
En el Ple de l’Ajuntament que es va celebrar el
passat 18 de maig, després d’haver-se seguit tots
els tràmits pertinents, es va

procedir a adjudicar per unanimi-
tat les obres d’urbanització per
ampliar el Polígon Industrial de

Mas Galí.
En la convocatòria per escollir
l’empresa constructora que ha de

portar a terme les obres hi han
concorregut 23 empreses dife-
rents i el procediment seguit ha

estat el de subhasta a la baixa.
Com ja es va dir en l’anterior butlletí informatiu,
cal recordar que el preu de sortida que s’havia

fixat era de 835 milions de pessetes. Tot i això,
l’execució de les obres s’ha adjudicat a l’empresa

Ferrovial- Agromán perquè va presentar una
proposta per un import de 616.710.393 pessetes,

fet que representa un 25,92% de

disminució del cost.
Aquesta ampliació, que permet
crear 120.000 m2 de sòl representa,

en opinió dels dos grups polítics
del consistori, la consolidació de la
zona industrial de Gurb ja que

permet separar clarament l’espai
residencial i l’espai destinat a les
indústries. Per altra banda, la

situació privilegiada que té el
municipi en el context de la xarxa de comunicaci-
ons fa pensar que es podran atreure inversions

interessants que repercutiran en benefici de tots
els habitants de Gurb.

Aquesta ampliació,

en opinió dels

dos grups

del consistori,

representa

la consolidació

de la zona

industrial de Gurb

ADJUDICADES LES OBRES
D’AMPLIACIÓ DEL POLÍGON
MAS GALÍ
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GURB:
UNA PRIMAVERA
DE FESTES

Per Gurb, aquesta ha estat una prima-
vera farcida d’activitats ja que a més

de les tradicionals Festes de Primavera
que cada any es celebren, enguany hi
hem d’afegir el conjunt d’actes que

s’han portat a terme amb motiu de la
commemoració del Centenari de la
Creu de Gurb.

Les activitats van començar el 26 de
març amb la realització de la Cursa del Centenari
que incloïa en el seu recorregut el pas per dalt el

Castell. Seguidament, el dia 28 d’abril es va
celebrar al Femer la primera conferència de les
tres que es van portar a terme per explicar dife-

rents aspectes relacionats amb Gurb. En concret,
Francesc Farrés va fer una xerrada sobre la rique-
sa fòssil del municipi, incloent una exposició i un

passi de diapositives. El dia 5 de maig, Mn.
Antoni Pladevall ens va il·lustrar amb una interes-
sant pinzellada d’història del Castell de Gurb i de

tot el poble en general. Per acabar, el dia 19 de
maig, els germans Ignasi i Xavier Roviró, del Grup
de Recerca Folklòrica d’Osona ens van explicar la

història fantàstica i imaginària del nostre munici-

Aquest mes de maig han finalitzat les obres de
construcció de la rotonda que permet substi-
tuir la perillosa –i ja històrica- cruïlla de

l’Esperança. Les obres, que han estat finança-
des per la Generalitat de Catalunya i que han
tingut un cost de 54 milions de pessetes,

representen una millora impor-
tant per a tots els conductors
que circulen per la carretera de

Sant Bartomeu i també per a
tots els veïns de la zona.
Amb aquesta rotonda s’ha

donat resposta a les reivindica-
cions que des de fa anys
s’havien plantejat per part dels

ciutadans del municipi, que denunciaven la
perillositat del tram, tot i que momentània-
ment s’havia intentat alleugerir el problema

amb la construcció d’un pont al carrer
Sant Roc, que connecta la carretera de Sant
Bartomeu amb la zona esportiva de Vic.

S’ACABEN LES OBRES DE LA ROTONDA

DE L’ESPERANÇA

L’antiga cruïlla de l’Esperança:
una imatge per al record

NOU HORARI

D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

A L’AJUNTAMENT

Es comunica a tots els veïns que,
des del passat 13 de maig, s’ha
fixat un nou horari d’atenció al
públic a les oficines municipals.
Així doncs, cal tenir present que
els dissabtes al matí l’Ajuntament
romandrà tancat però continuarà
rebent totes les visites de dilluns
a divendres de dos quarts de nou
del matí a les tres de la tarda.

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores
Telèfon: 93 886 01 66    Adreça electrònica: gurb@diba.es

La coral infantil Els eixerits de Gurb, aquesta Pasqua van participar
activament a les cantades de Caramelles que van organitzar. Fins i tot,
en el Concurs de Caramelles de Sant Julià de Vilatorta, van guanyar

els primer premi de vestuari.
De totes les actuacions, en podem destacar l’Aplec de Sant Roc, que
va permetre recollir uns quants dinerons gràcies a les cantades i a la

rifa d’ous, pernils i embotits.
Per acabar la temporada, el dia 30 d’abril, juntament amb tots els
pares i mares, van celebrar un dinar molt animat.

Per tancar tots els actes de les Festes de Primavera,
el diumenge dia 4 de juny es va celebrar la Festa de
la Vellesa, en homenatge a les persones més grans

de 70 anys que viuen al nostre poble. La diada va
començar amb una missa a les 12 del migdia i va
continuar amb un concert a càrrec de la Coral de

pi a partir de les històries i llegen-
des que s’han explicat al llarg dels
anys. És de destacar que aquestes

conferències van comptar amb un nombre molt
satisfactori d’assistents.
Entre tant, el dia 1 de maig, en el context de la

tradicional Caminada popular al Castell de Gurb,
en la qual enguany van participar més de 350
persones, es va inaugurar una esplèndida Taula

d’Orientació per commemorar el centenari.

El conjunt

d’activitats

realitzades han

despertat un gran

interès en molta

gent de Gurb i de

tota la comarca

A més d’això, el dia 3 de
juny es va inaugurar

l’exposició de fotos
antigues del Castell de
Gurb, que recull –des de

l’any 1945– tota la història fotogràfica
d’aquest espai. El mateix dia 3 es va
celebrar la Festa de les Lletres amb

l’entrega de premis del XII Concurs literari.
En aquest acte, que comptava com a
convidat d’honor amb l’escriptor Màrius

Serra, es va fer un emotiu homenatge al
també escriptor Avel·lí Artís-Gener, Tísner,
que havia confirmat la seva assistència a

l’acte però que va morir tres setmanes
abans. El veí de Gurb i professor de la
Universitat de Vic, Josep Tió, va ser

l’encarregat de glossar el més destacat de
la vida i l’obra de l’homenatjat.

La caminada del dia 1 de maig va ser
un èxit de participació

Un moment de la conferència amb Mn. Antoni Pladevall,
que ens va parlar de la història del Castell de Gurb

Gurb. Seguidament es va fer el dinar amb la gent
gran, que va servir per retrobar-se en un dia tan
especial per a tots ells. L’activitat va acabar amb

l’animada música de la Família Picarol. Esperem que
l’any que ve ens puguem tornar a retrobar tots.
Per molts anys!

Butlletí editat conjuntament
pels grups municipals de CiU i ERCAJUNTAMENT DE GURB



S’ACABA LA TEMPORADA

AMB BONS RESULTATS

En els darrers mesos s’han portat a terme
diverses activitats esportives que han rebut el
suport de la regidoria d’Esports de l’Ajunta-

ment de Gurb:
X edició de les 24 hores de Futbol-sala de
Gurb, celebrades els dies 6 i 7 de maig. Hi

van participar 16 equips, i els quatre primers
classificats van ser: Fred net, All blanc, Fred
Manlleu i Esports Gurb.
II Festival de patinatge de Gurb, realitzat el
21 de maig, on van participar 8 equips i la
presència de 200 assistents. Aquest festival

s’organitzà amb la col·laboració de la Junta de
Gurb de l’Associació Contra el Càncer d’Osona
i va fer possible recollir 55.000 pessetes.

Lliga de Futbol-sala organitzada entre els
mesos de novembre i maig pel Patronat
Comarcal d’Esports. Al final de la competició,

l’equip infantil ha ocupat la tercera posició,
mentre que els cadets i els juvenils han quedat
campions del seu grup, cosa que va permetre a

aquests darrers participar en la fase territorial
però van ser eliminats en primera ronda.
Els equips de futbol de Gurb que participen

en la competició de 3ª regional han acabat la
lliga i hem de destacar que la U.E. Gurb ha
quedat classificada per sota de la meitat de

la taula, mentre que el C.A. La Cabra ha
quedat una mica millor, ocupant una posició
de la meitat de la taula.

ES CREA UNA TAULA

DE COOPERACIÓ

AMB VIC

En el Ple del passat mes d’abril es van
aprovar les normes que han de regir el
funcionament de la recent creada Taula

de cooperació entre els municipis de Gurb
i de Vic.
Aquesta Taula de cooperació permet

institucionalitzar les relacions, no sempre
senzilles, entre els dos Ajuntaments i es
converteix en un punt de trobada per

plantejar totes aquelles qüestions en què
és necessària la col·laboració mútua. La
primera reunió, el 2 de juny, ha servit per

tractar qüestions com la connexió entre el
polígon Mas Galí de Gurb i el Sot dels
Pardals de Vic.

La Taula està presidida pels dos alcaldes i
en formen part diversos regidors de cada
consistori, en funció de les temàtiques a

tractar. La representació de l’Ajuntament
de Gurb respecta la proporció resultant
dels resultats electorals i assegura la

presència de membres de CiU i d’ERC.

ROBATORIS EN DIVERSES

MASIES DE GRANOLLERS

DE LA PLANA

Des de fa unes setmanes, diverses cases
de pagès de Granollers de la Plana s’han

vist afectades per alguns robatoris consis-
tents en la sostracció d’eines i estris
diversos. Per aquesta raó sembla oportú

demanar que es posi la màxima atenció
per estar alerta en cas d’observar conduc-
tes o moviments estranys. Així mateix,

aprofitem per recordar el número de
telèfon dels Mossos d’Esquadra per si us
fos d’utilitat (93 886 08 45) i, en qualse-

vol cas, es recomana la presentació de la
corresponent denúncia si es produeix
algun robatori.

EL PROPER CURS L’ESCOLA

JA TINDRÀ TRES CARGOLES

Quan comencin les classes al mes de
setembre, les escoles disposaran de dues
cargolesmés a banda de la que ja hi ha

actualment. Una d’elles ha de servir per
dotar la llar d’infants de prou espai per a
tots els nens i nenes, i l’altra es destinarà als

alumnes del CEIP.
Aquesta circumstància posa de manifest
una vegada més la falta d’espai que afecta

Les Escoles de Gurb. En aquest sentit, com ja
s’ha anat informant, els dos grups munici-
pals estan treballant conjuntament per fer

possible que ben aviat hi hagi una solució
definitiva al problema existent. Certament,
el Departament d’Ensenyament ha recone-

gut en respostes parlamentàries, la necessi-
tat de resoldre aquesta situació i veu amb
bons ulls que les noves instal·lacions es

facin al barri de Prixana. Per això s’espera
que properament es pugui concretar el
calendari de finançament de les obres i que

es pugui anar enllestint el projecte.

COMENÇA L’ESCOLA D’ESTIU

Com cada estiu l’Ajuntament i l’Associació

de Mares i Pares d’Alumnes de les Escoles de
Gurb organitzen l’Escola d’Estiu per a tots
els nens i nenes que hagin cursat de P3 fins

a 6è. Talment com en les anteriors edicions,

LA CARRETERA DE MALARS

HA ESTAT REPARADA

Recentment s’ha estrenat la carretera del

nucli de veïns de Malars una vegada s’han
acabat les obres d’asfaltat. Aquesta via
estava força deteriorada i, malgrat el

manteniment periòdic, ha estat necessària
una actuació més intensa. El cost de les
obres ronda els 15 milions de pessetes.

S’ENCARREGA UN ESTUDI

PER REFORMAR LES NORMES

SUBSIDIÀRIES

Recentment s’ha encarregat al despatx BCN
Arquitectes, SL un estudi que ha de servir
com a base de treball per reformar les normes

subsidiàries que regulen la matèria urbanísti-
ca del nostre municipi. Les normes vigents en
l’actualitat, que es van aprovar l’any 1982,

han quedat desfassades pel fet que la realitat
actual de Gurb és molt diferent a la de fa 20
anys. El procediment per modificar-les és

complex i llarg. Per això, ben segur que en
propers butlletins aniran apareixent informa-
cions relatives a aquesta qüestió.

POSADA EN MARXA D’UN

SERVEI D’AUTOBÚS FINS A VIC

Properament entrarà en funcionament un

servei d’autobús per als veïns de la carretera
de Sant Bartomeu per arribar fins a Vic. El
servei, que efectuarà l’empresa Autocars

Bueno farà sis trajectes al llarg del dia. Està
previst col·locar parades en dos punts
diferents: a l’alçada dels carrers Sant Roc i

Colom, i a la zona de la plaça de l’Amistat.
S’espera que aquest servei pugui ser d’utilitat
per a aquests veïns i l’evolució que pugui tenir

dependrà de l’ús i de la demanda que se’n faci.
Ben aviat rebreu més informació sobre els
horaris i els punts exactes de cada parada.

l’escola d’estiu es portarà a terme a les
Escoles de Gurb des del 26 de juny fins al 28

de juliol en períodes de setmanes. L’horari
és de 9 a 1 del matí i es disposa de menja-
dor opcional d’1 a 3 del migdia. Els partici-

pants comptaran amb monitors que els han
preparat diverses activitats: jocs, excursions,
tallers, bicicleta, manualitats… Esperem que

aquest any us ho passeu molt bé!

ELS VIATGES DE L’IMSERSO

Per a aquelles persones que hi poguéssiu

tenir interès, us volem recordar el
funcionament dels viatges de l’IMSERSO:
Per accedir a aquests viatges heu de complir

alguna de les següents característiques:
- Tenir com a mínim 65 anys.
- Ser pensionista de jubilació del Sistema

Públic de Pensions.
- Altres pensionistes del Sistema Públic de
Pensions, amb 60 anys complerts.

Quan l’acompanyant de viatge és la parella,
no cal que compleixi els requisits. També
s’admet com a acompanyant un fill amb un

grau de disminució igual o superior al 45%.
Per tal de poder-hi assistir heu de realitzar
una sol·licitud a l’octubre o al febrer aproxi-

madament, depenent de l’obertura de  la
convocatòria, a l’Ajuntament o a qualsevol
oficina de Benestar Social. Aquesta sol·licitud

serveix per reservar la plaça pel viatge i
marcar la preferència de la destinació.
Els viatges que normalment es realitzen són

a la Península, normalment al sud, a les Illes
Balears, Canàries, Portugal i circuits
culturals de Galícia, Navarra i País Basc,

inclouen el viatge des de Barcelona al lloc
de destinació i pensió completa, així com les
sortides d’un dia des del lloc on s’està quan

es tracta de circuits culturals.
Felicitem a les persones que han pogut gaudir
d’aquests viatges i us desitgem sort als que ho

heu sol·licitat aquest any. Si voleu més infor-
mació podeu adreçar-vos a l’ Ajuntament.

Terrenys on s’ubicarà
la futura escola de Gurb

10.000 ESCOLTES

ACAMPEN A GURB DURANT

DOS DIES

El cap de setmana de l’1 i el 2 d’abril
Gurb va acollir la primera trobada
general, denominada “Xarbot”, dels

Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de
Catalunya. En aquesta activitat hi van
participar 10.000 nens i joves de fins a

18 anys i van aprofitar l’ocasió per
realitzar una gran quantitat de tallers i
activitats de caràcter lúdic, cultural i

formatiu.
Una part de l’organització de la trobada
es va ubicar a la zona esportiva de Vic

mentre que l’anomenada “vila escolta”
es va situar a la zona d’Osona Parc. El
dia 1 a la tarda aquesta activitat va

rebre la visita del Conseller de Presi-
dència, l’Honorable Sr. Joaquim Triadú,
que va estar acompanyat per l’alcalde,

Josep M. Falgueras, i pel regidor de
Promoció Cultural i Joventut, Carles
Mundó, a més de diverses autoritats de

Vic i comarca.

satisfactòria organitzant activitats amb l’Associació

de Mares i Pares de Les Escoles.
És d’esperar que aquesta activitat, a més d’ensenyar
i entretenir, contribuirà de ben segur a reforçar en el

futur el grup de teatre Set i Mig.
Per a aquesta primera edició, comptem amb la
participació d’una vintena de nens i joves.

AL JULIOL, NENS I JOVES PARTICIPARAN

EN UN TALLER DE TEATRE

Des de la regidoria de Promoció Cultural i Joven-

tut, s’ha preparat un Taller de Teatre per als nens i
joves d’entre 6 i 14 anys, que es portarà a terme
durant dues tardes a la setmana del mes de juliol.

Aquest Taller de Teatre estarà dirigit pel grup Teatrart,
els responsables del qual són en Joan Petit i la
Montse Vilà, que ja ha col·laborat de manera molt


