
 

www.gualba.cat 

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        656008900 

 Escola Aqua Alba             938487240 

 Llar d’infants La Cuca de llum        938487253 

 Hospital de Sant Celoni       938670317 

 Emergències                      112 

 Punt d’Informació Turístic i  

 del Parc Natural del Montseny       937440481 

 

www.gualba.cat 

www.facebook.com/                                      

Ajuntament-de-Gualba 

@gualbainfo               

#Gualba 

@gualbainfo               

#Gualba 
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Projecte “Pacificació de la plaça Joan                     

Ragué i el seu entorn” 

A principis d ’any  (2023) s’iniciaran les obres d’urbanització i remodelació dels carrers de la 

plaça Joan Ragué per donar continuïtat a les obres ja finalitzades el mes de juliol passat del 

carrer Bisbe Ponç. Aquestes obres s’emmarquen dins el projecte “Pacificació de la plaça Joan 

Ragué i el seu entorn” que va sorgir d’un procés de participació ciutadana amb l’objectiu de 

prioritzar el pas de vianants davant els vehicles amb el compromís de l’Agenda 2030 i els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquestes obres comportaran millores a la xarxa de 

sanejament, a la canalització d’aigua potable i a l’enllumenat, entre d’altres. L’estimació de la 

durada de l’obra és d’uns 6 mesos. 

Per executar aquestes obres es va demanar subvencions i es van atorgar 258.862,40€ per 

part de la Diputació de Barcelona que va permetre cobrir el 100% de la despesa de les obres 

del carrer Bisbe Ponç i des de la Generalitat s’han atorgat 370.000€ cobrint el 90% de la   

despesa com era el condicionant per rebre l’ajuda, de les obres de la plaça Joan Ragué. 

 

 
 

  

Estem a punt d’iniciar les obres de l’entorn de la plaça Joan 

Ragué, la continuïtat del projecte que va sorgir de la participació 

ciutadana. L’objectiu principal és prioritzar els vianants davant 

dels vehicles i fer de la plaça Joan Ragué un lloc de socialització, 

d’esdeveniments, d’interacció, en definitiva, un espai per a fer 

poble. La plaça és el lloc central per a totes les veïnes i veïns de 

Gualba i amb aquesta acció el millorarem i, a més, contribuirem 

en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, en 

concret l’11, que són la base a l’Agenda 2030 de les Nacions 

Unides, fent del nucli urbà un entorn més saludable, sostenible, 

resilient i segur. Les obres duraran uns 6 mesos, subvencionades 

en un 90% per la Generalitat (les del carrer Bisbe Ponç van ser 

subvencionades per la Diputació de Barcelona en el 100%). Us 

demanem paciència i disculpes per les molèsties que es puguin 

ocasionar, però de ben segur que el resultat final paga la pena. 

Estem immersos i compromesos com equip de govern en una 

política de sostenibilitat en tots els sentits. I no només ho diem 

(com diu el grup d’ERC Gualba en l’últim butlletí municipal), si no 

que fem accions. Sí, fem accions per iniciativa pròpia, perquè hi 

creiem i treballem per un poble més sostenible. En el butlletí 

municipal del darrer mes de juny es van detallar els diferents 

compromisos i accions fetes o previstes en relació al desenvolupa-

ment sostenible a Gualba. A més, hem iniciat el Projecte “Gualba 

Sostenible” on es marcarà un full de ruta en diferents vessants 

per convertir Gualba en un referent en sostenibilitat energètica i 

en reducció de la petjada ecològica. El passat 21 d’octubre els 

veïns i veïnes van poder saber de primera mà l’orientació del 

projecte, en una presentació a la sala Gorg Negre. Aquest projecte 

ambiciós ja camina. La llar d’infants té instal·lades ja plaques 

fotovoltaiques i en breu , també es posaran a l’edifici de l’Escola 

Aqua Alba i a l’edifici de la piscina municipal, les dues totalment 

subvencionades. Tenim projecte per instal·lar plaques fotovoltai-

ques al sostre de la pista poliesportiva 1 d’octubre per          

autoconsum col·lectiu (aquest projecte l’hem presentat a la 

Diputació de Barcelona per demanar subvenció). A més, treballem 

també en la línia de protegir el nostre entorn i fomentar una 

mobilitat més sostenible i saludable. Fem polítiques de prevenció, 

reducció i reciclatge de residus. En aquest punt, comentant les 

dades que van publicar el grup de l’oposició, també, en l’últim 

butlletí municipal sobre la generació de residus, dir que són dades 

que no mostren la realitat de reciclatge que fan les famílies 

residents a Gualba. Es va explicar en el Ple municipal de data  20 

d’octubre 2022 que està penjat a la web de l’Ajuntament de 

Gualba per si es vol visionar (les gravacions dels Plens estan totes 

disponibles a la web). La nostra condició de municipi turístic i de 

cap de setmana, amb un càmping en el que hi viu gent tot l’any i 

tenint en compte que fem la recollida d’una part de la població de 

Sant Celoni (la part de Roial Sant Celoni i la part del càmping Aqua 

Alba de Sant Celoni), fa que les dades globals no mostrin la 

realitat del reciclatge familiar, que es situa en la mitjana de 

Catalunya. En el tema de residus i anem millorant resultats, però 

malgrat això no podem baixar la guàrdia i hem de recordar que 

depèn de cadascun/a de nosaltres.  

Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Gualba s’ha culminat 

el procés d’elaboració del Pla Local de Joventut amb la seva 

aprovació  pel Ple municipal. És un document de planificació 

estratègica elaborat conjuntament per l’àrea de Joventut  i les 

persones joves que hi han volgut participar. Des d’aquesta àrea 

de l’ajuntament s’ha fet un seguiment de les inquietuds, neguits, i 

necessitats de les persones joves de Gualba. Es tracta         

d’acompanyar les persones joves amb temes de lleure, ocupació, 

treball, formació, salut... I per a tot això, disposen del local habili-

tat per l’Ajuntament com a Espai Jove “Can Godalls” ubicat a la 

masia de Can Figueres. 

Finalment, desitjar-vos unes molt bones festes i un feliç 2023. 

Marc Uriach 

Alcalde de Gualba 

 

S’acosten dades senyales, i no volem deixar perdre l'oportunitat 

de desitjar-vos un Bon Nadal i un millor, molt millor 2023. Són 

dates que permeten fer balanç i fer-se preguntes i reflexions. 

Com volem que sigui la gestió municipal? Nosaltres creiem que la 

màxima obligació d’un Ajuntament, l’administració que està més 

en contacte amb la ciutadania, és donar respostes a les       

necessitats reals de la gent. És justament per això, que ha de ser 

més propera i ha d'escoltar i donar respostes als veïns. S'ha de 

treballar molt en aquest sentit. 

La Finalitat de l’administració és el servei de la ciutadania. No 

creiem en mantenir la inèrcia d'un grapat d’anys fent el mateix, 

perdent la il·lusió i la capacitat de replantejar-se solucions davant 

dels reptes, ni que repetir com un mantra que tot funciona bé  

faci que els problemes desapareguin. Cal escoltar a la gent. Tot 

sovint veure les dificultats amb uns altres ulls ens permet     

acostar-nos a la solució, de vegades, sense que hagi de ser una 

de sola, ni molt menys rígida, aprofitar el coneixement de com 

s'han resolt afers similars en altres indrets ens pot ajudar a trobar 

la solució que ens cal al nostre municipi. 

Aquest darrer ple ordinari d'octubre es va aprovar el Pla de 

Joventut, té la funció d’acostar l’ajuntament a un col·lectiu de 250 

persones que tradicionalment s’ha sentit menystingut. Tot i que 

haguéssim volgut que hi participés un percentatge molt més alt, 

és un clam respecte al desatesos que se senten, una cinquena 

part de la població es pot sentir desvinculada del municipi?, 

volem un poble on els nostres fills no vulguin viure-hi?  

Jordi Esmandia 

Acord Municipal - ERC Gualba 
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Activitats de Nadal 
Divendres 23 de desembre 

19:00h “Caga Tió” 

   Lloc: Plaça Joan Ragué 

   Organitza la Comissió de Festes de  

    l’Ajuntament de Gualba 

Dimarts 27 de desembre 

18:00h “Cinema” 

   Lloc: Sala Gorg Negre 

   Organitza la Comissió de Festes de 

    l’Ajuntament de Gualba 

Dissabte 31 de desembre 

24:00h “Campanades i Discomòbil” 

   Lloc: Plaça Joan Ragué 

   Organitza la Comissió de Festes de  

    l’Ajuntament de Gualba 

Dimarts 3 de gener 

18:00h “Cinema” 

   Lloc: Sala Gorg Negre 

   Organitza la Comissió de Festes de 

   l’Ajuntament de Gualba 

Dijous 5 de gener 

“Cavalcada de Reis” 

Pels nens i les nenes que encara no hagin 

entregat la carta als REIS MAGS, la  Cavalcada 

tindrà uns punts d’aturada perquè ho puguin 

fer.  

Els horaris aproximats de pas seran els     

següents: 

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

davant el Casal) 

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

Roial Parc (punt d’aturada davant el càmping 

Aqua Alba) 

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

Parc dels Roures) 

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

bústies) 

19:50 La Barceloneta (punt d’aturada davant 

la parada del bus a Can Maynou) 

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

Ragué). A les 19:00h xocolatada per esperar 
els Reis a la plaça Joan Ragué. 

Organitza la Comissió de Festes de l’Ajuntament de Gualba 

Traçat del recorregut    

 

 

1 

2 

3 

4 
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                                           Misses de Nadal 

Dissabte 24 de desembre         Diumenge 25 de desembre             Diumenge 1 de gener 

23:00h “Missa del Gall”            11:30h “Missa de Nadal”                11:30h “Santa Missa de la  

          Mare de Déu”  

Butlletí Municipal Desembre 2022 

3 

GUALBA SOSTENIBLE. Cuidem estalviant! 

El passat 21 d’octubre va tenir lloc a la sala Gorg Negre la presentació del projecte               

“GUALBA SOSTENIBLE. Cuidem estalviant!”. És un projecte d’alt impacte social i             

mediambiental que, com ja s’ha anat explicant, té un abast global i pretén treballar amb la 

finalitat marcada pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions  

Unides en base a l’Agenda 2030. El projecte contempla la sostenibilitat energètica i la   

reducció de la petjada de carboni amb mesures per reduir consums energètics i preveure 

polítiques municipals de suport a la transició energètica. GUALBA SOSTENIBLE també    

contempla el fomentar una mobilitat més sostenible i saludable, protegir el nostre entorn i 

gestionar l’entorn forestal per un aprofitament de la biomassa i actuar per afavorir la      

prevenció d’incendis. 

Com a mesura per aconseguir una reducció en els consums energètics en equipaments 

municipals, s’ha fet la licitació per posar plaques fotovoltaiques a l’edifici de l’Escola Aqua 

Alba i a l’edifici de la piscina municipal a Gualba de Baix, totes dues accions es podran   

realitzar gràcies a una subvenció de  la Diputació de Barcelona. Aquests dos edificis       

municipals s’afegiran al de la llar d’infants que ja en disposa de fa un temps. 

Així mateix, s’ha encarregat i es disposa ja d’un projecte per a la instal·lació solar fotovoltai-

ca d’autoconsum col·lectiu per posar a la coberta de la pista poliesportiva 1 d’octubre. 

Aquest projecte s’ha presentat a la Diputació de Barcelona per mirar de què pugui ser    

subvencionat. 



 

 

Tasques de                

manteniment 

Camins 

S’han finalitzat les obres d’arranjament 

del camí de Can Sibina i del pont de   

Cases Blanques. 

Per a aquest any 2023 està previst    

l’arranjament del camí que va des de 

Can Po a Riells i del camí de Cal Ros i 

Can Villena dins del PPI (Pla Prevenció      

Incendis). Aquestes actuacions estaran 

subvencionades per la Diputació de   

Barcelona. 

 

 

 

 

Millores a la xarxa d’aigua 

S’està instal·lant aparells de telecontrol 

a la captació d’aigua i a l’ETAP (Estació 

Transformadora d’Aigua Potable)       

per millorar la qualitat de l’aigua           

subministrada. 

S’està procedint, també, a la            

impermeabilització el dipòsit de Can 

Figueres. 

Podes 

Aquesta tardor s’estan portant a terme 

un seguit de podes dins de la           

programació establerta pel manteni-

ment de l’arbrat públic. 
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Reunió amb la Diputació   

de Barcelona per impulsar 

l’itinerari de vianants i        

bicicletes a la BV-5115 

En el marc del projecte de mobilitat i de connexió 

entre nuclis impulsat per l’Ajuntament amb el   

suport de la Diputació de Barcelona, s’han anat 

fent vàries actuacions i ara cal seguir amb els 

trams que encara no estan executats. Per aquesta 

raó, L’Ajuntament de Gualba s’ha reunit amb l’Àrea 

de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de     

Barcelona per estudiar la possibilitat d’impulsar 

nous trams del projecte que permetin enllaçar i 

donar continuïtat amb els que ja s’han anat       

executant. En aquesta reunió es va arribar a l’acord 

que la Diputació  de Barcelona seria l’encarregada 

de fer el projecte d’execució i que ens emplaçaríem 

a buscar el finançament de forma compartida. 
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Quí té por de l’Òpera? 
 

Marcel Gorgori, periodista i comunicador, el passat 22 d’octubre a la sala Gorg Negre, va 

ser l’encarregat de fer una xerrada distesa  que ens va endinsar a entendre i poder gaudir 

del gènere de l’òpera. Les persones que van assistir a l’acte, en acabar,  van poder         

degustar un vi en honor a la soprano Sara Blanch. 

Agenda Cultural del 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. Dins d’aquest 

projecte es preveu la contractació d’una agenda cultural compartida que sigui expositora 

de les activitats culturals que s’impulsen des dels diferents ajuntaments i que inclogui 

també les activitats impulsades per entitats i privats. Actualment ja s’ha donat per        

finalitzada la diagnosi del sector cultural, s’està portant a terme el Pla de formació, així 

com l’elaboració del cens de professionals i persones vinculades al sector cultural.  
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Fira de minerals MINERGUALBA 

El 15 d'octubre es va celebrar la Fira de Minerals del Montseny MINERGUALBA, una fira      

d'intercanvi i venda de minerals. MINERGUALBA  s’organitza amb la col·laboració del Grup   

Mineralògic Català. Enguany va haver-hi una gran participació tant d’intercanvi com de visitants 

que van poder comprar o contemplar les peces mostrades. 
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Gualba amb la Marató de TV3 

Diumenge 18 de desembre de 2022 al matí 

El diumenge 18 de desembre farem entre tots i totes “L’arbre dels desitjos” a la plaça Joan 

Ragué i on infants, joves i adults podran penjar les boles a l’avet de Nadal amb els desitjos 

per a l’any vinent. 

Us animem a participar-hi i a què feu un donatiu per la Marató de TV3 que enguany es   

destinarà a la investigació de la salut cardiovascular. 

Moltes gràcies a tothom! 
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Accions socials 2022-2023 

 

Destinades a persones en situació vulnerable i amb risc d’exclusió social, tramitades sempre 

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. 

 

Pel curs 22-23 ja s’han atorgat les ajudes següents:  

 

 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. 

 

 Beques menjador escolars amb el suport del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 

 Ajuts a les famílies que fan ús de la Llar d’infants La Cuca de Llum, amb l’objectiu               

d’ afavorir la conciliació familiar i amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

 

ALTRES RECURSOS MUNICIPALS 

 Banc d’aliments municipal amb el suport de l’Ajuntament i Càrites. 

 Targetes moneder  

 Vals per import de 30€ per a la compra de roba  
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Retorn a l’Arxiu Municipal del Padró de veïns de 

1871 un cop restaurat 
 

La Diputació de Barcelona, mitjançant la restauradora Anna Ferrant, ha lliurat a               

l’Ajuntament el Padró de veïns de 1871 un cop restaurat. Juntament amb el llibre ha      

presentat una memòria on es recull la intervenció portada a terme, amb imatges gràfiques 

que il·lustren l’estat del llibre abans i després de la intervenció i també de durant la         

intervenció.  

Aquesta acció s’emmarca en el Programa de Restauració promogut des del Programa de 

Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural 

de la Diputació de Barcelona i té per objectiu garantir la conservació i l’accessibilitat al  

patrimoni documental del nostre municipi apropant-nos a la seva història i a la seva      

identitat.  

 



 

Gualba i Humana 

renoven per 
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Robotseny i Montquímic 

2023 
 

Representants dels centres educatius,      

ajuntaments i empreses del Baix Montseny 

han donat el tret de sortida aquesta setmana 

als projectes Robotseny i Montquímic. 

L'equip impulsor i el Centre de Recursos    

Pedagògics han presentat les bases de        

participació de la competició de robots i de la 

fira científica, que es farà a la Rectoria Vella el 

3 de juny de 2023.La Robotseny i Montquímic 

2023 tindrà com a centre d'interès com   l’edi-

ció anterior  l'espai, i compta amb la 

col·laboració especial de l'Oficina Europea de 

Recursos per l'Educació Espacial (ESERO) per 

a Espanya, de l'Agència Espacial Europea 

(ESA). En aquest sentit, la competició de    

robots girarà entorn de 8 proves: llançament 

de coet, refugi marcià i recollida de roques 

marcianes, robot de recollida de roques     

marcianes i tornada a la Terra, estació       

espacial internacional , ferralla espacial,    

colonitzar la lluna, sistema solar i  el viatge de 

la voyager. Per la seva banda, la fira científica 

es basarà en situacions d’aprenentatge de la 

química en l’espai, ( radiacions solars, aigua, 

conservació dels aliments o totes aquelles 

situacions d’aprenentatge que el professorat 

pugui desenvolupar relacionat amb la química 

i l’espai). 

La Robotseny i Montquímic busca promoure el 

procés d'aprenentatge de la química i la    

tecnologia des de metodologies experimentals 

i potenciar les vocacions tecnològiques i    

científiques cap al batxillerat científic i els 

cicles formatius de la família de la Química.    

A més, cerca generar mecanismes de 

col·laboració entre les escoles i les empreses 

de la zona del Baix Montseny. En aquesta 

edició es preveu comptar  amb la col·laboració 

de Renolit Ibérica SA, Arkema Química SAU, 

Altervac SA,Laboratoris Feltor SA,Givaudan 

Ibérica SA,Hohner Automation SL,Salicru SA, 

Lab Circuits SA, Hidrocolor SL, Codec Industrial 

SL. 

A partir d'ara, més de 1.500 alumnes dels  

centres educatius d’Arbúcies, Breda, Campins, 

Cànoves,  Gualba, Hostalric, Llinars del Vallès, 

Riells i Viabrea, Sant Celoni, Sant Esteve       

de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor,        

Santa Maria de Palautordera i Vallgorguina          

treballaran les situacions d’aprenentatge  de 

robots i de la fira científica a l'aula dins l’horari 

lectiu.  

L’Oficina Mòbil           

d’Informació al          

Consumidor reprèn el 

seu servei 

En motiu de la Pandèmia aquest servei       

és  va suspendre l’any 2020. Servei que    

l’Ajuntament de Gualba i la Diputació de 

Barcelona organitzen, de forma conjunta, les 

visites de l’Oficina Mòbil d’Informació al  

Consumidor per atendre, de forma gratuïta i 

personalitzada, les vostres consultes i     

oferir-vos informació i assessorament  sobre 

temes de consum: assegurances, serveis 

bancaris, serveis a domicili, serveis turístics, 

habitatge, subministraments bàsics... 

La propera visita està programada              

pel  dimecres  21 de desembre de 2022,           

de 10:30h a 11:30 h , a l’Ajuntament de 

Gualba. 
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Descripció 
Data Inici  
Voluntaria 

Data Fi  
Voluntaria 
Domiciliat 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS -  NO DOMICILIATS 02/05/2023 05/07/2023 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS-   
1ªFRACCIÓ-DOMICILIATS   02/05/2023 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS-   
2ªFRACCIÓ-DOMICILIATS   03/07/2023 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS-   
3ªFRACCIÓ-DOMICILIATS   02/10/2023 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS-   
4ªFRACCIÓ-DOMICILIATS   01/12/2023 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RÚSTICS 01/09/2023 03/11/2023 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS 01/09/2023 03/11/2023 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 01/03/2023 05/05/2023 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 15/09/2023 15/11/2023 

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS 02/05/2023 05/07/2023 

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS 02/05/2023 05/07/2023 

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL 01/09/2023 03/11/2023 

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS 02/05/2023 05/07/2023 

TAXA D'OCUPACIÓ DE SÒL, SUBSÒL I VOLADA 01/09/2023 03/11/2023 

TELEVISIÓ PER CABLE 04/08/2023 05/10/2023 

IMPOST BENS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 02/05/2023 03/07/2023 

Descripció 
Data Inici     
Voluntaria 

Data Fi 
Voluntaria 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA      
4t TRIMESTRE 2022 24/02/2023 26/04/2023 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA       
4t TRIMESTRE ROYAL PARK 2022 24/02/2023 26/04/2023 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA      
1n TRIMESTRE 26/05/2023 26/07/2023 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA      
1t TRIMESTRE ROYAL PARK 26/05/2023 26/07/2023 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA      
2n TRIMESTRE 25/08/2023 26/10/2023 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA       
2n TRIMESTRE ROYAL PARK 25/08/2023 26/10/2023 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA      
3r TRIMESTRE 24/11/2023 26/01/2024 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA      
3r TRIMESTRE ROYAL PARK 24/11/2023 26/01/2024 

Calendari fiscal 2023 
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ASSOCIACIÓ CASAL CAN SANMARTÍ 

DE GUALBA 

A l’octubre es van iniciar totes les activitats que es feien el curs passat i 

s’hi van afegir: 

Crea el teu conte, els dijous d’11 a 12. 

Assessorament digital, els dijous de 2/4 de 5 a les 5, on tots els socis que ho desitgin poden venir a   

plantejar els dubtes que tinguin sobre utilització del mòbil, gestions... i se’ls ajudarà. ( activitat gratuïta) 

A l’octubre, es va fer una sortida a Besalú i Castellfollit, i l’Alícia ens va fer una xerrada: Què podem fer per 

millorar el nostre Benestar? 

El desembre, s’ha fet una sortida al Palau de la Música i el dia 16 el  dinar  de Nadal. 

Totes les persones interessades en fer alguna de les activitats o per qualsevol dubte, suggeriment...   

poden passar pel Casal, els dilluns de 10 a 12 i els dissabtes de 6 a 8. 

També us podeu apuntar , directament, el dia de l’activitat. 
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El Ple aprova el Pla Local de Joventut 

El Pla Local de Joventut de Gualba 2022-2026 és un document de planificació estratègica 

que s’ha elaborat pel Servei de Joventut de l’Ajuntament de Gualba conjuntament amb les 

persones joves que hi han volgut participar i amb el suport de l’Oficina del Pla Jove de la 

Diputació de Barcelona.  

L’Ajuntament de Gualba va contractar l’any 2017 una persona tècnica de Joventut per anar 

acompanyant a les persones joves amb les seves inquietuds i anar confeccionant el Pla 

Local de Joventut. Es va condicionar  l’Espai Jove “Can Godalls” a la masia de Can Figueres 

perquè les persones joves es puguin reunir, fer assemblees, conversar, planificar, estudiar, 

consultar. Per elaborar el Pla Local s’ha fet primer, una diagnosi per conèixer i analitzar la 

situació. Un cop obtinguda aquesta diagnosi s’han ordenat els eixos a seguir i s’ha fet un 

disseny.  

El passat 20 d’octubre va ser aprovat pel Ple municipal. Aquest Pla dóna les eines per   

empoderar les persones joves com agents de canvi social i la realització dels seus projectes 

vitals. 

 



 

Arriba la tardor a l’Espai Jove Can Godalls a la Masia 

de Can Figueres 

 

Després d’un estiu d’activitats, la tardor –i ara l’hivern- també ha entrat a Can Godalls. 

Amb l’entrada del fred (encara que una mica més tard que de costum), ha arribat el moment 

d’omplir de vida l’interior de l’espai.  

Però no només ha vingut el fred, sinó també els deures de l’institut i, amb tot, l’espai jove està 

sent un lloc de trobada per tots aquells i aquelles joves que es troben en l’etapa de l’ESO, els 

quals han trobat un espai on poder-se fer companyia mentre acaben les feines, així com     

s’ajuden entre tots i totes a fer-la bé. 

Evidentment, també està sent un espai on troben un lloc on jugar a jocs de taula, a jocs que no 

necessiten una taula o bé ballar i cantar (alguns més o menys bé)! 

També, durant la castanyada, vam muntar una tarda de ‘castahalloween’ on vam passar una 

mica de por, tot mirant una pel·lícula. 

Més enllà de l’oci, també està sent un espai on van apareixent dubtes –i algunes respostes- 

sobre diferents temes que els travessen en tant que joves: els estudis, la feina, el gènere, la 

parella, les amistats, l’ambient a l’institut i a classe, etc.  

Finalment, sembla que comencen a sortir algunes idees de cara a la Festa Major d’hivern i 

alguna activitat per les festes de Nadal. Encara no podem dir res, però segurament ens ho 

passarem d’allò més bé! 

Amb tot, sembla ser que aquest serà un hivern que 

–tot i el fred i les incerteses- passarem acompanyats 

i engrescats. 

 

10 

 

9 

 

 

 2 2 

ESBART JOVE DE GUALBA 

Ja s’han començat els assajos dels diferents grups de l’Esbart Jove de Gualba per preparar 

la ballada de la Festa Major d’hivern del proper mes de gener. En aquesta ballada tindrem 

l’honor de comptar amb l’Esbart de Torrelles de Llobregat que va ser un dels que va      

apadrinar el nostre Esbart fa trenta anys. Estem molt il·lusionats amb aquesta participació 

ja que aquest Esbart va promoure la creació de l’Esbart Jove de Gualba. 

Aquest passat mes de novembre el grup de veterans de l’Esbart va ser convidat per        

l’Ajuntament de Riells i Viabrea per fer una actuació dins del programa de la Fira de Nadal 

d’aquest poble. La nostra actuació va sorprendre als assistents per la variació de balls i 

vestuari. També ens van ressaltar que mai havien vist una actuació de danses tradicionals i 

van agrair-nos l’esforç per mantenir vives les nostres tradicions. 

Ens propers butlletins us anirem informant sobre futures actuacions ja que, després      

d’aquests dos anys d’aturada obligatòria, ens hem tornat a incorporar a la Roda Catalònia 

de veterans. Aquesta incorporació comportarà que Gualba haurà d’acollir una ballada de 

diferents grups d’Esbarts de Catalunya. Esperem informar-vos més concretament quan 

sapiguem les dates exactes. 

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. 

Us desitgem unes bones festes de Nadal i un molt Bon Any 2023. 
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ADF GUALBA 

Passada la campanya d’estiu s’han anat fent feines de tallar arbres 

secs i fent el manteniment de vehicles i material. 

Dissabte 3 de desembre es va fer una reunió extraordinària entre membres de la junta i      

voluntaris per analitzar l’actual  situació de l’agrupació. Es va arribar a la conclusió de què, pel 

bon funcionament i continuïtat de l’ADF de Gualba és necessari trobar més ingressos per    

renovar vehicles, així com millorar el local i el material.  

Els reptes pel 2023 són aconseguir unes condicions mínimes pels voluntaris per seguir amb 

les tasques de prevenció abans de començar la temporada d’estiu.  

GRUP D’ACCIÓ EN DEFENSA DELS ANIMALS DEL      

MONTSENY 
 

Aquest any la Campanya de vacunació i        

esterilització es farà la segona quinzena de 

gener. 

Qui vulgui beneficiar se  dels millors preus,  

truqueu i demaneu hora. 

* Donem les gràcies a les persones que han 

col.laborat en donar mantes, pinsos y tot el que 

han pogut  pels gatets. 

*Aquest any hem donat en adopció uns 25 gatets petits a molt bones families, es nota que ha 

baixat la natalitat degut a que ja moltes gates estan  esterilitzades, tot i així encara quedan 

moltes.  Aixó es el que es tenía que haber fet fa anys. 

*Degut a les moltes quejas  d'alguns veíns estem a l'espera  de que l'Ajuntament faci un tan-

cat i puguem portar els gats allà, fins que aquest proyecte no es porti a terma es continuarà 

donan de menjar als gats al mateix lloc de sempre, esperan que ningú ens ho llenci  com han 

fet fins ara , aquets ultims mesos hem gastat molt pinso per culpa d'aquestes persones que 

es dediquen a llençarlo sense tenir en compte que esta prohibit  no donar de menjar i llençar 

el pinso dels animalets amb multes importants. 

Des de l'Associació  demanem la col.laboració del poble per poder esterilitzar i mantenir als 

gatets amb una aportacio económica per petita que sigui: 

*A traves de Teaming que es tan sols 1 € al mes 

*Bizzum 672404548 

*Transferencia Bancaria ES 58 2100 4570 28 0200113849 

Ajudan's a ajudar, necessitem la vostra col.laboracio  per poder conituar cuidant aquests animalets. 

                Grup d'Acció en Defensa dels Animals del Montseny 

                  Araceli Conesa  
 

 Desembre 2022 

El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Gualba    

lliuren certificats d’acollida a joves residents al 

municipi 
 

El passat 8 de novembre es van entregar en un acte simbòlic els certificats d’acollida a 

joves del municipi amb presència de la regidora i tècniques del CCVO. 

Aquests certificats els atorga la Generalitat de Catalunya a les persones que han cursat i 

superat amb èxit un curs de coneixements bàsics de Catalunya i l’idioma català. En aquest 

curs l’Ajuntament de Gualba hi va participar impartint un dels mòduls del curs relacionat 

amb el coneixement del municipi i del seu entorn, el sistema polític municipal, l’Administra-

ció pública i les obligacions i deures dels habitants. 

Es tracta d'un document amb eficàcia jurídica i valor probatori que és d'utilitat en els     

processos d'estrangeria (arrelament social, modificació i/o renovació d'autoritzacions de 

residència) o d'adquisició de la nacionalitat, entre d'altres. Aquest mateix certificat pot ser 

d'utilitat per demostrar la formació i experiència a l'hora de buscar feina. 
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