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Ajuntament de Gurb

L'AJUNTAMENT HA TRET A CONCURS L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES
DE MILLORA DE LA CARRETERA DE SANT BARTOMEU
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La segona fase consistirà en millorar el carril bici i
col·locar l'enllumenat al lateral esquerre des del carrer
del Canigó (final zona urbana) fins la zona esportiva.
El projecte preveu que la carretera es converteixi en
un carrer. En algun punt es desplaça un metre a la
dreta i en algun altre a l'esquerra amb l'objectiu
d'evitar-hi la velocitat. També preveu més de 10 passos
per a vianants i on actualment hi ha el semàfor (que
s'elimina), la carretera estarà una mica elevada, també
per evitar la velocitat a la cruïlla entre el carrer del
Castell i la plaça de l'Amistat, que serà més ampla.

El pressupost de les obres segons el projecte i pel que
fa a la primera fase és de 2.990.000 euros, IVA inclòs;
amb tot, el preu final no se sabrà fins que estigui
adjudicada l'obra, ja que segons la tendència de les
últimes adjudicacions que ha realitzat l'Ajuntament,
el context actual de crisi i que actualment poques
administracions realitzen obra pública d'aquesta mag-
nitud, tot fa pensar que es presentaran un gran nombre
d’empreses i que les ofertes econòmiques seran sensi-
blement inferiors al preu de sortida. En funció del
resultat de l'adjudicació de les obres, l'Ajuntament
decidirà si es realitza la segona fase (fins a la zona
esportiva) o es deixa per a més endavant.
Per el finançament de les obres hi ha una subvenció
de la Diputació de Barcelona, de la Generalitat i
l'aportació del Pla Parcial de Ca l'Arqués mitjançant
un conveni urbanístic per a la part proporcional al
seu tram i l'import també proporcional del que en
resulti de l'adjudicació definitiva de les obres. La resta
l'aportarà l'Ajuntament.

Properament s'iniciaran les obres de millora de la
carretera de Sant Bartomeu d'acord amb el projecte
redactat per la Diputació de Barcelona.

Com recordareu, l'Ajuntament va acceptar la cessió
de la carretera del tram que va des de l'Ajuntament
fins a la primera rotonda de l'Eix. El projecte, com ja
vam informar en anteriors butlletins, preveu unes
voreres amples, amb arbres, enllumenat, carril bici
en un lateral, aparcaments en determinades zones
tot respectant totes les entrades i sortides de vehicles
particulars, i els punts de recollida de deixalles.

Aquestes obres representaran una millora molt im-
portant, ja que la carretera de Sant Bartomeu serà
la via principal del municipi i en el seu entorn s'anirà
consolidant el nucli urbà, amb una nova plaça a la
urbanització de Ca l'Arqués i l'accés al recinte de
l'Esperança serà més fàcil.

Aquestes obres es faran en dues fases, la primera
consistirà en urbanitzar i millorar el tram que va des
de la rotonda de l'Esperança (Ajuntament) fins a enllaçar
amb el polígon de La Ronda (principi del serrat de
Prixana), és a dir, el lateral dret de la carretera de Sant
Bartomeu; i pel lateral esquerre es mantindrà i millorarà
el carril bici i és remodelaran únicament les zones
urbanitzades, les de davant els carrers de Colon, de
Sant Jordi i de Sant Roc, i el tram que va des del carrer
de Ginebrar (L'Armengol) fins al carrer del Canigó, amb
tots els serveis d'enllumenat, clavegueram, cablejat de
fibra òptica, telèfon, etc.

Acte de presentació del projecte ctra. Sant Bartomeu



LES OBRES
DE LA URBANITZACIÓ
DE MARTINENCS
AVANCEN A BON RITME

Les obres de la urbanització de Martinencs avancen al
ritme previst. Els propietaris poden tenir contacte
directe amb l'encarregat de les obres pels temes puntuals
que afectin a la seva finca com també tenir garantits
els subministraments mentre durin les obres. També
setmanalment poden parlar amb l'arquitecte director
de les obres.
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Pla parcial de Ca l'Arqués.

El projecte de reforma de la carretera de Sant Bartomeu va
lligat al desenvolupament del Pla Parcial de Ca l'Aqués, ja
que aquesta zona és sòl urbanitzable i no zona urbana com
la resta on es realitzaran les obres. Tot aquest procés hauria
estat més fàcil si Urbanisme de la Generalitat hagués aprovat
definitivament el Pla Parcial de Ca l'Arqués, però no ha estat
així per problemes amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA),
atès que per aquesta zona hi passa el torrent de Falgueres.

Aquest mes de febrer, finalment, l'ACA ha emès un informe
que resol parcialment el tema i l'Ajuntament pot executar
les  obres de la carretera amb la prescripció que el pont que
la creua ha de fer 8 metres d'amplada (actualment en fa
1,5 m) i el Pla Parcial de Ca l'Arqués ha de modificar
substancialment el projecte perquè Urbanisme l'aprovi
definitivament. Els tècnics redactors del Pla Parcial estan
treballant en el tema en el benentès que tant als propietaris
com a l'Ajuntament, que també és propietari, els interessa
que el projecte avanci. A l'Ajuntament especialment perquè
entre d'altres, li correspon una zona d'equipaments i una
parcel·la per poder-hi construir habitatges socials. Però com
que no està aprovat definitivament  seria agosarat efectuar
cap planificació.

Amb tot, des de l'Ajuntament valorem molt positivament
poder realitzar aquestes obres de la carretera, les quals
amb el temps representaran un canvi substancial en la
consolidació de la zona urbana i es podrà donar pràctica-
ment tota la volta a peu o amb bicicleta des de l'Ajuntament
fins la zona esportiva o pel darrera del serrat de Prixana
a Martinencs, Casa Tarradellas fins a Ca l'Arqués.

Aquesta serà l'obra pública de més magnitud que hagi
realitzat l'Ajuntament.

Vista de les obres a la Urbanització de Martinencs



Properament es reasfaltarà una part important del
polígon Mas Galí, concretament l'avinguda de la Seu
des de la rotonda de l'antiga C-17 el tram que passa
per damunt de la via del tren fins a la zona de les
discoteques, i part dels carrers de Sant Sebastià i de
l'avinguda de la Ribera. Aquestes obres van a càrrec de
l'Ajuntament i parcialment finançades pels propietaris.
També s'asfaltaran de nou els dos laterals de la C-17 de
La zona de Chocovic en direcció a Puigcerdà i el lateral
de la C-17 i Eix des de les Escoles Velles a Can Barnolas.

Aprofitant que les màquines estaran fent treballs a Gurb,
es repararan tots els punts on hi ha forats o blandons
a diversos carrers de tota la zona urbana.
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A DIFERENTS CARRERS
I ALS LATERALS DE LA C-17

S'ASFALTARÀ EL CAMÍ QUE VA
DE SANT JULIÀ DE SASSORBA
A LA CARRETERA DE
SANT BARTOMEU

En el transcurs d'aquest any està previst que es realitzin
les obres de millora i asfaltatge del tram de la carretera
de Sant Julià de Sassorba fins a la carretera de Sant
Bartomeu, que té una longitud de 2600 metres, dels quals
200 corresponen a l'Ajuntament de Sant Bartomeu.

D'aquesta manera tot el recorregut des de la carretera de
Prats fins a la carretera de Sant Bartomeu estarà en les
mateixes condicions. En els últims anys hem sol·licitat
subvencions tant a la Diputació de Barcelona mitjançant
el Consell Comarcal com a la Generalitat mitjançant el
Departament d'Agricultura per tal d'executar aquesta obra.
S'han elaborat diferents projectes i pressupostos, però
atesa la gran demanda de subvencions per aquest concepte
no ha estat fàcil aconseguir l'objectiu.

El Consell Comarcal mitjançant una subvenció del Pla
d'Obres de la Generalitat (PUOSC), ha realitzat els projectes
de diferents camins de diversos municipis, entre ells el que
va de Sant Julià de Sassorba fins a la carretera de Sant
Bartomeu. Serà el Consell qui traurà a concurs les obres
i l'Ajuntament en finançarà el 50% del cost. Segons el
projecte l'import és de 140.000 euros, IVA inclòs, tot i que
també es preveu una baixa considerable en l'adjudicació.
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Camí que va de sant julià de sassorba a la carretera de sant bartomeu

Estat del lateral de la C-17, on també s’asfaltarà



FINALITZADES LES OBRES DEL
CENTRE DE DIA PER A LA GENT GRAN
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Aquest nou equipament és un pas més en la consolidació
dels equipaments socials i el benestar de les persones.
També és un altre pas en la remodelació del recinte de
l'Esperança, i com els altres edificis està pensat que pugui
ser un equipament polivalent; si en un futur el Centre de
Dia es traslladés a la zona d'equipaments de Ca l'Arqués,
aquest espai podria servir per a moltes altres activitats
sense necessitat de reformes.

Tal com estava previst, han finalitzat les obres del
Centre de Dia per a la gent gran de Gurb.

Aquestes obres les ha finançat íntegrament el Fons Estatal
d'Inversió Local i el cost ha estat de 240.000 euros.

Aquest nou equipament, situat al recinte de l'Esperança
(l'espai anomenat la Quadra Gran), consta d'una sala
polivalent, una cuina, un despatx, lavabos adaptats i
vestidors. Com en els altres equipaments d'aquesta zona,
s'ha conservat l'estructura original, s'ha col·locat el sostre
de fusta i s'hi han fet les obertures que anteriorment hi
havia per tal que sigui un espai molt acollidor.

El Centre té una capacitat per a 15 persones i també podrà
utilitzar espais del Casal de la Gent Gran per a realitzar
diferents tallers, principalment durant els matins que el
Casal està tancat. En aquests moments, malgrat la situació
de crisi,  s'està negociant amb el Departament de Benestar
Social i Família el finançament per al funcionament del
centre, per tal que pugui estar obert tot el dia i oferir també
el servei de menjador.

El passat 12 de febrer el senyor Josep Lluís Cleries, conseller
de Benestar Social i Família, amb motiu de l'acte de
col·locació de la primera pedra de la nova residència per
a persones amb malalties mentals, va visitar l'Ajuntament
i va ser una bona ocasió per mostrar-li aquest nou equi-
pament i parlar del finançament. D'entrada, malgrat la
precària situació econòmica de la Generalitat, va transmetre
un missatge positiu i de bona predisposició. En el moment
que l'Ajuntament tingui resolt el finançament traurà a
concurs la seva gestió.

El conseller Cleries va visitar el Centre de Dia



GURB TINDRÀ UNA RESIDÈNCIA PER A MALATS MENTALS

Aquesta residència, única a Catalunya, tindrà una capacitat
de 45 places i serà per a atendre persones amb malalties
mentals. La seva funció serà facilitar les condicions bàsiques
de les persones usuàries, fomentar-los la rehabilitació
psicosocial, promocionar la responsabilitat individual i
l'autonomia personal entre d'altres. L'estada al Centre de
cada pacient serà d'una durada màxima limitada.

La gestió de la residència anirà a càrrec de la Fundació
Vella Terra, una entitat sense ànim de lucre que ja gestiona
altres serveis residencials i centres de dia entre altres, en
coordinació amb el Consorci Hospitalari de Vic i el centre
Psicopedagògic, tot hi que falta signar el conveni entre
totes les parts implicades. Part de la inversió la realitzarà
l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials de la Gene-
ralitat de Catalunya i la resta la Fundació.

Aquesta residència inicialment s'havia d'instal·lar al mas
Ricard de Gurb on ja hi havia hagut una residència de

gent gran, amb tot, per problemes de propietat atès que
la Generalitat hi participa econòmicament, la Fundació
Vella Terra va adquirir la parcel·la on s'està construint
l'edifici al polígon de la Ronda.

L'ACTUAL SITUACIÓ DE CRISI FA AUGMENTAR
LA DEMANDA DE SERVEIS SOCIALS
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Gurb forma part del Consorci d'Osona de Serveis Socials
(centre) COSS, del qual en formen part 9 municipis i està
coordinat per les regidories de Benestar social de cada
ajuntament. El consorci compta amb un equip de profes-
sionals format per treballadors i treballadores socials i
familiars, i educadors i educadores socials.

En el transcurs dels últims anys a Gurb s'han dut a terme
diverses actuacions orientades a promoure l'autonomia
personal, millorar la qualitat de vida, fomentar la cohesió
social, preveure i atendre situacions de marginació i execució
social, com també atendre les necessitats derivades de la
dependència i la manca de recursos bàsics.
Aquestes actuacions abasten des de la gent més gran
fins als més petits, de les quals en destaquem:

14 persones ateses mitjançant el servei d'ajuda domiciliària
(SAD) (higiene personal, alimentació, etc).

6 persones ateses en el servei d'atenció a la llar, que
consisteix en l'ajuda externa per a les tasques domèstiques
(neteja i manteniment de la llar).

37 persones del servei de teleassistència. Un aparell que
els permet comunicar-se durant les 24 h del dia amb un
centre d'atenció perquè en cas de necessitat puguin ser
ateses immediatament.

73 persones han sol·licitat el reconeixement de situació
de dependència, de les quals 33 estan en els programes
individuals d'atenció (PIA) i 19 se'ls ha reconegut el major
grau de dependència.

12 persones han utilitzat el banc d'ajudes tècniques (BAT),
un servei d'orientació professional sobre l'ús i compra de
material o petites reformes per a adaptacions d'habitatge.

Projecte “Acostem els serveis socials als ciutadans” que
consisteix en la visita a les persones de més de 80 anys
que viuen en masies aïllades i explicar-los els recursos
socials i sanitaris que poden utilitzar al municipi de Gurb.

9 famílies i 10 infants s'han beneficiat dels serveis bàsics:
ajuts pel pagament de les quotes a la llar d'infants, per la
participació en activitats extraescolars per a persones en
situació econòmica desafavorida.

7 nois i noies han utilitzat l'Espai jove, adreçat a nois i
noies d'entre 11 i 13 anys. Se'ls ofereix una nova via
socioeducativa en l'apartat acadèmic i en les activitats de
lleure. Aquestes activitats estan coordinades entre els
Serveis Socials, la SES (institut) de Gurb i el Punt Jove.

19 persones han utilitzat durant el 2010 el banc d'aliments
de la Creu Roja de Vic, entitat que té un conveni de
col·laboració amb l'Ajuntament de Gurb.

Com es pot constatar, la nova realitat socioeconòmica ha
generat un augment de les persones i de les famílies ateses
per als serveis socials durant el 2010.

L'Ajuntament és sensible amb aquesta realitat i hi
destina els recursos necessaris.

Informació facilitada pel COSS Serveis Socials de Gurb
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Obres de la Residència al polígon La Ronda



ORDENANCES FISCALS
TAXES I IMPOSTOS PER AL 2011

Hisenda

CALENDARI FISCAL 2011
Hisenda

En el Ple del passat mes de novembre es va acordar modificar
lleugerament l'Impost sobre béns immobles i la Taxa sobre
recollida de deixalles per adaptar-la a les noves tarifes que
apliquen les empreses que fan el servei de recollida.

En conjunt l'increment representa un 1% del conjunt
d'impostos i taxes que recapta l'Ajuntament.

La taxa per recollida de deixalles, continua essent deficitària
i les empreses que efectuen el servei de recollida l'han
incrementat en un 2% a més de l'increment de l'IVA que
es va produir des del passat juliol. L'import que correspon
pagar és de 104 euros cada habitatge de la zona urbana
i  66 euros els habitatges situats en zona rural.

GURB APROVA EL PRESSUPOST
PER A L'ANY 2011

Hisenda

En el Ple de l'Ajuntament del passat mes de gener es va aprovar el Pressupost municipal de l'any 2011. El pressupost és
de 4.148.000 euros, dels quals 2.668.000 euros corresponen al pressupost ordinari i la resta, 1.480.000 euros, al d'inversions.

En el pressupost ordinari 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 a les de personal que
són inferiors 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.

Pel que fa a les inversions, aquest any s'estan fent les obres d'urbanització de Martinencs i properament s'iniciaran
les de la carretera de Sant Bartomeu, finançades amb part del pressupost de 2010 i la resta del 2011 al ser projectes
que es desenvolupen en més d'un any. També està previst l'asfaltatge de la carretera de Sant Julià de Sassorba fins a
la carretera de Sant Bartomeu i l'asfalt de diferents carrers del polígon Mas Galí.

Concepte Increment

Impost sobre béns immobles urbans IBI 1,38 %

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 industrials 3,00 %

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

El període de cobrament dels impostos i de les taxes
aprovat per al 2011 és el següent:

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 els rebuts. També podeu fer-ho mitjançant
Internet a l'adreça http://orgt.diba.cat amb targeta de
crèdit o directament en compte bancari. 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.

Impost sobre vehicles tracció mecànica
Del 4 de febrer al 5 d'abril

Impost sobre béns immobles urbans
De l'1 d'abril al 2 de juny

Taxa sobre recollida escombraries
De l'1 d'abril al 2 de juny

Taxa pel manteniment del cementiri
De l'1 d'abril al 2 de juny

Impost sobre activitats econòmiques
Del 2 de setembre al 3 de novembre

Impost sobre béns immobles rústica
Del 2 de setembre al 3 de novembre

PRESSUPOST 2011

PREVISIÓ  INGRESSOS euros PREVISIÓ DESPESES euros

I Impostos directes 1.172.000 I Despeses de personal 500.100

II Impostos indirectes 80.000 II Desp. corrents i  serveis 1.502.500

III Taxes i altres ingressos 1.386.200 III Despeses financeres 6.000

IV Transferències corrents 779.800 IV Transferències corrents 382.400

V Ingressos patrimonials 50.000 VI Inversions reals 1.630.000

VI Alienació de béns 410.000 IX Passius financers 127.000

VII Transferències capital 70.000

TOTAL 4.148.000 TOTAL 4.148.000



En
senyament ACTIVITATS A LA SES

DE GURB (INSTITUT)

El passat  29 de gener es va celebrar la jornada de portes obertes amb una molt bona assistència de públic.
Tothom va poder visitar les instal·lacions i conèixer el projecte educatiu del centre. Finalitzada la preinscripció
hi ha 47 alumnes que l'han escollit com a primera opció. Un nombre molt favorable per poder treballar còmodament.

Activitat de lectura oral

El divendres 6 de febrer de 2011 la senyora Dolors Rossinyol,
professora i directora de l'aula de teatre de la Uvic, va
venir a l'institut per fer una activitat de lectura expressiva.
Es tracta d'un taller de teatre en el qual els alumnes
aprenen a llegir expressivament.

L'activitat s'ha acabat amb una gravació als estudis del
servei d'audiovisuals de la mateixa universitat i tindrà
continuïtat a l'aula d'anglès.

Activitats esport i escola

Els nostres equips de futbol sala i bàsquet han començat
les respectives competicions amb molt bons resultats. Fins
ara s'han jugat tres partits de futbol amb resultat sempre
positiu pel nostre equip. Pel què fa al voleibol, s'han
guanyat 2 dels 3 partits jugats.

Informació facilitada des de SES de Gurb

De les últimes activitats volem destacar la visita del
doctor David Serrat.

El senyor David Serrat, gurbetà i doctor en Geologia per
la Universitat de Barcelona, on és catedràtic de Geodinàmica
externa, ha estat degà de la Facultat de Geologia i vicerector
de recerca i rector de la Universitat de Vic. Ha treballat en
geomorfologia i geoarqueologia als Pirineus, a la Terra del
Foc, a l'Antàrtida, al desert d'Atacama i codirigeix l'excavació
de les coves de Toll i Teixoneres de Moià. Autor de nombroses
publicacions, ha col·laborat també en treballs de síntesi
(Historia Natural dels Països Catalans). Forma part del
Consell Científic de la Fundació Catalana per a la Recerca
i del Consell de redacció de la Revista Catalana de Geografia
i de Contributions to Science. Fou director general de
recerca de la Generalitat de Catalunya (1997-2002).

Després d'ensenyar-li les instal·lacions del centre, es va
reunir amb alumnes i amb el professor de ciències naturals
i secretari del centre, senyor Eduard Banqueri. Li vam
explicar el projecte de recuperació del torrent de l'Esperança
que els alumnes porten a terme. Va ser una conversa molt
agradable i, entre altres coses vam aprofitar per demanar-
li que properament vingués a fer una master class, cosa
que va acceptar de bon grat.

David Serrat amb el secretari Eduard Banqueri



L'AIGUA CALENTA DELS VESTIDORS DE LA ZONA ESPORTIVA
JA S'ESCALFA AMB ENERGIES RENOVABLES
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La recollida selectiva de la fracció orgànica de residus
municipals (FORM) permet reciclar una part dels residus
domèstics generats a través del compostatge. És impor-
tant que la FORM no contingui residus no degradables
(impropis) que s'han de separar abans de fer el compos-
tatge, com plàstics, ferros, vidres, etc.

Per controlar la correcta utilització dels contenidors de
FORM per part de la ciutadania, l'Agència de Residus
de Catalunya realitza comprovacions caracteritzant
periòdicament una mostra de 250 kg d'aquest residu.
La darrera caracterització realitzada a Gurb el desembre
passat va donar uns resultats molt satisfactoris en
comparació amb la mitjana de Catalunya. Un 97 % del
residu corresponia a FORM+poda, i només un 2,76%
eren impropis. A més, cal tenir en compte que una
tercera part dels impropis trobats corresponien a bosses
de plàstic, de manera que si se n'utilitzessin de reciclables
encara disminuiria el percentatge d'impropis.

Amb la subvenció del Fons Estatal d'Inversions Locals s'han
col·locat plaques solars tèrmiques i s'ha fet una instal·lació
geotèrmica que en el seu conjunt escalfa l'aigua de les
dutxes dels vestidors del pavelló i les dels vestidors del
camp de futbol. Aquesta actuació representarà un estalvi
energètic per a l'Ajuntament i alhora una contribució en
la preservació del medi ambient.

MOLT BON RESULTAT EN LA IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA
DE MATÈRIA ORGÀNICA EN EL SEU PRIMER ANY
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Quant a quantitat generada de FORM per habitant, els valors de Gurb durant l'any 2010 són de 230 g/habitant i dia,
mentre la mitjana d'altres municipis d'Osona és de 200 g/habitant i dia. Això vol dir que com més residu es recicla,
menys va al rebuig, que és el residu que s'ha de portar a l'abocador, i és també una prova que els ciutadans i les
ciutadanes de Gurb estan fent una bona tasca.



El manteniment dels camins de terra és una tasca que l'Ajuntament, amb la col·laboració del veïnat, dedica importants
esforços per mantenir una xarxa en condicions. Ja fa anys que al mercat han aparegut productes per impermeabilitzar
i compactar els camins de terra, donant-los unes característiques semblants als camins asfaltats, però mantenint el
camí de terra. Tot i així, s'ha provat poc l'eficàcia d'aquests productes a la comarca d'Osona.

L'Ajuntament de Gurb ha fet una prova amb la utilització d'una resina compactadora al camí de sortida de
l'Esperança cap a la rotonda de la carretera de Sant Bartomeu. Per fer aquest tractament s'ha d'incorporar aquest
producte líquid a la capa superficial del camí, prèvia eliminació de pedres grosses, i s'ha de compactar.

PROVA PILOT DE MILLORA D'UN CAMÍ
AMB UNA RESINA COMPACTADORA

M

ed
i Ambient

El procediment és relativament sen-
zill en comparació amb altres trac-
taments com l'asfaltatge, i a la
vegada és més econòmic i s'acon-
segueix millor integració paisatgís-
tica dels camins rurals. Segons
l'empresa distribuïdora del compac-
tant, el camí tractat es manté en
condicions de tres a cinc anys, se-
gons la freqüència i el tonatge dels
vehicles que hi ha de circular.

Passat aquest temps cal reparar els
punts deteriorats. De moment s'ha
fet aquesta primera prova i prope-
rament se'n farà una altra en una
zona d'aparcament de terra. Si els
resultats són satisfactoris, es plante-
jarà la utilització d'aquest producte
en d'altres camins del municipi.

Aplicació producte compactador

Compactació amb aplanadora-piconadora



ACTIVITATS DEL PUNT JOVE
Jo

ventut

Les properes activitats que organitzarem des del Punt jove
de Gurb seran  la tradicional -Biciletada popular light- i
la calçotada el diumenge 27 de març i també el IV Raid
d'aventura el dissabte 14 de maig amb guerra de pintura,
escalada amb caixes, resistència amb el ruc mecànic,
rocòdrom, i alguna sorpresa més!).  I per als pares i mares
es realitzarà una xerrada-debat sobre les noves tecnologies
i els nostres adolescents, un intercanvi d'experiències i
opinions sota el títol: Les tecnologies són educatives?.

Enguany, des del Punt Jove de Gurb, s'organitzarà el II cap
de setmana jove i d'aventura a la població d' Esterri d'Aneu,
entre abril i maig. El jovent podrà gaudir durant tot un
cap de setmana, envoltat de l'espai natural de les Valls d'
Aneu (Pallars Sobirà), d'unes activitats d'aventura (ràfting,
barranquisme, excursions amb cavall, amb raquetes de
neu, o amb quads de muntanya, en uns apartaments, o bé
a l'alberg o al càmping. L'any passat va ser el primer que

Aquest any des del Femer, per la setmana Blanca (del
28 a 4 de març) s'han realitzat diferents tallers per a
joves (taller de malabars i torneig de futbolí).

s'organitzava  i l'experiència va ser molt positiva. Per això,
aquest any es vol repetir. Els joves van marxar de Gurb el
divendres 28 de maig  i es van instal·lar als apartaments
de La Trainera; el dissabte al matí van fer una excursió
amb cavall, i a primera hora de la tarda van fer el descens
de barranc de perfeccionament “El barranc de l'Infern”.
Després de recuperar forces, el diumenge al matí els
esperava el descens de ràfting (un tram emocionant de 14
quilòmetres).

A més, des de l'adquisició del futbolí, tenim un Punt jove
amb molta més vitalitat en el seu dia a dia. El jovent ve
a jugar al futbolí, a fer una partida de cartes, al parxís o
a la Wii i així mantenim un contacte diari, espai que
aprofitem per a fer un acompanyament en temes
d'orientació laboral o educativa, activitats, sortides, bus
nit, etc. Ens proposen noves activitats i intentem que
s'impliquin en l'organització. I així és com entre el jovent

Un dels moments del torneig de futbolí



ha sorgit una nova inicitiva: “El femer es mou”.
Es tracta que la gent que faci una sortida a qualsevol
indret porti una banderola del Femer”i immortalitzi la
imatge. Totes les fotos es recolliran al Facebook del Femer
i a finals d'any farem un concurs i premiarem la millor
foto o la més original de l'any.

Si voleu consultar les nostres activitats les trobareu al
Facebook del Punt jove de Gurb El Femer i també a l'apartat
de Joventut de l'Ajuntament de Gurb:  http://www.gurb.cat
i podeu demanar informació trucant al 938 869 320 o
bé enviant un correu electrònic a: puntjovegurb@diba.cat.

Moltes gràcies a tots i a totes
per ajudar-nos a fer caliu!

Informació facilitada des del Punt Jove de Gurb

LA UNIÓ ESPORTIVA DE GURB
ESTRENA HI MNE

Esports

Un grup de gurbetans i gurbetanes -pares i fills- que
juguen a futbol, per iniciativa pròpia, han creat un nou
himne de la Unió Esportiva de Gurb. L'han assajat i
properament es podrà adquirir en format CD. Val a dir que
aquest detall ha despertat molt entusiasme entre jugadors
i jugadores de la UE Gurb. Felicitats!

En l'àmbit de l'esport volem destacar que la UE Gurb ja
disposa d'un desfibril·lador, un aparell electrònic per utilitzar
en el supòsit de detectar els primers símptomes de problemes
cardiovasculars per part d'algun/a esportista. L'aparell  està
a la infermeria que hi ha al costat dels vestidors del camp
de futbol i ja s'ha format a diferent personal per tal de
poder-lo utilitzar en cas de necessitat.

També cal destacar aquest curs que les antigues escoles
s'utilitzen a bastament per a realitzar diferents activitats
esportives tant de gent gran com per a joves, classes de
gimnàstica, balls caribenys, etc.

ACTIVITATS DEL PUNT JOVE
Jo

ventut
Una de les activitats del Punt Jove a Llavorsí



CONCURS LITERARI
Cultura

Els participants al concurs literari de Gurb van augmentant any rere any. Concretament en el del 2010 es van presentar
204 treballs dels quals 106 provenien de Gurb i els altres 98 d'arreu de Catalunya. Aquest any, quan encara no s'havia
enviat la convocatòria a les diferents escoles de Gurb i comarca, ja s'havien presentat 61 treballs, circumstància que
fa preveure un augment considerable. Com a novetat, enguany els treballs es poden presentar telemàticament.

XXII CONCURS LITERARI
DE GURB

Cultura

La Regidoria de Cultura
de l'Ajuntament de Gurb

convoca el:

XXIII Concurs Literari
“Ajuntament de Gurb”.

Lliurament premis 2010



Convoca:
Regidoria de Cultura
Ajuntament de Gurb
gurb@diba.cat

Amb la col·laboració de:
Òmnium Cultural
Consell Comarcal d'Osona

S'ofereixen
els següents premis:

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.

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

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 pàgines: Premis Tirant Lo Blanc, Pere Calders
i Pere Farrés. > Premi Carme Morera: extensió d'entre 3
i 6 poemes.

3. Com a novetat d'enguany, hi haurà dos sistemes de presentació:

> Presentació telemàtica: Cal enviar un correu electrònic amb
les dades personals (nom i cognoms, adreça, edat, telèfon i correu
electrònic) adjuntant l'escrit, en format word o pdf, signat amb
pseudònim, indicant categoria i el títol, a l'adreça:
mariona22222@hotmail.com
(indicant a l'assumpte: Premis literaris)

> Presentació 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 Cultra de l'Ajuntament de Gurb (Mas
de l'Esperança - 08503 Gurb).

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

4. Si una escola estimula els alumnes a participar en els premis
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.

5. Els treballs hauran d'arribar abans del dia 23 d'abril de 2011.

6. 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.

7. El veredicte del jurat es farà públic el dissabte 28 de maig
de 2011 a les 8 del vespre, a la Sala de Cultura de l'Ajuntament
de Gurb, en el marc de les Festes de Primavera.

8. 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.

9. 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.



ES COL.LOCARAN DOS RÈTOLS INFORMATIUS
DEL MUNICIPI DE GURB

Governació

Diversos veïns, principalment de masies de pagès, ens han
comunicat que els han visitat per fer la revisió del gas butà.

Cal tenir en compte que l'Ajuntament no ha atorgat cap
permís ni llicència per efectuar aquestes revisions i que les
empreses acreditades, tant de gas ciutat com de gas butà
han d'avisar amb antel·lació que efectuaran la revisió i el
personal ha d'anar degudament acreditat.

Pel que fa al gas butà, la data que s'ha d'efectuar
la revisió que es concreta en el canvi del tub de goma,
és la data de caducitat que està impresa en el tub. El regulador
(aparell que acobla la bombona) no té data de caducitat.

A Osona les revisions de gas butà habitualment les fa GAS
OSONA, SL. Per qualsevol incidència no dubteu en trucar al
93 886 90 06 per comprovar-ne l'autenticitat

Aquests dos rètols es col·locaran un a la zona esportiva i
l'altre a la zona de l'Hostal Nou, a la carretera de Prats. En
una cara hi haurà el plànol de tot Gurb amb indicació dels
punts més rellevants, les parròquies, les infraestructures,
els itineraris i rutes per fer a peu o en bicicleta.

En l'altra cara hi haurà el plànol de la zona urbana amb
indicació de tots els equipaments i serveis públics, de tots els
bars, els restaurants, les cases de colònies i de turisme rural.

MISSATGE ALS USUARIS DE GAS BUTÀ

Governació



Creiem que el Butlletí és un instrument necessari per informar a tots els veïns de Gurb dels fets més rellevants
que passen al municipi i que d'alguna manera directa o indirectament hi intervé l'Ajuntament, o per publicar-
hi activitats que realitzen les diverses entitats, però sense entrar en consideracions polítiques.

El grup municipal d'ERC ha sol·licitat tenir un espai per poder expressar la seva opinió sense que això hagi de derivar
en un debat polític entre les dues formacions o altres que hi puguin haver en un futur. Sol·licitud que l'equip de
govern ha acceptat, declinant entrar en debats polítics en aquest butlletí informatiu municipal per no perdre'n
l'essència. No pensem que s'hagi de negar el debat i la discussió política a ningú, però entenem que hi ha altres mitjans
per aquest fi com poden ser els butlletins propis dels grups municipals.

EL BUTLLETÍIn
fo
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UNA VEU NECESSÀRIA A L'AJUNTAMENT

Celebrem que el nostre Grup, amb 4 regidors a l'Ajuntament, tingui veu en el Butlletí municipal i, arribats al final de
la legislatura, es pugui fer balanç de la feina feta. En els darrers 4 anys hem treballat a favor dels interessos de la gent
de Gurb, fent costat a l'equip de govern en la majoria de projectes, i procurant aportar propostes i solucions per ajudar
a fer les coses millors. No ens agrada el soroll ni la polèmica gratuïta i sempre hem apostat per la feina rigorosa i
exigent. Gurb acumula més de 30 anys de majories absolutes, però sempre hem entès que la pluralitat és imprescindible
i s'ha de veure com una riquesa i no com un obstacle.

De la nostra tasca en podem destacar les iniciatives presentades al Ple, quasi sempre aprovades però no totes executades;
en destaquen les de fer un Pla d'inversions pel manteniment dels carrers, dotar els edificis municipals de fonts d'energia
renovables, adequar el serrat de Prixana com a parc urbà o renovar la web municipal i enfortir els canals de participació.
També vam aconseguir que tot l'Ajuntament es fes seva i defensés la nostra posició sobre el traçat sud del projecte
de tren transversal o que s'hagin tirat endavant propostes presents en el nostre programa com és l'ampliació de les
freqüències del bus que ens connecta amb Vic.

No sempre hem pogut compartir els criteris de l'equip de govern. Ens vam oposar al llistat de projectes presentats
per l'Ajuntament al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) que assigna els recursos durant els següents cinc
anys. Gurb va ser el municipi 35 en diners rebuts dels 51 que hi ha a Osona, tot i ser el 13è en població. No obstant
això, fa pocs mesos, per iniciativa del nostre Grup es va aconseguir una aportació extraordinària de 120.000 euros
per als veïns de Martinencs, que redueix els costos d'urbanització que han de suportar.

En altres temes, però, la coincidència ha estat plena. Hem aprovat, per exemple, el pressupost de 2011 ja que prioritza
la inversió per urbanitzar, per fi, la carretera de Sant Bartomeu, i es va atendre la nostra petició de dotar els serveis
socials de més recursos per alleugerir els efectes de la crisi que viuen algunes famílies del nostre poble. El nostre
programa electoral fugia de promeses impossibles i podem dir que, en un grau important, s'han acomplert bona part
dels objectius gràcies a l'esforç de tothom.

Grup Municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya
a l'Ajuntament de Gurb

Grup Municipal
de Convergencia i Unió



Ajuntament de Gurb

ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈSIn
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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 / 618301356

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

Punt Jove de Gurb 938869320 / puntjove@gurb.net

Serveis generals

ATCA Aigües de Gurb 938892998 / atca@gurb.net

Oficina recaptació OGT 938853673

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 938860801

Telefònica - averies 1002

Entitats

UE Gurb 938892054

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

PARTICIPACIÓ CIUTADANAIn
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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 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. 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.


