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Ajuntament de Gurb

PROPERA OBERTURA DEL CENTRE DE PROMOCIÓ
DE L'AUTONOMIA (CENTRE DE DIA)

modestes. La Generalitat va proposar aquest nou
model de gestió per tal de contribuir-hi
econòmicament, tot i que amb el canvi de Govern,
no s'ha signat cap conveni.

En un principi estarà obert tres dies a la setmana,
però la intenció, si hi ha la demanda suficient, és que
estigui obert de dilluns a divendres i que els usuaris
puguin utilitzar el servei d'acord amb les seves neces-
sitats, matins, tardes, només dinar, tallers, etc.

Des de l'Ajuntament, tot hi que no ha estat fàcil,
valorem positivament aquest nou servei destinat a
les persones i creiem que la ubicació permetrà una
relació fluida amb el Casal de la Gent Gran i es podrà
compartir alguns serveis com tallers, serveis personals
com podòleg, etc.

Properament entrarà en funcionament el Centre de
promoció de l'autonomia, equivalent a l'anomenat
Centre de dia. El canvi de nom és per qüestions legals
i estructurals, ja que actualment la Generalitat no
autoritza cap Centre de dia perquè la normativa
implica unes condicions econòmiques i reguladores
que no pot assumir i, per contra, el Centre de promoció
de l'autonomia actualment és més adaptable a les
necessitats de la gent i permet la flexibilitat d'horaris,
de serveis, de places, etc. és a dir, que l'Ajuntament
pot gestionar-ho lliurement d'acord amb les necessitats
de les persones.

Aquest Centre, en principi, estarà gestionat per la
Fundació Assistencial d'Osona (FADO) que depèn de
l'Hospital de la Santa Creu i que ja gestiona altres
centres de dia. Compta amb personal especialitzat i
qualificat per atendre totes les necessitats. Estarà
coordinat pel Consell Comarcal juntament amb quatre
centres més: Santa Eugènia de Berga, Sant Julià de
Vilatorta, Olost i Sant Quirze de Besora.

Inicialment el finançament serà a parts iguals entre
la Generalitat, l'Ajuntament i les persones usuàries,
i la quota variarà segons els dies, hores, servei de
menjador, tallers, etc. En qualsevol cas seran quotes

Acte d’inauguració del Centre de dia

B
en

estar Social

Totes les persones interessades en utilitzar aquest
servei o els seus familiars, podeu contactar direc-
tament amb l'Ajuntament tel. 938 860 166, als
Serveis Socials tel. 938 891 861 o directament amb
les regidores de Benestar social i de Gen Gran.



Plànol de distribució de l’espai de la nova biblioteca

Com heu pogut comprovar, fa mesos que han finalitzat
les obres de millora de la carretera de Sant Bartomeu, que
ara té el nom d'avinguda de Sant Bartomeu.

Finalment, atès que la part d'obra principal no s'ha desviat
del pressupost ja que l'adjudicació va ser a preu tancat,
s'ha pogut fer la segona fase fins a la zona esportiva, amb
un pressupost més reduït del previst en el projecte però
amb les obres previstes: enllumenat, carril bici i de vianants
i cablejat de fibra òptica.

Aquesta ha estat l'obra pública de més magnitud que ha
realitzat l'Ajuntament, i malgrat els temps de crisi, el
resultat ha estat molt positiu, ja que l'obra es va adjudicar
per un preu d'un 31% inferior del previst;  la major part
ha estat finançada per la Diputació de Barcelona i la resta
l'Ajuntament ha avançat els diners que recuperarà quan
es desenvolupi el pla parcial de Ca l'Arqués, que també es
beneficiarà de la baixa en el preu de l'adjudicació.

Tot i que aquest any ha plogut poc, durant l'estiu es va
poder comprovar que tota la xarxa de clavegueram fun-
cionava correctament; això ha d'evitar els problemes
d'inundacions que en alguns punts s'havien produït. Amb
tot, en el cas de fortes tempestes, no es descarta qui hi
continuïn havent problemes puntuals a la zona de la
rotonda de l'Esperança, ja que és el punt més baix del
municipi i només té un 2% de desnivell, cosa que provoca
que l'aigua marxi més lentament.

La inauguració va ser el passat mes de setembre amb la
presència del senyor Josep Llobet, diputat de la Diputació
de Barcelona, es va fer una xocolatada i seguidament una
bicicletada, amb tot, el dia més concorregut fins ara va
ser el de la cavalcada de Reis.

Des de l'Ajuntament volem donar les gràcies a tot el veïnat
per la paciència que vau tenir per les molèsties inevitables
durant les obres i també per les millores realitzades a totes
les zones particulars.
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CARRETERA DE SANT BARTOMEU,
AVUI AVINGUDA DE
SANT BARTOMEU.

LES ESCOLES DE GURB
ESTRENEN BIBLIOTECA
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Conscients de la importància que una biblioteca ben
equipada i acollidora pot fomentar l'hàbit de la lectura
i de l'estudi, des de l'Ajuntament vam proposar a l'Escola
remodelar i equipar l'espai que fins ara feia aquesta funció.

La remodelació ha consistit a millorar la il·luminació,
substituir el terra, pintar i dotar l'espai de nou mobiliari,
creant dos ambients pensats pels alumnes de diferents
edats que faran ús de la biblioteca. S'ha creat un espai
destinat a l'alumnat d'educació infantil, amb mobiliari
adequat perquè els nens i nenes puguin mirar i llegir
contes. Pels alumnes més grans, de primària, s'ha
equipat l'espai amb taules, que es poden moure i
permeten adaptar la biblioteca a l'ús que es necessiti
en cada moment.

Pensant en la importància dels continguts en suport
digital, la biblioteca està equipada amb una pissarra
digital -cedida per la Fundació Casa Tarradellas-, amb
connexió wi-fi i disposa de tres ordinadors.

Aprofitant la remodelació, s'adequarà el fons biblio-
gràfic a les necessitats i interessos dels alumnes de
l'escola, es catalogarà de nou i s'anirà ampliant en
els propers anys.

La comissió de biblioteca del claustre de mestres pro-
gramarà diverses iniciatives per potenciar-ne l'ús i, a
més dels usos en l'horari lectiu, a partir de les quatre
de la tarda l'AMPA oferirà el servei de vigilància a la
biblioteca pels alumnes que vulguin fer els deures.

La remodelació finalitzarà aquest mes de febrer i
considerem que la nova biblioteca aportarà valor a
l'escola i serà una eina més al servei de l'educació dels
nostres fills i filles.

Moment de l’acte d’inauguració de la carretera de Sant bartomeu



LA COL.LOCACIÓ DE
LA FIBRA ÒPTICA AVANÇA

Durant aquest últim any la Fundació per a la Xarxa Oberta,
Lliure i Neutral, Guifi.net, ha promogut el desplegament
d'una xarxa de fibra òptica al nostre municipi, concretament
a les zones de Sant Andreu i Vespella.

La fibra òptica és el medi de transmissió de dades més
ràpid que es coneix. És el substitut natural del coure que
té el seu límit en els 50Mb i en les distàncies curtes. La
fibra òptica, com a mínim, permet un ample de banda
de 100Mb  més en funció de les electròniques que instal·lem
als extrems.

Aquest medi ens permet contractar serveis d'accés a
Internet a alta velocitat, telefonia VoIP (preus molt més
assequibles) i fins i tot TV (SmartTV, AppleTV, videoclubs
en Streaming, etc). Aquest desplegament ha estat totalment
finançat pels  veïns interessats en la connexió i el cost de
la instal·lació s'ha dividit en dos conceptes: el dret de
connexió i la il·luminació.

El dret de connexió resulta de dividir el cost de la part
comunitària entre els veïns interessats. Aquest concepte
és perpetu, sempre tindràs el dret de connectar-te.

La il·luminació és el cost de les electròniques per tal de
donar el servei (en aquest cas la fibra òptica utilitza la
llum i no el corrent elèctric) i de la instal·lació particular
de cadascú.

Pel que fa al finançament, no es va utilitzar un mètode
tradicional; es va proposar als veïns que poguessin de fer
un avançament en forma de bestreta per tal de finançar
el projecte obtenint un 20% de descompte sobre el preu
final del dret de connexió.

També es va informar que caldria abonar una quota
mensual en concepte de manteniment del servei, línia i
equips que estaria al voltant dels 20¤. No es limitaria
l'amplada de banda, però sí que es posaria límit al consum
(Gb descarregats al mes, suficientment elevat per a un
consum domèstic).

Així doncs, amb aquestes condicions, un cop assolit el
pressupost amb les bestretes es va comprar el material
(maig) i  es va començar la instal·lació (juliol). La instal·lació
de la part troncal es va poder realitzar gràcies al volun-
tariat de diversos veïns.

Aquesta part troncal està formada per 12,5 km de cable
de fibra òptica instal·lada utilitzant els pals del telèfon.
Aquesta troncal surt de les Cases d'Amunt i arriba fins
a Serrabonica i des de l'Argila fins a les Escoles Velles.

Durant els mesos de setembre i octubre s'han realitzat els
treballs de connexionat i la instal·lació de diferents equips
per tal de poder posar operativa la línia i, finalment, durant
els mesos de novembre, desembre i gener ja s'han fet les
primeres altes de servei.
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Pel que fa a la zona urbana, aprofitant la reforma de la
carretera de Sant Bartomeu del Grau, ja es va preveure la
línia de fibra òptica i es va deixar instal·lada des de
l'Ajuntament fins a les Escoles Velles, on s'ha de connectar
amb el desplegament que s'ha realitzat aquest estiu a la
zona de Vespella i Sant Andreu.

Així, doncs, en els pròxims mesos ja es començaran els
treballs per  desplegar la xarxa a la zona urbana; el format
del desplegament serà exactament el mateix que s'ha
explicat, els costos es dividiran en drets de connexió i
il·luminacions.

Per tal d'informar el veïnat es convocaran reunions per
carrers per tal d'explicar tot el procediment, els costos i
els avantatges del desplegament de fibra òptica.

Informació facilitada per Guifi.net (Gurb)

Tram de la xarxa de fibra òptica que enllaça l’Ajuntament amb la zona esportiva.



ORDENANCES FISCALS
TAXES I IMPOSTOS PER AL 2013

Hisenda

CALENDARI FISCAL 2013
Hisenda

En el Ple del passat mes de novembre es va acordar
modificar les ordenances fiscals per al 2013. Únicament
es va modificar la Taxa sobre recollida de residus per
adaptar-la a les noves tarifes que cobren les empreses que
presten el servei i a l'augment de l'IVA que a partir del
passat mes de setembre va passar del 8% al 10%.

Aquests dos factors representen un increment del 3% del
cost del servei; amb tot, el servei continua essent deficitari.
Els altres impostos i taxes resten igual que el 2012.

Igualment per al 2013 continua vigent l'obligació de
complir el Reial decret 20/2011 del Govern de l'Estat, el
qual va implicar, després d'haver aprovat les ordenances
per al 2012, l'increment del 10 % de l'Impost sobre béns
immobles. Aquest increment no és acumulatiu, això vol
dir que el tipus impositiu que es cobrarà el 2013 serà igual
al del 2012.

L'IBI és un impost que recapta l'Ajuntament, però el valor
cadastral i la normativa ve regulada pel Ministeri d'Hisenda.

Respecte a la taxa per la recollida de deixalles, l'import és
de 111 euros cada habitatge de la zona urbana i 72 euros
els habitatges situats en zona rural.

Pel que fa a la taxa per a la recollida de deixalles comercials
o assimilables s'ha simplificat la fórmula de càlcul per tal
d'adaptar-la a la realitat, i ha passat d'haver-hi 29 tarifes
diferents a només 10.

Amb tot, el servei continua essent deficitari, atesa la gran
extensió del municipi que fa que els diferents vehicles de
recollida hagin de fer grans recorreguts. La part positiva
és que els gurbetans i gurbetanes cada dia reciclem millor,
si bé persisteix el problema dels abocaments il·legals per
part de gent que va de pas i també robatoris en diverses
àrees de recollida.

El període de cobrament dels impostos i de les taxes
aprovat per al 2013 és el següent:

Concepte Increment

Impost sobre béns immobles urbans IBI 0,00 %

Impost sobre activitats econòmiques IAE 0,00 %

Impost sobre vehicles de tracció
mecànica IVTM 0,00 %

Impost sobre construccions 0,00 %

Taxa de recollida de deixalles domiciliàries 3,00 %

Taxa de recollida de deixalles comercials
o assimilables 3,00 %

Taxa per al manteniment i conservació
cementiris (12euros/any) 0,00 %

En conjunt aquest augment representa l'increment
d'un 0,37% del total d'impostos i taxes que recapta
l'Ajuntament.

Impost sobre vehicles tracció mecànica
Del 4 de febrer al 4 d'abril

Impost sobre béns immobles urbans
Del 5 d'abril al 5 de juny

Taxa sobre gestió de residus (deixalles)
Del 5 d'abril al 5 de juny

Taxa pel manteniment del cementiri
Del 5 de setembre al 5 de novembre

Impost sobre activitats econòmiques
Del 5 de setembre al 5 de novembre

Impost sobre béns immobles rústica
Del 5 de setembre al 5 de novembre

Si no teniu domiciliat el pagament, ho podreu fer dins
els  terminis  establerts a qualsevol de les entitats
bancàries que  figuren en l'avís que rebreu. Recordeu
però, que el fet de no haver rebut l'avís de pagament
per la causa que sigui, no eximeix de l'obligació del
pagament dins aquest termini. Per això, des de
l'Ajuntament us recomanem que domicilieu el pagament.

També es pot fer el pagament mitjançant Internet a
l'adreça http://orgt.diba.cat amb targeta de crèdit o
directament en compte bancari.

Si teniu els rebuts domiciliats podeu apuntar-vos al
s i s tema gratuït  d 'a lertes  de pagament a
orgt.diba.cat/alertes i rebreu un correu electrònic o SMS
uns dies abans que es faci el càrrec en el vostre compte.

Per a la resta d'impostos i taxes com les llicències
urbanístiques, l'impost sobre plusvàlua, la taxa per a
obertura d'establiments i altres, que només s'han de
pagar quan es sol·licita o esdevé l'obligació de tributar,
el període de pagament s'especifica en la notificació
individualitzada o en l'autoliquidació, si s'escau.



EL CASAL DE LA GENT GRAN
COMPLEIX 5 ANYS

El Casal de la Gent Gran de Gurb ja fa 5 anys que està en
funcionament. Està obert de 2/4 de 4 fins a les 7 de la
tarda. És un lloc de trobada que fa les tardes agradables.
S'hi fan diverses activitats: jugar a cartes, al parxís, al
dòmino, a escacs, etc. O, simplement, per petar la xerrada
i compartir impressions. També es fan activitats
d'aprenentatge com català, anglès, escacs, manteniment
de la memòria, informàtica i relaxació.

Celebrem totes les festes tradicionals: El Nadal, el Dijous
llarder, la Pasqua, Sant Isidre, la Festa Major, etc. I, també,
d'altres que les hem fet nostres com la Festa d'estiu.

Cada any fem un viatge i per aquest està previst visitar
Londres durant 5 dies, del 29 d'abril al 3 de maig. Per
costum, fem sortides culturals i recreatives un cop al mes
(concerts al Palau de la Música, visita al parc Güell, sortida
al carrilet d'Olot i moltes d'altres que us podem explicar).

L'augment de socis ha estat constant durant aquests  5
anys, actualment en som 214, un nombre molt important
pel què és el municipi de Gurb, molt divers i dispers. A tots

GURB APROVA EL PRESSUPOST
PER A L'ANY 2013
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PRESSUPOST 2013

PREVISIÓ INGRESSOS euros PREVISIÓ DESPESES euros

I Impostos directes 1.228.000 I Despeses de personal 484.000

II Impostos indirectes 50.000 II Desp. corrents i  serveis 1.403.700

III Taxes i altres ingressos 512.003 III Despeses financeres 3.000

IV Transferències corrents 584.977 IV Transferències corrents 347.000

V Ingressos patrimonials 40.000 VI Inversions reals 232.280

VI Transferències capital 70.000 IX Passius financers 15.000

TOTAL 2.484.980 TOTAL 2.484.980

En el pressupost ordinari, igual com el del 2012, s'ha tingut
en compte l'actual situació de crisi general i s'ha procurat
mantenir tots els serveis però amb una contenció de la
despesa, tant pel que fa a les despeses de serveis com les
de personal que són idèntiques a les de l'any passat, sense
cap increment ni de cost ni de plantilla.

S'ha incrementat la partida de Serveis socials per atendre
les creixents necessitats. Atès que es rebran menys subven-
cions de la Generalitat per a la Llar d'infants i l'Escola de
música, ha estat necessari buscar l'equilibri financer entre
les aportacions dels pares i la de l'Ajuntament per tal de
poder prestar els mateixos serveis i de la mateixa qualitat.

Pel que fa a les inversions, el pressupost s'ha reduït sensi-
blement. Pel 2013 està previst fer arribar la fibra òptica
als centres educatius que actualment estan funcionant,

Hisenda

Les Escoles, la Llar d'infant i l'Institut (SES), i més endavant
a l'Escola de Granollers de la Plana, a la de Sant Julià de
Sassorba i a la de Vespella, tots edificis municipals, facilitant
així la connexió al veïnat que ho vulgui tant de la zona
urbana com de la zona rural. També està previst iniciar les
obres al Teatre per tal d'adaptar-lo a la normativa vigent.
Obres per les quals l'Ajuntament té el finançament parcial
del PUOSC.

També s'ha sol·licitat una subvenció a la Diputació en el
programa Xarxa de Municipis, encara que en aquests
moments no disposem de l'import concedit. També dins
la Xarxa Municipis de la Diputació hem sol·licitat subven-
cions per a la fibra òptica i per la construcció d'una
passarel·la per a vianants i bicicletes que salvi la barrera
del tren entre el polígon Mas Galí i la rotonda de l'antiga
N-152 (Can Tarradellas).

El Ple de l'Ajuntament del passat
mes de desembre, per unanimitat
va aprovar el Pressupost municipal
de l'any 2013.

El pressupost és de 2.484.980 euros,
dels quals 2.252.700 euros corres-
ponen al pressupost ordinari i la
resta, 232.280 euros, al d'inversions.

els que anem al Casal ens agradaria que féssiu difusió
d'aquest servei, que és un element més de cohesió social,
per tal que més gent gran s'animi a fer-se soci. La quota
només val 12 euros l'any !

Una de les sortides del Casal al ComoCaixa.

Animeu-vos !
El Casal de la Gent Gran



GRAN ÈXIT DELS ACTES DE LA FESTA MAJOR

Un cop acabada la Festa Major és hora de
fer-ne un repàs, des del pregó fins al sopar
Guateque,  passant per la Festa de la Gent
Gran. Les Festes es van encetar amb el
concert jove d'Àcid Úric, Macaco i Dj. Lek,
on la participació del públic va ser notable.
Els grups ens van fer ballar i gaudir a ritme
de les seves cançons.

La Festa Major va començar amb un gran
pregoner, Antoni Anguera, que tal com va
dir ell “us faré tres pregons: el pregó del
pregó, el pregó de fotografia i el pregó
d'excursionisme”. I així ho va fer. I, amb
la seva peculiar manera d'explicar, ens va
fer gaudir de les vivències personals i
sentiments envers Gurb. Ens va fer enllaçar
el passat, present i futur del nostre poble
a través d'unes imatges immillorables i amb
molta personalitat.
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Festa de la Gent gran

També es van presentar el pubill i la pubilla d'enguany,
Arnau Viñas i Núria Aumatell.

La Festa Major va continuar amb el Concert i el Ball de Festa
Major, a càrrec de l'orquestra Selvatana. El concert de la
tarda va portar un gran volum de públic i a la nit, amb el
ball,  grans i no tant grans van gaudir de la seva música
ballant, des de la cançó més antiga a la més actual a ritme
de bugui-bugui de swings, de vals, de pop, de rock, folk...

El diumenge al matí la pluja no ens va impedir de celebrar
la XV Festa del Motor. Va començar amb una cursa de
vespes i va acabar amb la tradicional cursa de resistència
de quads.

I, per acabar el cap de setmana, a la tarda es va celebrar
la Festa de la Gent Gran, amb una gran participació i amb
l'actuació del mag Selvin presentat per Pere Martinez i
seguidament amb l'actuació de Tomeu Penya.

La novetat d’aquest any va ser “la tifarada d’or”



MILLORES A L'ACCÉS DE LA
CREU DE GURB PEL ROMEU
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Aquesta tardor s'ha asfaltat el tram que quedava del camí
que va de Sant Joan Xic (Club Tennis Vic) al Romeu, en concret
des del trencant del Güell al Romeu. L'asfaltatge d'aquest
tram d'1,3 km ha estat finançat pel veïns afectats i subvencionat
per l'Ajuntament d'acord amb el pla de subvencions per al
manteniment i millora de camins rurals de Gurb.

Prèviament l'Ajuntament ja havia fet obres de renovació del
pont sobre el torrent de l'Esperança abans d'arribar a la Caseta
del Romeu, ja que presentava deficiències estructurals.

Amb aquestes millores s'ha regulat l'accés de vehicles a la
zona, i s'ha habilitat un espai d'aparcament a la cruïlla del
camí de Vilafreser amb el camí del Plans. A partir d'aquest
punt  l'accés amb vehicle en direcció al Romeu només està
permès a veïns i serveis. Amb aquesta mesura s'evita la presència
de vehicles mal aparcats en el tram alt d'aquest camí, els quals
causaven molèsties a les  cases de pagès de la zona.

El cap de setmana següent es va encetar amb una novetat,
la Fira del Bestiar i “La Tifarada d'or”, on hi va haver una
molt bona resposta del públic. La canalla va poder passejar
amb burros, i amb un carruatge estirat per un cavall portat
per en Santana. I els més grans, pendents de la gran Tifarada
d'Or, que es va fer pregar, però finalment un dels burros
va seleccionar la casella de l'afortunat, que es va endur
un premi en metàl·lic de 1000.

Per no abaixar el ritme, a les 9 del vespre es va poder
gaudir del sopar Guateque, amb una participació de 350
persones, algunes d'elles disfressades d'època. Seguidament
es va jugar a la Quina, on el regal estrella va ser un magnífic
iPad. I, per acabar, la festa Dj. Xavi B. ens va fer moure
l'esquelet amb música dels anys 70, 80 i 90.

Diumenge el matí es va encetar amb una altre novetat, el
I torneig de barris de futbol, on els diferents barris del
nostre poble van lluitar perquè el seu pogués ser el guan-
yador, però només n'hi podia haver un i en aquest cas va
ser el barri de l'Amistat.

Felicitats!

En el mateix espai els més xics de la casa van poder jugar
amb els castells inflables i tothom va poder gaudir de coca
i xocolata! Divendres 30 de novembre es va celebrar la
Missa de la Festa Major amb la participació de la Coral de
Gurb i oferint el tradicional vermut de cada any.

L'últim acte de la Festa Major d'enguany va ser la cursa
d'orientació, on hi va haver una gran participació i el dia
va acompanyar a tothom per gaudir dels magnífics paisatges
que ens dóna Gurb. No voldríem acabar sense parlar del
teatre del Set i Mig, el qual un any més amb la seva obra
Mascles... d'Albert Llorens i Bosch, ens han fet passar una
bona estona gaudint de l'art del teatre i el saber interpretar.

Després de tot volem donar-vos les gràcies a tots els
gurbetans i gurbetanes per la gran participació i per fer
possible un any més que la nostra Festa Major hagi estat
un gran èxit.

Informació facilitada pel Punt Jove de Gurb

Multitudinària participació al Sopar Guateque.



EL PLA DIRECTOR DE LA BICICLETA  A GURB
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L'àrea urbana de Gurb compta amb bones condicions per
a l'ús de la bicicleta: orografia amb pendents suaus, radi
urbà de dimensions adequades (es considera un radi d'acció
operatiu de la bicicleta d'entre 5 i 7,5 km) i meteorologia
favorable. Malgrat tot, la presència de la bicicleta és encara
baixa a causa de múltiples factors: xarxa deficient, presència
de punts conflictius i raons sociològiques.

En països del centre i nord d'Europa amb un nivell de
benestar superior a la mitjana de Catalunya, la bicicleta està
perfectament consolidada per a la mobilitat diària, de
manera que no s'associa a un estatus social baix. A la nostra
societat es concep més la bicicleta com a un vehicle destinat
a l'esport o al lleure i no tant per anar a comprar o a treballar.
Aquests canvis d'hàbits cap a models més sostenibles és
important aprendre'ls de petits. La disponibilitat de carrils
segurs per anar amb bicicleta animarà als pares a fomentar
l'ús quotidià de la bicicleta, per part dels fills, per anar
escola, a fer esport o per a quedar amb els amics.

   Per què carril-bici?

El model territorial i les polítiques de
mobilitat de l'últim quart del segle
passat s'han basat en l'ús del vehicle
privat. Aquest model es va posar en
dubte en la mesura que augmentava
la densitat de vehicles amb un seguit
de problemes associats, com conges-
tions de trànsit, contaminació atmos-
fèrica i acústica, i pèrdua de pacifica-
ció de l'espai. En els darrers anys
l'estalvi energètic i el cost d'aparcar
en ciutats grans també són factors a
tenir en compte. Aquest canvi de
model es va veure reforçat per la Llei
9/2003 de mobilitat, que tenia com
a un dels seus principis inspiradors
“El foment i la incentivació del trans-
port públic i col·lectiu i d'altres siste-
mes de transport de baix o nul impac-
te, com els desplaçaments amb
bicicleta o a peu”.

   El carril bici a Gurb

L'Ajuntament de Gurb i l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de
la Diputació de Barcelona han redactat un  Pla director de
la bicicleta de Gurb amb l'objectiu de “definir una xarxa
urbana de vies ciclistes suficientment densa al municipi de
Gurb per anar als principals centres origen/destí de la ciutat”.

La mobilitat interurbana seria una segona fase en la qual
hi haurien d'intervenir altres ajuntaments o ens supramu-
nicipals.  Sí tenim en compte la distribució dels pobles de
la Plana de Vic, amb una bona xarxa d'interconnexions,
també es presentarien unes bones condicions per a l'ús de
la bicicleta entre poblacions veïnes. En el projecte de Gurb
només es preveuen les connexions amb els carrils bici de
Vic, per raons de proximitat.



A la imatge es mostra el mapa complet de les diferents vies que hi ha i projectades.

En el disseny d'una xarxa de carrils bici per a Gurb s'ha prioritzat la interconnexió entre els equipaments del municipi,
centres d'ensenyament, zones esportives i Ajuntament. També s'ha plantejat una xarxa bàsica per vertebrar el municipi,
connectant els principals eixos, tant longitudinals com transversals, de manera que tot i no ser exhaustiu, doni
proximitat a la major part de la zona urbana.

El Pla director projecta diferents tipologies de carril bici, segons les necessitats o les possibilitats de cada lloc:

Camí verd: Via per a vianants i ciclistes segregada del trànsit, amb traçat independent de les carreteres.

Pista bici: Via per a ciclistes segregada del trànsit, amb traçat independent de les carreteres.

Vorera bici: Via ciclista senyalitzada sobre la vorera.

Carril bici: Via per a ciclistes adossada a la calçada.

Vies de prioritat invertida: Via compartida per vianants, bicicleta i vehicles on la prioritat recau
en el més dèbil (vianants<bicicletes<vehicles).

Vies amb coexistència: en aquests casos comparteixen la calçada vehicles i bicicletes amb igualtat de prioritats.

   Implantació del Pla director

S'ha fet una estimació econòmica de les 20 actuacions previstes al Pla. En una primera fase, amb una inversió d'uns
38.800 euros, es podran començar a executar algunes de les accions previstes al pla. També es considera prioritària
la construcció d'un vial per superar la via del tren i connectar la N-152 i la carretera de Sant Hipòlit, amb un cost
addicional de 140.000 euros. Per a la construcció d'aquest vial s'ha demanat una subvenció a la Xarxa de Governs
Locals de la Diputació i al Pla Únic d'Obres i Serveis i de la Generalitat.

La implantació total de la xarxa del Pla director es preveu que es faci progressivament i en funció de la disponibilitat
pressupostària per a portar-la a terme. A les noves àrees que es vagin urbanitzant, la incorporació del carril bici ja
forma part de la seva planificació.



EL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DE GURB DEL NEUCAT
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El Pla Especial d'Emergències per Nevades a Catalunya (NEUCAT) és el marc jurídic i funcional per fer front a totes
aquelles emergències per nevades que es donin dins de l'àmbit territorial de Catalunya.

Aquest Pla ha de determinar la perillositat de les nevades
a Catalunya i els efectes que aquestes poden tenir sobre
els diferents elements vulnerables i serveis bàsics. Per altra
banda, el NEUCAT també ha d'establir els avisos,
l'organització i els procediments d'actuació dels serveis de
la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions
públiques i també de les entitats privades que tinguin un
paper rellevant en la gestió d'una emergència per nevades.
El municipi de Gurb disposa d'un Pla de protecció civil en
conveni amb el Consell Comarcal d'Osona, que inclou,
entre d'altres, la implantació municipal del NEUCAT a
través d'un Pla d'Actuació Municipal (PAM).

A Gurb la direcció del Pla recau en l'alcalde i s'executa a
través de diferents àrees d'actuació:

Informació

Coordinació

Ordres i avisos a la població

Logística i acollida

Un cop s'activa el Pla s'ha de comunicar al Centre d'Operació
Activa de Catalunya (CECAT), que és el centre superior de
coordinació i informació de l'estructura de Protecció civil
de Catalunya. Davant de la previsió del risc, l'Ajuntament
trametrà els corresponents avisos preventius segons els
procediments establerts.

En relació a la logística municipal, que inclou la retirada
de neu dels vials públics, es continua comptant amb la
col·laboració de diferents veïns del municipi per a la neteja
dels principals camins rurals amb els seus tractors i les
pales que tenen assignades.

En situació de risc imminent informeu-vos de les
previsions meteorològiques, de l'estat de la xarxa
viària i de les rutes a seguir:

Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)

Servei Català de Trànsit

Portal de la mobilitat

012 Atenció Ciutadana

Ràdio i altres mitjans de comunicació

Seguiu també els consells específics per a onades
de fred www.gencat.cat/interior/onadadefred

En situació d'emergència seguiu les informacions
i les indicacions de les autoritats.

Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació
social (emissores de ràdio, televisió, web, twitter, etc.).

Recordeu, en cas d'emergència truqueu al 112.
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Seguint les instruccions de la Direcció General de
l'Administració Local de la Generalitat, d'acord amb la
legislació vigent per tal de complir amb la normativa
heràldica i vexil·lològica referent als escuts i banderes dels
ajuntaments, fa uns anys Gurb va aprovar el nou escut.

El passat mes de novembre, complint la normativa, es va
aprovar definitivament la nova bandera, no sense polèmica
i un gran debat sobre la conveniència i oportunitat. Al
final, desprès de diverses propostes i amb l'ajut del dissen-
yador gràfic de Gurb Jordi Sales, es va proposar la que
finalment va ser acceptada per la Generalitat i consensuada
per tots els membres del Consistori.

Com podeu veure és simple, va en la mateixa línea de
l'escut que d'alguna manera simbolitza el castell de Gurb.

O
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Han finalitzat les obres de millora i asfaltatge del tram de la carretera de Sant Julià de Sassorba a la carretera de Sant
Bartomeu. En total és un tram de 2600 metres dels quals 200 corresponen a Sant Bartomeu.

EL CAMÍ DE SANT JULIÀ DE SASSORBA
A SANT BARTOMEU

Les obres les ha realitzat l'empresa Acertis que va ser
l'adjudicatària del concurs que va fer el Consell Comarcal
conjuntament per aquest camí i 5 més d'altres municipis.

El cost ha estat de 146.000 euros IVA inclòs i ha estat
finançat el 50 % per l'Ajuntament i l'altre 50 % pel
Consell Comarcal, mitjançant una subvenció del Pla
Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat.

Nova bandera oficial



Finalment, però, l'aprovació definitiva comporta unes
mesures preventives totalment assumibles, com és la
previsió de fer més amples les lleres dels torrents de
l'Esperança i el de Falgueres així com els ponts. Part
d'aquestes obres ja estan fetes, com és el cas del pont del
torrent de Falgueres en el seu pas per l'avinguda de Sant
Bartomeu que feia 1 metre d'amplada i ara en fa 16 i s'ha
fet més gran la llera en el seu pas per l'anomenat Pla
parcial de Ca l'Arqués o el torrent de l'Esperança on també
es va fer el pont nou al seu pas pel Polígon Mas Galí.

O
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PLA PARCIAL DE CA L'ARQUÉS

El passat 25 d'octubre la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central va aprovar definitivament el
Pla urbanístic de Ca l'Arqués. Tot el procés ha estat llarg i complicat per les exigències de l'Agència Catalana
de l'Aigua que ha demanat estudis i més estudis sobre la inundabilitat i el possible cabal dels torrents “en un
retorn - previsió de 500 anys!”.

Ara, l'execució d'aquest pla depèn dels propietaris;
l'Ajuntament també en forma part perquè hi té una
parcel·la en propietat, a part de les cessions per a equi-
paments i aprofitament mig que li corresponen; zona on
està prevista la construcció d'habitatges protegits. Ente-
nem, però, que l'actual crisi fa que qualsevol decisió, tant
per part del l'Ajuntament com dels propietaris es prengui
amb prudència.



Aprofitant les tasques de la nova senyalització de l'avinguda
de Sant Bartomeu s'ha millorat tota la  de la resta de la
zona urbana.

Properament està previst canviar el ferm del carrer de Sant
Jordi; aquesta obra és una mica més costosa que en d'altres
carrers perquè hi passen molts camions i no és suficient una
capa d'asfalt, sinó que cal buidar 20 cm, reomplir-ho i
compactar-ho de nou.També està previst refer una part del
carrer Ginebrar que està en mal estat. Més endavant, quan
faci més bon temps, s'adequarà l'exterior i es pintarà Les
Escoles velles per tal de preservar aquest edifici modernista.
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e OBRES PREVISTES
I NOVA SENYALITZACIÓ

Cultura

L'ERMITA DE
SANTA PERPÈTUA

El passat mes de novembre es va fer una festa
d'inauguració de les obres de restauració de l'ermita
de Santa Perpètua.

Aquesta ermita es troba just al llindar dels termes de
Gurb, Sant Bartomeu i Santa Cecília, en un punt des
d'on es pot veure una panoràmica magnífica. Pertany
a la parròquia de Vespella.

Durant aquest 2012, un grup de voluntaris de Gurb
(Fem Camí), de Sant Bartomeu i de Santa Cecília han
realitzat una important millora de l'ermita i el seu
entorn; han restaurat la teulada, pintat tot l'interior,
han restaurat les parets exteriors i netejat tot l'entorn.
Tot de forma voluntariosa i amb moltes hores de
dedicació.

Els ajuntaments implicats també hi han col·laborat,
l'Ajuntament de Gurb ha pagat el material d'obra.

L'ermita va ser construïda durant els segles XII i
XIII i restaurada en diferents ocasions, l'última
sembla que va ser al segle XVIII i per això té una
estructura barroca.

Festa d’inauguració de l’Ermita de Santa Perpètua



Amb la
col·laboració de:

Òmnium Cultural
Consell Comarcal d'Osona

S'OFEREIXEN ELS SEGÜENTS PREMIS:

La Regidoria de Cultura
de l'Ajuntament de Gurb estableix
les bases del XXV Concurs Literari
“Ajuntament de Gurb”:

XXV CONCURS LITERARI
DE GURB

Cultura

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament
de Gurb convoca el:

XXV Concurs Literari
“Ajuntament de Gurb”.

Premi “PERE FARRÉS”
al millor text narratiu escrit per un autor
d'entre 16 i 18 anys.
El premi està dotat amb 500 euros.

Premi “PERE CALDERS”
al millor text narratiu escrit per un autor
de més de 18 anys.
El premi està dotat amb 500 euros.

Premi “CARME MORERA I RUSIÑOL”
als millors poemes escrits.
El premi està dotat amb 500 euros.

PREMIS JOVES CONCURSANTS

Premi “OT EL BRUIXOT”
al millor text narratiu escrit per un estudiant
que cursi 3r o 4rt de primària.

Categoria autor local o alumne del CEIP Les Escoles:
El premi consistirà en un lot de llibres per a l'autor/a i,
opcionalment, un altre per a l'escola si ha incentivat
l'alumne a participar-hi.
Categoria autor de fora de Gurb: El premi consistirà
en un lot de llibres per a l'autor/a i un altre per a l'escola,
si ha incentivat l'alumne a participar-hi.

Premi “GIANNI RODARI”
al millor text narratiu escrit per un estudiant
que cursi 5è o 6è de primària.

Categoria autor local o alumne del CEIP Les Escoles:
El premi consistirà en un lot de llibres per a l'autor/a i,
opcionalment, un altre per a l'escola si ha incentivat
l'alumne a participar-hi.
Categoria autor de fora de Gurb: El premi consistirà
en un lot de llibres per a l'autor/a i un altre per a l'escola,
si ha incentivat l'alumne a participar-hi.

Premi “TIRANT LO BLANC”
al millor text narratiu escrit per un autor
d'entre 12 i 15 anys.

Categoria autor local o alumne del SES de Gurb: El premi
consistirà en 250 euros per a l'autor/a i un lot de llibres per
a l'escola si ha incentivat l'alumne a participar-hi.
Categoria autor de fora de Gurb: El premi consistirà
en 250 euros per a l'autor/a i, un lot de llibres per a
l'escola, si ha incentivat l'alumne a participar-hi.

1. Els treballs que es presentaran hauran de ser inèdits, escrits
en català, per un sol autor i no poden haver estat premiats a
cap altre certamen.

2. Els treballs s'hauran de presentar, mecanografiats, excepte
als que optin al premi “OT EL BRUIXOT” (que podran ser en forma
manuscrita). L'extensió serà de:

Entre 2 i 4 pàgines: Premis OT El Bruixot i Gianni Rodari

Entre 5 i 10 pàg.: Premis Tirant Lo Blanc, Pere Calders i Pere Farrés

Entre 3 i 6 poemes: Premi Carme Morera

3. El sistema de presentació serà via correu ordinari: Les obres es
lliuraran, per triplicat, dins d'un sobre tancat i anònim, amb el títol,
pseudònim i premi a que s'opta escrit a la part frontal, el qual
inclourà un altre sobre amb les dades personals (nom i cognoms,
adreça, edat, telèfon i correu electrònic). Així mateix, s'haurà
d'incloure el treball en suport informàtic. Adreça: Regidoria de
Cultura de l'Ajuntament de Gurb (Mas de l'Esperança - 08503 Gurb).

4. PEL QUE FA ALS PREMIS PER A JOVES CONCURSANTS ÉS
MOLT IMPORTANT INDICAR, A LA PART FRONTAL DEL SOBRE,
AL COSTAT DEL PSEUDÒNIM, LA CATEGORIA A LA QUAL
S'OPTA: LOCAL O DE FORA DE GURB.

5. Si una escola estimula els alumnes a participar-hi ho han de
fer constar incloent-hi a més, el nom del centre, el nom del/la
tutor/a, el curs de l'alumne/a i el segell del centre, indicant així
mateix l'adreça i el telèfon de l'escola.

6. Els treballs hauran d'arribar abans del dia 23 d'abril de 2013.

7. Els jurat podrà atorgar els accèssits que estimi convenients,
i es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis si la
qualitat dels treballs presentats ho requereix.

8. El veredicte del jurat es farà públic en un acte que s'anunciarà
amb la suficient antelació i que se celebrarà durant el mes de
juny de 2013, en el marc de les Festes de Primavera.

9. Els treballs premiats passaran a ser propietat de l'Ajuntament
de Gurb, els quals els podran editar en qualsevol publicació
pròpia i l'import del premi serà considerat com un acompte dels
drets d'autor. L'Ajuntament no es compromet a tornar els treballs
no premiats als seus autors.

10. Qualsevol qüestió no prevista a les presents bases serà resolta
pel jurat i per l'Ajuntament de Gurb. El fet de concursar implica
l'acceptació total d'aquestes bases.

Convoca:

Regidoria de Cultura
Ajuntament de Gurb

gurb@diba.cat



EL BUTLLETÍ
ESPAI RESERVAT ALS GRUPS POLÍTICS
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En moments de dificultat és important que tothom centri els esforços a treballar i remar
en la mateixa direcció, per fer que el poble continuï funcionant. És just reconèixer que
aquest ha estat sempre el tarannà del nostre grup. Complint amb els nostres compromisos

d'aquest mandat, es continua estenent la fibra òptica pel municipi, es posa en marxa el centre de dia, es manté la qualitat
dels serveis a l'escola bressol, l'escola, l'institut i l'escola de música i resistim a les retallades que afecten el consultori mèdic
i altres serveis.

Des de l'Ajuntament ens devem, primer, a la gent de Gurb. Però també treballem decididament per sumar el màxim de
persones possible al desig que Catalunya esdevingui un nou Estat d'Europa. La bandera estelada onejant a l'Esperança és
una fita impensable fa pocs anys. Ara, ajudem a fer visible que des d'aquesta part del país també empenyem a favor de la
llibertat. I no defallirem!

Seguiu la nostra feina i contacteu amb nosaltres a facebook.com/ErcGurb i al twitter d'en Pere Molist @pmolistb

Van passant els mesos i els esdeveniments han empès la nostra gent a posicionar-se de
manera clara en qüestions que ens afecten a tots els nivells.

A SI Gurb pensem que el nostre municipi s'està mantenint a l'alçada de les circumstàncies i que el nostre grup està contribuint
a que els anhels dels gurbetans i les gurbetanes es mantinguin vius.

En aquest període de temps hem instat al Govern de la Generalitat a prendre mesures per a aconseguir que els recursos
que ens són propis ens siguin retornats (moció d'insubmissió fiscal de SI Gurb) per poder tirar endavant els nostres legítims
projectes; hem denunciat els abusos reiteratius que sofrim els catalans a l'hora de pagar més que ningú altre (moció "Peatges"
de SI Gurb); hem demanat que es replantegin els permisos en temes tan delicats com l'extracció d'hidrocarburs del nostre
subsòl (fracking), votant de manera unànime la moció de l'Ajuntament; hem deixat ben clar que creiem en el dret a decidir
del nostre poble, amb la moció conjunta de suport a la moció aprovada al Parlament de Catalunya; i entre altres coses també
ens hem posicionat ben ferms a favor del català a l'escola davant els atacs reiteratius de qui no vol conéixer la nostra realitat.
Ho hem fet i ho farem, amb goig i orgull, i sempre al vostre costat. Visca Gurb i Visca Catalunya lliure!!

Un nou servei destinat a les persones, poques però importants. No ha estat fàcil poder
obrir aquest nou equipament però al final, amb persistència s'ha aconseguit. Es pretén
donar un servei a la carta segons les necessitats de cada persona. L'Ajuntament hi aportarà

els recursos necessaris perquè sigui un servei de qualitat.

Gurb compta amb un teixit industrial i comercial que el fa un municipi excepcional, gràcies a les empreses i als emprenedors
i, malgrat la forta crisi actual, amb els impostos que paguen i una bona gestió per part de l'Ajuntament,  ens permet mantenir
tots els serveis destinats a les persones i creiem que això és una de les funcions importants de l'Ajuntament: per una banda
posar fàcil a les empreses generadores de riquesa la seva activitat al municipi i alhora revertir el que recapta l'Ajuntament
en les persones.

Des d'aquest espai destinat a la política, el grup municipal de CiU, us volem donar les gràcies per l'ampli suport en les
eleccions al Parlament de Catalunya, a Gurb, un 64,39 % va votar CiU. Encara que no són eleccions municipals, és una gran
satisfacció. Moltes gràcies!

Un nou servei: el Centre de dia

Treballem pel poble i treballem pel país

Gurbetanes, gurbetans

Grup municipal de Convergència i Unió

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya

Grup Municipal de Solidaritat per a la Independència



Ajuntament de Gurb
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Emergències: 112

Mossos d'Esquadra 088 938860845

Ambulàncies 061

Bombers de Vic 085 938851080 / 934850303

ADF en cas d'incendi Coordinador 651817521 / 938895945

Remolc cisterna La Coromina 938860660 / 670535139

Remolc cisterna La Coromina 938892110 / 678489877

Remolc cisterna   Carbonell 938854061 / 619287071

Remolc cisterna Casanova del Pla 938889035 / 669293913

Remolc cisterna El Pascual 938863050 / 650985293

Emissora El Plans 938852131 / 679259597

Emissora La Codina 938889058 / 626697670

Emissora - remolc Mas S.Vicenç 938889201 / 629763023

Emissora L'Argila 938862784 / 689134535

Emissora - cuba Casanova del Pla 938889035 / 669293913

Ajuntament Emergències Agutzil: 650369350

Guàrdia Civil 938832178 Emergències 062

Policia Nacional 938894444

Ajuntament

Oficines 938860166 / Fax 938860047 / gurb@diba.cat

Alcalde 938860166 / Hores convingudes / rocatj@diba.cat

Regidories 938860166 / Hores convingudes / gurb@diba.cat

Secretaria 938860166 / Dill. a div. de 9 a 14 h.

Serveis tècnics 938860166 / Hores convingudes

Jutjat de Pau 938860166 / Hores convingudes

Pavelló Municipal 938861710 / 639 52 04 55

Serveis Sanitaris

Consultori de Gurb 938869922

Ambulàncies TSC 938869689

Creu Roja - Vic 938856262

Hospital General Vic 938891111

Farmàcia de Gurb 938863596

Hospital Santa Creu 938833300

Serveis educatius

CEIP Les Escoles 938861056

ceiplesescolesdegurb@xtec.cat / www.xtec.cat/ceiplesescolesdegurb

Llar d'infants la Quitxalla 938893616

S.E.S (Institut) 938897572

sesgurb@gmail.com / www.xtec.cat/sesgurb

Escola de Música de Gurb 938861056

Serveis a les persones i de lleure

Serveis Socials COSS 938891861 / coss@diba.cat

Casal de la Gent Gran 938869417 / casaldegurb@gmail.com

Centre de dia 938869916

Punt Jove de Gurb 938869320 / puntjove@gurb.net

Serveis generals

ATCA Aigües de Gurb 938892998 / atca@gurb.net

Oficina recaptació OGT 934729200

Consell Comarcal Osona 938832212

Assc. Defensa Animals 938892308 / 657620358

DAR oficina comarcal 938894544

ADS Associació Defensa Sanitària 938861968

Deixalleria de Vic 938892654

Servei de Taxi de Gurb 626491212

Estació d'autobusos 938892577

RENFE horari trens 902320320 / 938833570

Fecsa - Endesa 902536536

Gas Natural (urgències) 900750750

Gas Vic 938833644

Telefònica - averies 1002

Entitats

UE Gurb 938891273

UE La Cabra 938860166

Associació donants de sang 938860166

Teatre 7 i mig 938860166

Coral de Grub 938860166

Coral de Granollers 938860166

Coral infantil Els Eixerits 938860166

Associació contra el càncer 938860166

Parròquia de Sant Andreu 938892218

Parròquia de Granollers 938863140

Parròquia de Vespella 938861555

Parròquia de Sant Julià 938850890
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Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 8:30 a 15 hores
Telèfon: 93 886 01 66
gurb@diba.cat

L'Ajuntament ha modificat substancialment la pàgina web www.gurb.cat amb l'objectiu que sigui més operativa.
Cada dia s'hi pengen les notícies d'interès, la programació d'actes, les actes dels plens, etc. Permet donar-vos
d'alta com a usuari i d'aquesta manera rebreu informació puntual de totes les novetats, activitats, actes del
Ple, etc. Recordeu que podeu fer arribar els vostres suggeriments o preocupacions via Internet a l'adreça
electrònica gurb@diba.cat o per qualsevol altre mitjà que considereu adient.


