forma part de la serralada Transversal i, per tant, ens afecta aquesta revisió. 

Aquesta declaració d’estat d’alerta hidrològica comporta que s’apliquin una sèrie de 

mesures de gestió i de limitacions en el consum d’aigua que afectaran a tots els 

municipis pertanyents a aquestes unitats d’explotació. 

 

Mesures en situació d’alerta 

Les mesures que s’han d’aplicar en situació d’alerta per sequera impliquen una sèrie de 

limitacions en alguns usos, com la reducció d'aigua per a reg agrícola (25%), per a usos 

ramaders (10%), per a usos industrials (5%), per a usos recreatius que impliquin reg (30%) i 

altres usos recreatius (5%). 

Pel que fa als usos d'abastament domèstic, s'estableixen limitacions particulars per a    

determinats usos urbans que han de complir tots els municipis com les limitacions en el reg 

de jardins i zones verdes, la prohibició d’ompliment de fonts ornamentals, la prohibició a 

particulars de la neteja de carrers amb aigua de xarxa, les limitacions en l’ompliment de 

piscines, la limitació en la neteja de vehicles, entre d’altres. També es defineix una xifra per 

al consum global d'aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia. 

 

279 municipis catalans 

En total hi ha actualment a les conques 

internes de Catalunya un total de 279 

municipis que es troben en situació 

d’alerta per sequera, el que representa 

una població d’uns 700.000 habitants. 
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Ajuts Socials  
 

L’Ajuntament, amb la finalitat d’ajudar a les persones que es troben en situació vulnerable i 

amb risc d’exclusió social, activa les accions de suport pertinents a través dels Serveis Socials 

Municipals. 

Volem agrair una vegada més a l’empresa MAMIPAN RIELLS, SL que ofereix el seu producte 

setmanalment al banc d’aliments i que va destinat a les famílies que ho necessiten. 

Curs 2022-2023  

 Adquisició de Llibres de text i material escolar per a alumnes empadronats en el municipi 

de Gualba matriculats en centres d’ensenyament de primària o secundària obligatòria 

públics i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o       

econòmiques. 

 Ajuts Activitats Esportives per a prevenir el risc d’exclusió social dirigit a menors            

empadronats en el municipi de Gualba amb fitxa a Clubs esportius, activitats esportives a 

través d’AMPA’S o en altres entitats esportives i que es trobin en una especial situació 

familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. 

El termini de presentació de sol·licituds i documentació per aquests ajuts és fins el 5 d’octubre 

de 2022. 

Per a més informació de la documentació necessària per optar a aquesta convocatòria us 

podeu adreçar a l’OAC de l’Ajuntament en hores d’atenció al públic. 

 El Consell Comarcal del Vallès Oriental i         

l’Ajuntament de Gualba destinen ajuts a les famílies 

econòmica i socialment desfavorides que fan ús del 
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Festa Major  

 

Aquest mes d’agost hem pogut celebrar una Festa Major plena d’activitats amb una gran   

participació i un ampli ventall d'activitats que ha permès gaudir a tothom d'uns dies plens 

de diversió i satisfacció, participant i compartint estones amb la família, els amics i els  

veïns i les veïnes. Després de dos anys de pandèmia i les seves restriccions, hem pogut 

recuperat la  normalitat en les activitats. D’aquesta manera, el Dinar Homenatge a la    

Vellesa o el sopar  popular, per posar uns exemples, s’han tornat a reprendre en el format 

habitual. Estem parlant d’actes festius i alhora socials necessaris per la convivència dels 

veïns i les veïnes. Tanmateix, activitats com el tobogan lliscador, una de les novetats     

d’aquest any, va ser un gran  èxit fent-t’ho passar d’allò més bé a petits i grans. 

Gràcies a la Comissió de Festes i a l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament, les entitats del poble 

i la participació de les veïnes i veïns, per fer de la nostra Festa Major un espai de trobada i       

diversió. 
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Gran èxit de la Fira de Bruixes 

 

La VIII edició de la Fira de Bruixes va ser tot un èxit després de dos anys suspenent-la a causa 

de la pandèmia. L’edició anterior, la de l’any 2019, va aplegar fins aquell moment més      

visitants que mai, però en aquesta edició d’enguany la xifra s’ha superat. La Fira de Bruixes de 

Gualba és ja una activitat consolidada que atrau  milers de persones que venen a gaudir d’una 

tarda vespre del nostre poble.  

El Passeig del Montseny i la Plaça Joan Ragué es van omplir de parades de productes        

artesans, esotèrics, gastronòmics i d’altres, així com de tot un seguit d’activitats, tarot,       

xerrades, exposicions i espectacles amb la culminació de la representació teatral “El retorn de 

les Bruixes”. I com ja és habitual l’associació “Volem Signar i Escoltar” va col·laborar per tal de 

fer una fira accessible per a persones sordes.  

Un cop més volem agrair a tothom, entitats, restauradors, associacions, treballadors i        

treballadores de l’Ajuntament, etc., la vostra col·laboració que fa possible l’èxit d’aquesta Fira 

que és l’èxit de tot Gualba. 
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Activitat de salut per a la gent gran al parc           

de salut (final carrer Martí Joan de Gualba)              

i a Can Sanmartí (sala de les MIL VEUS) 
 

A l’octubre es reprèn l’activitat gratuïta de promoció de la salut per a la gent gran del      

municipi.  

Horari: dilluns i dijous de 10:00 a 11:00h   

Les persones interessades es poden adreçar a l’OAC de l’Ajuntament en horari d’atenció al 

públic. 

 

 

Continuïtat dels cursos 

SUBVENCIONATS d’anglès 

2022/23 

Nivell bàsic i nivell avançat per a 

adults  
 

L’Ajuntament segueix promovent la competència lingüística amb l’aprenentatge de l’anglès 

entre els joves i adults del municipi.  Són cursos d’1,5 ó 2 hores setmanals subvencionats. 

Us podeu adreçar a l’OAC per a més informació.  

NOUS ALUMNES: cal fer prova de nivell. 

Inici: Octubre 2022 

Nivell adults B2 dilluns de 18:30 a 20:00h 

Nivell adults B1 dilluns de 20:10 a 21:40h 

Preu aproximat de 180€ per curs 

Els cursos es portaran a terme si hi ha un número suficient d’alumnes 
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Estiu a l’Espai Jove  

 

Aquest estiu, a l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Gualba no s’ha parat i s’han programat 

una sèrie d’activitats a l’Espai Jove de Can Godalls. 

Vam començar amb una activitat esperada per molts joves: el cinema a la fresca. I va ser tot un 

èxit. La pel·lícula va ser escollida a través d’una enquesta d'Instagram, on moltes persones van 

poder dir la seva. 

Per la Festa Major no ens vam aturar i el dilluns 15 vam fer el concert jove, on alguns joves de 

Gualba ens van fer ballar i gaudir amb les seves cançons! Al final ho vam acabar de rematar 

amb el concert d’Obeses. 

A més a més, la festa va gaudir d’un espai de punt lila (per a l’atenció i sensibilització respecte 

a les violències masclistes i LGBTI-fòbiques), així com d’una parella d’agents de salut que va 

anar donant pautes en consums (especialment de drogues com l’alcohol o el cànnabis) als i les 

joves que es trobaven per Gualba. 

Finalment, el dimarts vam fer l’activitat de l’humor groc i va ser una passada!! Petits, joves i 

grans es van reunir per passar-s’ho d’allò més bé.  

Ja per acabar de rematar, el dijous 1 de setembre per acomiadar-nos d’un estiu calorós, però 

divertit, vam fer una trobada jove a la casa de colònies de El Pinatar. Es notava que hi havia 

ganes d’acabar de tancar un estiu genial, perquè van venir més d’una trentena de joves a gau-

dir del menjar marroquí, fer una remullada a la piscina, fer batalles de rap, un torneig de futbol 

i, fins i tot, una sessió de karaoke! 

Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Gualba, doncs, tanquem un estiu més que rodó! 

I prepareu-vos perquè no ens aturem aquí... 

Estigueu atents i atentes a l'Instagram de: @gualbajove 
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Art i creació artística a Gualba 

 

Gualba és una població amb una alta riquesa cultural, no tan sols pel seu entorn, sinó   

també per la quantitat i qualitat de les activitats culturals que s’hi organitzen al llarg de tot 

l’any, i sobretot per la seva gent. 

En breu viurem una nova edició del festival ViuArt, organitzat per Gualbart amb el suport i 

subvenció de l’Ajuntament de Gualba i la Diputació de Barcelona. I tal i com informàvem en 

anteriors butlletins, continuem amb les activitats al nou espai cultural habilitat a la masia de 

Can Figueres.  

El proper mes de octubre l’espai cultural de la masia de Can Figueres acollirà l’exposició 

ART DE BOSC del Dr. Martí Boada, i ja estem treballant en altres activitats i exposicions a 

desenvolupar en aquest nou espai municipal. 
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Carme Llasat, veïna de    

Gualba, rep la Creu de      

Sant Jordi 2022 

 

El dia 11 de juliol al Teatre Monumental de 

Mataró va tenir lloc l’acte de lliurament de les 

Creus de Sant Jordi 2022 a diverses          

personalitats i entitats que han estat          

distingides amb aquest guardó per la         

Generalitat de Catalunya. La Sra. María del 

Carmen Llasat Botija (física), veïna de Gualba, 

va rebre la distinció per la seva contribució en 

el camp de la física i l’estudi, recerca i        

sensibilització vers el canvi climàtic i els riscos 

naturals. Catedràtica de Física de l’Atmosfera 

al Departament de Física Aplicada de la     

Universitat de Barcelona, va ser una de les 

dones pioneres de la ciència en els estudis 

interdisciplinaris. La seva excel·lència científica 

l’ha fet liderar grups de recerca, d’anàlisi, de 

divulgació i de transferència del coneixement, 

així com nombrosos projectes tant en l’àmbit 

català com en l’internacional, i ha publicat 

més de 200 articles científics. Ha estat una de 

les líders del primer informe sobre el canvi 

climàtic al Mediterrani, coordina el Grup de 

Recerca de Meteorologia, reconegut per la 

Generalitat, i continua l’activitat docent. 

 

Cultura 4.0 Baix Montseny 

 

La Comunitat de Municipis del Baix Montseny, 

en la que hi participa Gualba, promou el    

projecte Cultura 4.0 que pretén dinamitzar el 

sector cultural de la comarca i donar eines als 

artistes o professionals del sector cultural per 

a promoure i difondre la seva activitat i      

creació. 

A Gualba, des de l’Àrea de Cultura de         

l’Ajuntament,  es va promoure la creació d’un 

Cens d’Artistes durant la pandèmia que ha 

donat els seus resultats en diferents accions 

com Gualbart, Gualba Mots i ViuArt. Ara,     

gràcies a aquest projecte, aquest cens     

s’ampliarà amb el cens dels artistes del Baix 

Montseny i es podran crear sinèrgies entre els 

professionals de la cultura de la comarca. 

En breu s’iniciaran cinc mòduls de formació 

adreçats a artistes que vulguin gestionar la 

seva producció, difondre-la i crear negoci. Són 

els següents: 

 Comunicació i màrqueting per als professio-

nals del sector cultural 

 Xarxes Socials per a professionals del sector 

cultural 

 Gestió empresarial en un entorn digital per 

al sector cultural 

 Estratègies de màrqueting digital en el    

sector de la cultura 

 Eines digitals per al sector cultural 

 

 

  

 

Aniversaris de l’Associació de Veïns i Veïnes de Gualba de 

Baix i de l’Esbart Jove de Gualba 

 

Enguany hem pogut celebrar el 30è aniversari de  l’Esbart Jove de Gualba i el 40è de     

l’Associació de Veïns i Veïnes de Gualba de Baix. 

L’Esbart ha mantingut la seva activitat durant aquests anys promocionant la cultura al   

nostre poble i col·laborant en el manteniment de la cultura popular catalana, rica en danses 

i cançons. A més, al llarg d’aquest temps ha sabut transformar-se i adaptar-se a noves   

realitats promocionant noves activitats adreçades als joves. Es tot un orgull per a Gualba 

poder disposar d’un esbart ja que, si bé existien en altres municipis del nostre entorn, han 

anat tancant i acabant les seves activitats. Agraïm als responsables de l’Esbart i als seus 

membres la seva acció continuada i els encoratgem a continuar la seva tasca cultural. 

El fet que una entitat veïnal faci 40 anys és una prova de la riquesa associativa de Gualba. 

L’Associació de Veïns i Veïnes de Gualba de Baix ha sabut mantenir la seva activitat i les 

seves festes durant tot aquest temps i ha estat i és un interlocutor veïnal per al consistori. 

Des de fa temps es gaudeix d’un casal que facilita la realització d’activitats en aquesta part 

del municipi i garanteix la coordinació amb la resta d’activitats que es fan al poble.  

L’alcalde de Gualba, Marc Uriach, va fer lliurament, en nom de l’Ajuntament de Gualba, 

d’una placa commemorativa a cadascuna de les entitats. En el cas de l’Associació de Veïns 

i Veïnes de Gualba de Baix va ser durant la seva Festa Major  (22 de juliol de 2022) i el cas 

de l’Esbart Jove de Gualba durant la Festa Major (12 d’agost de 2022). 

Gualba té un important teixit associatiu d’entitats culturals, esportives i veïnals entre     

d’altres i ens en sentim orgullosos. Felicitats a les que ja han fet 30 i 40 anys i els   millors 

desitjos de fer molt anys per a totes les altres. 
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VIUART 2022 FESTIVAL 

D’ART CONTEMPORANI 

PER A GUALBA I AMICS DE 

FORA 

 
Celebrarem el Viuart 2022 el cap de setmana 

del 30 de setembre i l'1 i 2 d'octubre. 

Aquest any el format ha canviat una mica  

perquè l'acte es farà a Can Figueres de dia i a 

la Riera de nit. 

Aquesta experiència de dos centres de dia i de 

nit ha estat dissenyada perquè pugueu gaudir 

una varietat d'experiències visual, auditiva i 

interactiva al màxim en entorns bellíssimes i 

diferencials. 

L'oferta de la música va des del més clàssica 

fins a la més moderna i ètnica amb un gran 

contingut de grans músics que toquen a    

Gualba per a la primera vegada. Com……………  

 

Can Figueras oferirà des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda una exposició excepcional 

d'art contemporània amb l'obra de 18 artistes de molta categoria. La inauguració serà el      

dissabte dia 1 a les 12 hores incloent un mini concert de música. Pots gaudir també tallers de 

ceràmica i disseny i decoració tèxtil al matí, 

Com l'any passat en divendres i dissabte tarda/nit quan la llum del dia se'n va, la riera i la illeta 

despertés oferint un espectacle d'art, música i il·luminació sorprenentment bella i una carta de 

música molt original fins a la mitjanit i més. 

També durant el festival sencer oferim serveis de bar i gastronomia tant a Can Figueras i a prop 

de la riera i els serveis de sempre dels bars i restaurant del poble 

Ajuda'ns si us plau informant els teus amics i creant amb nosaltres un Festival per a tots. Visca 

Viuart 2022 

Amb el suport de l'Adjuntament de Gualba, La Diputació, Gualbart i centenars de persones del 

nostre pagines de Crowdfunding. Moltes Gràcies a tots. 
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Curs Primers Auxilis 

 

El dia 15 de juliol es va realitzar un Curs 

intensiu de primers auxilis obert a tothom 

qui es volgués inscriure.  

Properament s’organitzarà un curs d´ús  

de desfibril·lador (DEA) d’una sessió que 

s’anunciarà oportunament. 

Les persones interessades caldrà que  

s’inscriguin a l’OAC de l’Ajuntament ja que 

les  places seran limitades. 

Inici de curs       
Escola Aqua Alba  

L’Escola Aqua Alba va iniciar 

el passat 5 de setembre     

un nou curs escolar amb 

total normalitat. L’equip  

docent comença aplicant el 

projecte educatiu de l’Escola 

i focalitzat en garantir un 

ensenyament de qualitat i 

arrelat a l’entorn. 

Una de les novetats         

rellevants de l’inici d’aquest 

curs és que des de l’1 de 

setembre l’Escola disposa 

d’un nou conserge, en Marc 

Gabasa. En Marc ha estat 

contractat per l’Ajuntament 

de Gualba per a realitzar les 

tasques de consergeria i 

manteniment de l’escola. 

Aprofitem per agrair la tasca 

realitzada a l’Escola al llarg 

de molts anys per la Maria 

Delgado, que es va jubilar en 

finalitzar el curs passat. La 

Maria ha estat sens dubte un 

referent per a molts nens i 

nenes que han passat per 

l’Escola Aqua Alba i per al 

professorat i les famílies. 

Desitgem a la Maria el millor 

en aquest nou període de la 

seva vida que ara inicia. 

 

Transport escolar per als 

alumnes d'ensenyament 

post-obligatori (Batxillerat i 

Cicles Formatius)              

curs 2022-23 

Com cada any, l’Ajuntament 

de Gualba, ha acordat amb 

l’Associació de Municipis pel 

Transport Urbà (AMTU) i  

l’empresa Sagalés,  cobrir la 

ruta fins l’Institut Baix     

Montseny de Sant Celoni i la 

seva tornada amb un         

bus regular per facilitar  la     

prestació del transport     

escolar no obligatori dels 

alumnes d'ensenyaments de 

batxillerat i cicles formatius 

que cursen els seus estudis 

a l'Institut Baix Montseny de 

Sant Celoni. Per a més    

informació contactar amb 

l’Ajuntament de Gualba. 

 

Gratuïtat per al P2 a l’Escola 

Bressol Municipal la Cuca       

de Llum 

A partir d’aquest curs, i   

gràcies al decret del Govern 

de Catalunya, s’estableix que 

els nens i nenes de dos anys 

que accedeixen a les escoles 

bressol de Catalunya podran 

gaudir de la gratuïtat del 

servei. 

A Gualba disposem des de fa 

anys d’una escola bressol 

municipal, la Cuca de Llum, 

que es veu afavorida per 

aquest decret del Govern. La 

Cuca de Llum rep una     

subvenció municipal que 

ajuda a reduir el preu de la 

matrícula que han de pagar 

les famílies. 

A partir d’ara l’Ajuntament 

continuarà subvencionant 

part de la quota que paguen 

les famílies dels nens i      

nenes de 0 i 1 anys i assumi-

rà les despeses que no   

s’assoleixen amb la subven-

ció del Govern per garantir la 

gratuïtat per als nens i nenes 

de 2 anys.  

La gratuïtat de P2 només 

inclou els serveis propis de 

l’escola bressol, però no el 

servei de menjador. 
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ESBART JOVE DE GUALBA 

El passat dia 12 d’agost l’Esbart Jove de Gualba va actuar a la plaça Joan Ragué i va donar el 

tret de sortida a la Festa Major d’estiu.  Aquesta ballada però, va tenir una significació especial 

per diversos motius. El primer lloc per què feia dos anys que no ballàvem per l’aturada a causa 

de l’epidèmia de Covid-19. En segon lloc per què hem commemorat els trenta anys de la creació 

de l’Esbart Jove de Gualba. I en tercer lloc per què aquest any ens ha deixat en Ricard Capdevila 

i Agulló, el qual des del seu inici ha estat al capdavant dels grups de dansa. En l’inici de la    

ballada es va projectar un vídeo documental amb imatges d’aquests trenta anys de l’Esbart i 

amb un petit homenatge a en Ricard Capdevila. A la ballada van actuar els grups infantil dirigits 

per la Laura Morató, la dansa d’Arrel dirigida per la Laia Martínez i el grup de Veterans dirigit per 

en Quim Serra. Volem agrair a l’Ajuntament de Gualba l’entrega d’una placa commemorativa 

d’aquest 30 anys com a reconeixement de la feina i la importància que l’activitat de l’Esbart ha 

representat per la cultura gualbenca. També durant la ballada es va fer entrega a Margarita 

Iglesias d’un recordatori de la gran feina feta pel Ricard al llarg d’aquests 30 anys.  

El proper més d’octubre encetem un nou curs amb el grup infantil, amb la novetat que s’ofereix 

a més de les classes de dansa tradicional, classes de Jazz. El grup de veterans ja ha iniciat els 

assajos ja que aquest any tornem a participar a la Roda Catalònia de Veterans. El grup de dansa 

d’arrel està pendent de trobar una nova directora per substituir a la Laia Martínez que          

properament serà mare.  

Com sempre repetim, qui estigui interessat o interessada en incorporar-se a qualsevol dels 

grups de dansa serà benvingut o benvinguda. Fins la propera ballada a la Festa Major d’Hivern 

2023. 

 

5 

  

 

   Setembre 2022 

2 

GUALBA TRAIL 

Benvolguts i benvolgudes,  

Des de l’associació Gualba Trail volem compartir amb tots i totes vosaltres que estem   

ultimant els detalls per la Gualba Trail 2022, la cursa solidària que farem el proper        

diumenge 6 de novembre i que enguany compleix la seva vuitena edició! Com les darreres 

edicions, tindrem dues distàncies disponibles pels corredors i corredores: la curta de 13 km 

i la llarga de 21 km. Com sabeu, tota la cursa transcorre dintre del terme municipal de   

Gualba, amb un terreny molt variat que combina trams de pas senzill amb corriols ben   

tècnics entre els fantàstics boscos i senders que envolten aquest preciós entorn...una cursa 

del tot singular, diferent i exigent que mai no deixa a ningú indiferent. Si tens ganes de     

fer-la afanya’t que les inscripcions ja estan obertes i són limitades!  Per suposat, aquesta 

cursa no seria possible sense tots aquells i aquelles que any rere any ens doneu tot el   

suport i de forma voluntària us sumeu a la iniciativa i col·laboreu el dia de la cursa per a que 

tot surti rodó...aquesta edició estarà plena de noves sorpreses i us necessitem més que 

mai! Si vols tenir més informació sobre la cursa o inscriure’t, et convidem a visitar la nostra 

web: www.gualbatrail.cat  

Salut i muntanya!  

ADF 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. 
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AFA ESCOLA AQUA ALBA 

Energia i compromís cap a la comunitat educativa, son la definició de les mares i pares que 

movem l’AFA! Totes les comissions estan ACTIVES i us estan oferint diferents activitats i        

oportunitats dins la comunitat de l’Escola Aqua Alba!  

Us FEM ARRIBAR LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS i Altres activitats des de diferents entitats del 

poble amb qui estem fent SINERGIA per fer DIFUSIÓ I SUMAR! 

Properament….  
Arrossada POPULAR 16 Octubre!  
Túnel del Terror a GUALBA!  
Activitats de Nadal: TEATRE, CONCERTS, i LUDONADAL!  
Xerrades, Sorteigs de paneres i altres obsequis, activitats, i sinergia de poble! 

 
VINE SUMA, RIU en FAMÍLIA!  
L’AFA de l’Escola Aqua Alba 
Per estar al dia amb l’AFA, segueix-nos a   
Instagram i al nostre blog!  
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GRUP D’ACCIÓ EN   

DEFENSA DELS       

ANIMALS DEL                

MONTSENY 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE 

ROYAL PARK 

 

 

 

 

 

CORAL LES VEUS DE GUALBA 

FANTÀSTIC!!!              
MERAVELLÓS!!!                                                  
FA MOLTS ANYS QUE CANTEM!!! 

 
I encara hi tornem altra vegada el curs 2022/ 2023. 

Això és voluntat i moltes ganes de fruir de la música. 
Per què no vens? Assagem els dilluns a les 21 h. 

Tots ens necessitem i nosaltres volem fer una coral esplèndida 
i us demanem que ens feu costat. 

Som un poble petit però, la coral reflecteix l’alegria que té el nostre poble. 
No importa l’edat que tinguis. Et volem amb nosaltres!!! 

 Us esperem!!!            Anima’t!!!          Truca’ns!!! 
 

                Coral Les Veus de Gualba   
 
                  @ corallesveusdegualba  

 
               PILAR: 670 40 98 28 
             ANNA: 630 66 88 41 


