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El projecte “Gualba, viu el poble amb tot el seu encant” ha estat 
seleccionat per rebre el cofinançament FEDER (Fons Europeus) 
amb una quantitat de 371.375,68 €. L’eix vertebrador d’aquest 
projecte és la rehabilitació de la masia de Can Figueres. Es trac-
ta d’un projecte integral per potenciar el turisme natural i cultu-
ral i l’activitat econòmica. Proporcionar als visitants del poble 
l’oportunitat de conèixer els seus racons, la seva cultura i les 
possibilitats a nivell de lleure que pot oferir. Aquesta actuació 
permetrà als veïns del poble recuperar aquest símbol i fer-ne ús 
per a diferents activitats i , com a porta d’accés al Parc Natural, 
servirà per promocionar el municipi.
 Per aquest any està pressupostat la remodelació de la casa dels 
masovers de la masia (Can Xiroi) i l’adequació del Passeig de la 
Riera.

Subvenció europea de 371.000 € 
per rehabilitar Can Figueres

Inauguració de la piscina i pista esportiva 
a Gualba de Baix
Després de complir amb tots els requeriments 
a nivell normatiu per poder posar en funcio-
nament  la piscina i en acabar de finalitzar les 
últimes adaptacions, també,  a la pista espor-
tiva per al seu bon funcionament,va tenir lloc, 

el dia 22 de juny,  la pertinent inauguració de 
l’equipament. L’horari d’obertura és des de les 
11h fins les 19h tots els dies compresos en-
tre el 23 de juny i el 2 de setembre, ambdós 
inclosos. 

Consultori mèdic 
Les obres del CAP estan pràcticament finalitzades. Seguidament es farà  la 
licitació del mobiliari amb la previsió inicial d’obertura de cara a aquesta tar-
dor.  L’edifici disposa de 6 sales per a visites, recepció, lavabos, arxiu, sala 
d’estar pel personal sanitari, magatzem, entre altres. A l’exterior, hi ha una 
zona d’aparcament i s’adequarà la zona arbrada com a zona verda. Els serveis 
socials de l’Ajuntament s’ubicaran en aquest equipament ocupant dues sales 
per tal de millorar les condicions d’atenció als veïns i, també, s’està negociant 
l’ampliació de servei existent amb la incorporació del servei de pediatria.

Gualba
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Can Sanmartí
Properament s’inaugurarà la primera planta i les golfes de 
l’edifici Can Sanmartí com a espai públic després de fer 
un estudi estructural, realitzat i subvencionat íntegrament 
per la Diputació de Barcelona i la pertinent restauració per 
poder habilitar-lo.
Can Sanmartí és un equipament municipal que té per ob-
jectiu oferir l’espai necessari perquè es puguin fer activi-
tats cíviques, socials, culturals..., així com afavorir la par-
ticipació dels veïns en aquells assumptes que fomentin 
la difusió de valors i la convivència associativa. La seva 
funció serà desenvolupar activitats de manera individual 
o col•lectiva, adreçades a cobrir necessitats en els àmbits 
de la comunicació, la informació, l’aprenentatge, la difusió 
cultural, etc. Serà un lloc de trobada, relació i participació  
i donarà suport infraestructural  per promoure i consolidar 
les associacions, entitats i grups, i dotar-los d’un espai 
adequat, no d’ús exclusiu, sinó compartit. Per tant,entre 
altres usos, si podran fer reunions d’entitats , d’empreses 
locals i disposarà d’ una aula d’estudi i d’espai 
per fer formació.

4

Preus públics accés 
instal•lacions piscina 
Municipal.
  Entrada de dilluns a divendres no festius:
  De 0 a 2 anys  Gratuït
  De 3 a 14 anys   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   3,50€
A partir de 15 anys  4,00€

Abonament mes juliol-2012 
(vàlid del 23-06-2012 al 31-07-2012):
De 3 a 14 anys   20,00€
A partir de 15 anys  30,00€

Abonament mes agost-2012 
(vàlid del 01-08-2012 al 02-09-2012):
De 3 a 14 anys   20,00€
A partir de 15 anys  30,00€

Abonament temporada estiu 2012 
(vàlid del 23-06-2012 al 02-09-2012):
De 3 a 14 anys   30,00€
A partir de 15 anys  50,00€

•Les famílies nombroses que així ho acreditin, 
podran gaudir d’un 10% de descompte sobre el 
preu dels  abonaments de tots els membres que 
integrin la família nombrosa
La venda d’abonaments es fa a l’Ajuntament en 
horari d’atenció al públic. 

Analítiques 
de les fonts naturals

L’Ajuntament ha sol•licitat, a la Di-
putació de Barcelona, la concertació 
d’un recurs tècnic consistent en fer 
l’anàlisi de mostres d’aigua de les 
fonts naturals del municipi, actuació 
que es farà properament.

Actuació de prevenció i 
control del mosquit tigre
Donada la detecció d’ un augment de la població 
de mosquit tigre a la nostre població,  l’Ajuntament 
iniciarà, aquest mes de juliol, una actuació de 
prevenció i control del mosquit tigre. Iniciarem el 
procés a l’àrea de la riera, al voltant de l’escola, 
a través d’una subvenció atorgada per Diputació 
de Barcelona. Està previst fer un seguiment del 
progrés de la població per comprovar  la seva 
efectivitat.

www.gualba.net



Millores a les zones 
d’esbarjo
És important tenir cura del manteniment de 
les zones d’esbarjo i també d’anar-hi fent 
millores. En aquest sentit s’ha posat una 
font al parc de Gualba de Baix, una altra 
font i uns bancs a la zona de Can Figueres 
i s’adequarà el parc infantil de Can Pla dins 
les millores previstes en el nucli.
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Més cobertura 
de telefonia mòbil
Entre l’Ajuntament i Telefònica s’ha arribat 
a un acord per instal•lar una Estació base 
de telefonia mòbil per millorar la cobertura 
en el municipi.

Inici de les obres 
d’ampliació de l’escola 
Aqua Alba

S’ha avançat la previsió de les obres 
d’ampliació de l’escola. Es signarà l’acte 
de replanteig per donar pas al desmuntat-
ge dels mòduls existents i posar-ne uns de 
nous, provisionals, en uns terrenys davant 
l’escola, al mateix carrer Eugeni D’Ors. 
L’obra és executada per l’empresa TRA-
DE i contempla la construcció de nous au-
laris, biblioteca, menjador, cuina, gimnàs, 
una aula de plàstica, una d’informàtica, 
una de música i audiovisuals, diversos 
despatxos...

Finalitzada la 
substitució de la 
primera fase de la 
canonada d’abastament 
d’aigua potable
La primera fase de substitució de la ca-
nonada d’aigua potable que va des de La 
Llobregosa fins a Gualba de Baix ja està fi-
nalitzada i properament es faran la gestions 
pertinents per  poder fer la segona fase de 
cara a inicis del proper any. L’estat deficient 
de la canonada amb contínues avaries, ha 
provocat nombrosos talls  per poder fer les 
reparacions pertinents. Amb la seva substi-
tució es pretén aconseguir la normalització 
amb el subministrament d’aigua en el seu 
tram.

Subvencions 
per a la web i pista 
poliesportiva

S’ha rebut la resolució d’uns ajuts econò-
mics inclosos al Catàleg de suport als ser-
veis i activitats locals 2012, per part de la 
Diputació de Barcelona. D’aquests ajuts, 
tenim 1120,10€ per a la renovació de la 
pàgina web de l’Ajuntament que ja  es va 
dur a terme fa uns mesos i 1300 € pel can-
vi de les porteries de la pista poliesportiva 
coberta. Millores a la Llar 

d’infants
S’ha ubicat una carpa per protegir el so-
rral, a fora el pati, de La Cuca de llum, per 
tal que els nens i nenes hi puguin jugar en 
millors condicions.

IBI
En el Ple de data 15 de novembre de 2011 
es va aprovar per unanimitat les ordenances 
fiscals per a l’any 2012, on l’ IBI es deixava 
igual, sense increment, que en l’exercici 
anterior. Però el passat 31 de desembre de 
2011 va ser publicat en el Butlletí Oficial de 
l’Estat nº 315, el Reial Decret Llei 20/2011, 
de 30 de desembre, de mesures urgents en 
matèria pressupostària, tributària i financera 
per a la correcció del dèficit públic, el qual 
estableix en l’article 8 l’ increment del tipus 
de gravamen de l’ Impost sobre béns immo-
bles aprovats pels Ajuntaments. Per tant, 
des del Govern Central de l’Estat, ens han 
fet incrementar un 10% l’ impost.

VBellesa Activa
L’Ajuntament de Gualba i els Serveis So-
cials amb la col•laboració de Creu Roja 
ha engegat el programa VBellesa Activa, 
amb l’objectiu de promoure la xarxa social 
entre les persones grans i la seva autono-
mia i independència, mitjançant una aten-
ció integral i adaptada tenint en compte 
els actuals temps de crisi. Si algú està in-
teressat en formar part del voluntariat per 
tirar endavant aquest projecte, adreceu-
vos a l’Ajuntament de Gualba.

A l’Ajuntament valorem molt el treball del dia 
a dia. Totes les feines que comporta, el man-
teniment, les gestions diàries, els imprevistos. 
Nosaltres vetllem perquè això rutlli, però, també 
pensem i treballem per obtenir millores, nous 
serveis, nous equipaments que ens portin 
al model de poble que tots desitgem. S’ha 
inaugurat la piscina municipal, s’han arranjat 
les voreres del Carrer Nou en la zona Nord, les 
obres del CAP estan a punt de finalitzar, tenim 
les millores a Can Pla, el projecte “Gualba, 
viu el poble amb tot el seu encant”, a la masia 
de Can Figueres i d’altres projectes, alguns 
que van finalitzant , altres que estant en etapa 
d’iniciació i d’altres que vindran, sempre tenint 
en compte la seva viabilitat. Hem d’estar 
satisfets quan en temps de crisi, a Gualba, ens 
adjudiquen subvencions per poder dur a terme 
aquests projectes. Volem enfocar el futur amb 
il•lusió i, alhora, amb precaució.

Marc Uriach Cortinas

Veient com van les coses. Es retallen els 
pressupostos de sanitat i educació, els salaris, 
les pensions i fins i tot la llei de la dependèn-
cia, augmenten els impostos, es paralitzen 
les obres públiques. Tot mides, per reduir un 
dèficit creat per la mala gestió de governants 
i banquers. Ara bé, no es creen impostos per 
a les grans fortunes i es permeten jubilacio-
ns escandaloses a banquers i s’aprova una 
amnistia pels defraudadors, tots ells responsa-
bles de l’actual situació. I que tenim a Gualba? 
S’inaugura una piscina, el consultori mèdic, 
s’inicien les obres de l’escola i sembla que 
podrem reparar Can Figueres. Però amics, a 
Gualba també hi ha crisis, 96 persones estan 
a l’atur i per desgràcia altres els seguiran, hi 
ha famílies que recorren al banc d’aliments i 
altres que han perdut el seu habitatge. Siguem 
solidaris, unim-nos tots contra la crisis

Eduard Puigjaner

Millores a la xarxa 
d’aigua
Des de l’Ajuntament s’ha sol•licitat a la 
Diputació de Barcelona un ajut econòmic 
per millorar la xarxa municipal d’aigua de 
consum humà del municipi, que ha estat 
concedit per valor de 60.000 €. Les ac-
tuacions previstes a fer amb aquest im-
port són: instal•lació clorador i bomba 
de recirculació al dipòsit de Royal ParK, 
instal•lació clorador automàtic al dipòsit 
principal, instal•lació turbidímetre en els 
dipòsits principals, substitució filtres dipò-
sit principal, treballs d’adequació dipòsit 1 
i 2 del Royal Park, millora de l’entrada de  
reg i dels bagants de la bassa de captació 
d’aigua i construcció d’una paret al marge 
de la pre-bassa.

Restauració d’arxius 
municipals
Es va sol•licitar participar en el progra-
ma de restauració en suport a la Xarxa 
d’Arxius Municipals de 2012 de l’Oficina 
de Patrimoni Cultural de la Gerència de 
Serveis de Cultura de l’Àrea de Coneixe-
ment i Noves Tecnologies de la Diputa-
ció de Barcelona, per tal de conservar i 
preservar algun dels documents que es 
troben en molt mal estat i que és neces-
sari intervenir-hi per  garantir l’accés a la 
informació que aporten del nostre munici-
pi. Se’ns ha concedit poder restaurar tres 
documents del segle XVIII i XIX, concreta-
ment dels anys 1727, 1777 i 1847.

Campanyes 
de conscienciació
Des de l’Ajuntament s’han repartit uns fulls 
informatius  per recordar i millorar el servei 
de reciclatge que s’està oferint al nostre 
poble i, uns, sobre com actualitzar el cens 
d’animals de companyia. Recordar que dis-
posen d’aquest fulls a les oficines i al web  
de l’Ajuntament .

El Banc d’Aliments
Donada la situació econòmica actual, 
l’Ajuntament entén que cal ser solidari 
i ajudar a qui més ho necessita. És per 
això que col•labora activament amb el 
Banc d’Aliments. Des de Serveis Socials, 
s’està elaborant un sistema de seguiment 
de totes aquelles famílies que en fan ús. 
A més, a partir d’ara, comptarem amb 
l’aportació de l’empresa Verdulea (verdu-
res ecològiques) que proporcionaran els 
excedents de les seves collites de forma 
desinteressada.

El President Espanyol ha suprimit la paga de Nadal 
del sector públic. L’Alcalde de CIU de les Franq. 
del Vallès, Francesc Colomé, ha anunciat  que ell 
i tots els regidors, es reduiran les retribucions en 
la mateixa proporció en que es retalli als treballa-
dors municipals. Demano al meu Alcalde, segueixi 
l’exemple de l’Alcalde del seu mateix partit polític, 
Francesc Colomé, i convoqui un ple extraordinari. 
Vivim una situació molt difícil i el mínim que pot fer 
l’Alcalde  i els regidors del nostre Ajuntament és 
actuar en conseqüència.

Miquel Solaz Gavaldà
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Adequació de voreres
Es continua fent  el manteniment i recons-
trucció de voreres a diferents carrers del 
municipi. Properament es realitzaran les 
obres d’acabament de la vorera del Camí 
Ral de Gualba de Baix amb el finança-
ment del 10% per part de l’Ajuntament i la 
resta amb contribucions especials. A Can 
Figueres i en un tram del carrer Nou, a 
continuació del que ja s’havia fet, s’estan 
adequant. A Can Pla, inclòs en el projecte 
de les millores, també contempla actua-
cions en aquest sentit.

www.gualba.net


