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Ajuntament de Gurb

Properament finalitzaran les obres de millora de
la carretera de Sant Bartomeu del Grau que
esdevindrà un carrer. Aquestes obres com ja hem
anat informant han estat finançades per la Diputació
de Barcelona la part ja urbanitzada. Malgrat que tots
els veïns patim les molèsties inevitables de l'obra,
finalment podem dir que ben aviat estarà acabada.
No ha estat una obra fàcil atès la poca uniformitat
dels edificis preexistents i que les obres s'han adaptat
en la mesura possible a la realitat procurant afectar
el mínim possible als propietaris.

La carretera de Sant Bartomeu, com a via principal
del nucli urbà, suposarà una millor connexió amb els
diferents barris i sectors, centres d'ensenyament, així
com un millor accés al recinte de l'Esperança i la zona
esportiva. Al seu entorn, amb el temps, s'anirà con-
solidant la zona urbana.

Aquesta via permetrà que els veïns i veïnes de Gurb
puguin passejar a peu o amb bicicleta pel nucli urbà
de Gurb sense el perill que suposa actualment.
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e LES OBRES DE LA CARRETERA DE SANT BARTOMEU

A LA RECTA FINAL

D'altra banda s'han aprofitat les obres per passar el
cablejat de fibra òptica i instal·lar una xarxa de
desaigües de grans dimensions que ha d'evitar possibles
inundacions.

2a fase fins al pavelló

Atès que les obres no s'han desviat del preu
d'adjudicació, l'Ajuntament ha previst aprovar la
realització de la segona fase, però amb un pressupost
més ajustat i amb el mínim d'obra.

Aquesta segona fase consistirà en millorar el carril
bici que va des de can Violi fins a la zona esportiva,
la instal·lació d'enllumenat i la col·locació de la fibra
òptica. D'aquesta manera quedarà culminat tot el
projecte realitzat per la Diputació de Barcelona, el
qual representarà una millora important en la segu-
retat de les persones atès que la Zona esportiva cada
vegada està més utilitzada, tant per a activitats
esportives com lúdiques en les quals sovint hi parti-
cipen moltes persones.

Estat actual de les obres a la carretera de Sant Bartomeu
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e LA FIBRA ÒPTICA

ARRIBA A GURB

Amb la col·laboració de l'Ajuntament, del veïnat, del jovent
del poble i la Fundació guifi.net,  ja fa un temps que es
dóna cobertura de banda ampla amb fibra òptica a 1
gigabit (1000 megues) a unes quantes cases del sector
nord de Gurb; n'estem molt satisfets. Ja estem iniciant els
treballs per estendre-ho a la resta del municipi, primer
fins a Serrabonica, Vespella i Sant Andreu de Gurb, per
continuar empalmant amb la zona urbana de Gurb fins a
l'Esperança quan acabin les obres de la carretera de Sant
Bartomeu i començar nous trams per Granollers de la Plana
i Sant Julià de Sassorba.

Creiem que aquest ambiciós repte és una iniciativa molt
important per a la prosperitat al nostre poble, especialment
en temps de crisi. La fibra òptica  deixarà obsoletes les
tecnologies que coneixem ara (telefonia per coure, mòbils
3G o 4G, televisió per TDT o Internet per ADSL), vindrà per
quedar-se durant molts anys i proporcionarà noves apli-
cacions, una altra Internet amb televisió interactiva i d'alta
definició, teletreball, teleassistència o serveis de seguretat.
Això es traduirà en qualitat de vida i productivitat, ajudant
a què el nostre poble sigui el municipi pròsper i de futur
que tots volem, tant pels que hi vivim o hi treballem avui
com per a les futures generacions que vindran.

A Gurb estem creant un nou model
de desplegament de telecomunica-
cions sostenible, més just i finançat
per les persones usuàries. És impor-
tant entendre que perquè sigui pos-
sible es fa des de la iniciativa ciuta-
dana. Per una banda les adminis-
tracions públiques veuen limitada
la seva capacitat d'actuació en
aquest camp i per l'altra els opera-
dors comercials tenen unes altres
prioritats que farien que la fibra no
arribés a Gurb fins d'aquí a vàries
dècades i segurament amb un for-
mat diferent.

En canvi, si ens ho fem entre tots
serà molt millor, més econòmic, arri-
barà a tot arreu i molt abans, i també
contribuirem a crear més riquesa al
poble proporcionant feina als nostres
joves i empreses de serveis de casa
nostra en comptes donar-la a mul-
tinacionals forasteres.

Durant aquests darrers mesos ja s'han fet algunes sessions informatives i en continuarem
fent alguna més en funció de com avancin els treballs. Del finançament que ens
proporcioneu depèn el ritme del treball i les inversions. Tot plegat té la seva complexitat
però estem segurs que si comptem amb el vostre indispensable suport i el de
l'Ajuntament, ens en sortirem.

Per a més informació o ajudar-nos en aquesta empresa, podeu contactar amb nosaltres
escrivint-nos a: fibraoptica.gurb@guifi.net o bé trucant-nos al 619 20 00 70 (Marc).

Informació facilitada per Guifi.net (Gurb)

Penjant el cable de fibra òptica



ORDENANCES FISCALS
TAXES I IMPOSTOS PER AL 2012

Hisenda

En el Ple del passat mes d'octubre es va acordar modificar
lleugerament l'Impost sobre béns immobles, l'Impost
sobre vehicles 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 1,5% del conjunt d'impostos i taxes que
recapta l'Ajuntament

Com a novetat, aquest any i el proper, els ajuntaments
estan obligats a complir el Reial decret 20/2011 del
Govern de l'Estat que obliga a incrementar l'IBI consi-
derablement a la majoria de municipis d'arreu de Catalunya
i Espanya; aquest increment varia en funció de si han fet
la revisió cadastral o l'exercici en què l'han fet.

Concretament en el cas de Gurb (i la majoria de municipis
petits de la comarca no s'ha efectuat la revisió cadastral
des dels anys 80 i per tant tenen el valor cadastral baix).
L'increment és obligatòriament del 10%. Val a dir que
aquest Decret va sortir quan els ajuntaments, complint la
Llei, ja havien aprovat les ordenances. L'IBI és un impost
que recapta l'Ajuntament però el valor cadastral y la
normativa ve regulada pel Ministeri d'Hisenda.

Respecte a la taxa per a la recollida de deixalles l'import
que correspon pagar és de 108 euros cada habitatge
de la zona urbana i 69 euros els habitatges situats
en zona rural.

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. Amb tot, la
part positiva és que els gurbetans i gurbetanes cada dia
reciclem millor, si bé persisteix el problema dels aboca-
ments il·legals per part de gent que va de pas i robatoris
en diverses àrees de recollida.

Concepte Increment

Impost sobre béns immobles urbans IBI 1,37 %

Impost sobre activitats econòmiques IAE 0,00 %

Impost sobre vehicles de tracció 3,00 %
mecànica IVTM

Impost sobre construccions 0,00 %

Taxa de recollida de deixalles domiciliàries 4,00 %

Taxa de recollida de deixalles industrials 4,00 %

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

CALENDARI
FISCAL 2012

Hisenda

El període de cobrament dels impostos i de les taxes aprovat
per al 2012 és el següent:

Impost sobre vehicles tracció mecànica

Del 3 de febrer al 4 d'abril

Impost sobre béns immobles urbans

Del 4 d'abril al 5 de juny

Taxa sobre gestió de residus (deixalles)

Del 4 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 sistema
gratuït d'alertes 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.

Àrea d’aportació de deixalles.



En el Ple de l'Ajuntament del passat mes de gener, per unanimitat es va aprovar el Pressupost municipal corresponent
a l'any 2012. El pressupost és de 2.679.452,00 euros, dels quals 2.447.401 euros corresponen al pressupost ordinari i
la resta, 232.051 euros, al d'inversions.

En el pressupost ordinari, igual com el del 2011, 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 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, el pressupost s'ha reduït sensiblement. La part important de les obres de la carretera de
Sant Bartomeu van a càrrec del pressupost de 2011 i pel 2012 està previst asfaltar el camí que va de Sant Julià de
Sassorba a la carretera de Sant Bartomeu, i arreglar la teulada i la instal·lació elèctrica del Teatre. Aquestes obres estan
finançades parcialment amb una subvenció del PUOSC (Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya).

GURB APROVA EL PRESSUPOST
PER A L’ANY 2012

Hisenda

PRESSUPOST 2012

PREVISIÓ INGRESSOS PREVISIÓ DESPESES

I Impostos directes 1.178.000 I Despeses de personal 484.000

II Impostos indirectes 100.000 II Desp. corrents i  serveis 1.421.101

III Taxes i altres ingressos 514.000 III Despeses financeres 6.000

IV Transferències corrents 712.452 IV Transferències corrents 409.300

V Ingressos patrimonials 35.000 VI Inversions reals 232.051

VII Transferències capital 140.000 IX Passius financers 127.000

TOTAL 2.679.452 TOTAL 2.679.452
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L'AJUNTAMENT COMPRA UNA NOVA MÀQUINA
PER TALLAR L'HERBA DE LES ZONES VERDES

euros

El creixement de l'àrea urbana de Gurb dels darrers anys ha comportat un
notable augment de les zones verdes municipals. La majoria d'elles tenen
gespa natural i el seu manteniment es basa en la sega periòdica de les
mateixes tres o quatre vegades l'any. Fins ara l'ajuntament disposava d'una
màquina adequada per tallar gespa de les zones enjardinades, però no per
a parcel·les de grans dimensions. Des que es van incorporar algunes
d'aquestes noves grans àrees verdes, com el lateral de la C-17 del sector
de la Ronda, el camp del costat del SES o les àrees verdes i d'equipaments
del polígon la Ronda, sovint s'ha hagut d'externalitzar part de la feina, ja
que és una tasca estacional, el vuitanta per cent de la qual es concentra
durant la primavera.

Actualment Gurb té uns 170.000 m2 de zones verdes i d'equipaments
que requereixin treballs de sega de l'herba, entre la part urbana i la
rústica (parròquies). Per això, s'ha adquirit un tractor compacte per a
jardineria de 60 CV, amb una màquina accessòria de tallar gespa de ganivetes,
d'una amplada de tall de 180 cm. Amb la nova maquinària es guanyarà en
eficiència, en capacitat de treball, i a mig termini, s'optimitzaran els costos
de manteniment de les zones verdes. Es preveu poder oferir en un futur, als
propietaris de solars del municipi, el servei de sega dels mateixos quan sigui
necessari. La polivalència del tractor també permetrà, si es creu convenient,
donar-li altres usos amb l'adquisició d'eines complementàries, com fer treballs
de neteja de vials en cas de nevada, de repartiment de sal a les vies públiques,
o de treballs d'esbrosta de vegetació invasiva en àrees rurals o forestals.

Tractor i tallagespa



45 persones disposen del servei de tele-
assistència, un aparell de tecnologia
avançada i atenció personal que està
connectat permanentment a un centre
d'atenció. Atenció a càrrec d'un equip de
professionals qualificats i intervenció en
cas d'emergència.

Aquest és un servei que millora
l'autonomia personal, afavoreix la per-
manència de la persona en el seu domicili
i facilita la comunicació amb l'exterior.

Malgrat la dificultat econòmica de la Generalitat, es mantenen
les negociacions per a la obertura del Centre de dia. Les nego-
ciacions es duen a terme en l'àmbit comarcal directament amb
el conseller de Benestar social i Família a nivell comarcal, ja que
hi ha tres centres més que estan en la mateixa situació que Gurb.

Els centres de dia fins ara es finançaven mitjançant una aportació
de la Generalitat per plaça (com les llars d'infants o escoles de
música), amb una aportació dels ajuntaments que consisteix en
el manteniment dels serveis, els consums i una aportació
econòmica, i la resta una petita aportació dels usuaris més el
cost del dinar, si era el cas. I el sistema de gestió, normalment,
és mitjançant una concessió administrativa.

Les negociacions són fluides i hi ha bona predisposició per totes
les parts, però manca la partida econòmica de la Generalitat,
imprescindible perquè pugui ser viable. L'Ajuntament ja està
disposat a assumir les despeses generals de serveis i consums i
una col·laboració però sense l'aportació de la Generalitat, el
copagament seria massa elevat i faria que el servei no fora viable.

B
en

estar Social GURB TÉ 45 USUARIS
DE TELEASSISTÈNCIA

B
en

estar Social L'AJUNTAMENT ESTÀ NEGOCIANT AMB LA GENERALITAT EL FINANÇAMENT
PER A L'OBERTURA DEL CENTRE DE DIA

L'objectiu és afavorir l'autonomia de la persona gran que viu sola, que conviuen amb altres persones en situació similar o la
de qui té alguna discapacitat. El cost d'aquest servei està finançat per la Diputació de Barcelona en un 58% i la resta
l'aporta l'Ajuntament.

Informació facilitada pel COSS Serveis Socials de Gurb

Centre de dia



En aquest tram s'ha hagut de condicionar un camí inexistent i en resta pendent la senyalització. El tram de Gurb entra
pel polígon les Casasses (al costat de la central elèctrica), travessa el Gurri per unes noves passeres a l'alçada del Molí
d'en Valls i llavors s'enfila pels terrers de la Teuleria, on s'interconnecta amb el sender local de Granollers de la Plana.
Després es dirigeix cap a Malars, on travessa novament el Gurri per la palanca de Malars i entra al municipi de les
Masies de Roda. En el cas de Gurb, el sender sempre segueix camins existents i oberts al públic segons l'inventari de
camins de l'Ajuntament. El recorregut total del sender és d'uns onze quilòmetres, tres i mig dels quals passen pel terme
de Gurb. En el moment de redactar la notícia, en el tram de Gurb queda pendent posar una capa de grava en alguns
llocs i fer-ne la senyalització. La previsió és que a finals de juny, estigui completament acabat.
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PROPERA INAUGURACIÓ DE LA RUTA DEL GURRI

Ara fa 3 anys que es va inaugurar el
camp de futbol de gespa i des de ales-
hores que no ha parat l'increment de
jugadors, majoritàriament de Gurb.

Aquesta temporada s'han creat dos equips
nous i ja en són 15, amb més de 300 nens,
nenes i joves que practiques aquest esport.

Els equips actuals són:

Iniciació; pre benjamí vermell; pre benjamí
negre; benjamí B,; benjamí A, aleví B;
aleví A; femení aleví infantil; infantil,
cadet, juvenil, tercera, quarta, femení 2A
i femení 1A

EL CAMP DE FUTBOL DE GESPA DE GURB
Esports

La Ruta del Gurri és un eix pedalable i senderista que enllaça Vic amb la Ruta del Ter i que transcorre entre Vic i Roda,
passant pels termes municipals de Gurb i les Masies de Roda. Aquesta ruta actualment està en fase d'execució. El
Consorci Alba-Ter, promotor del projecte, n'ha gestionat el finançament a través d'un PUOSC. El tram de Vic, que és
on ha calgut fer major intervenció, ja està gairebé acabat.

Noves passeres al Gurri

Entrenament de l’equip femení
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PUNT JOVE DE GURB “EL FEMER”

Aquest any, des del Femer, continuem organitzant tot
tipus d'activitats com el Taller de màscares de carnaval,
el Curs de maquillatge, la Bicicletada popular i la
Calçotada del passat diumenge 18 de març.

Entre les properes activitats cal destacar la projecció en
pantalla gegant del Barça-Madrid el proper 22 d'abril; el
concurs de grups emergents al Punt Jove de Gurb el 12
de maig; el IV Raid d'aventura el dissabte 19 de maig amb
guerra de pintura, escalada amb caixes i cursa de sacs
gegants; la sortida a Port Aventura el diumenge 3 de juny
i la festa cloenda d'activitats extraescolars el 16 de juny.

Com a novetat, el Consell de Joventut de Gurb ha creat
l'agenda jove. Pensem que pot ser una eina molt útil per
tal que el jovent pugui assabentar-se de totes les activitats
i tallers que fem. Arribarà a tot el jovent trimestralment
(acompanyant cada estació) i també la podreu consultar
en format electrònic a través de la pàgina web de
l'Ajuntament http:/www.gurb.cat i al Facebook del Punt
Jove de Gurb.

També estem reactivant la iniciativa “d'El Femer es
Mou”. Es tracta que ens feu arribar fotografies de viatges,
sortides, excursions... on surti qualsevol tipus de logo del
Femer (banderola, bossa, clauer, xancletes...) Totes les fotos
es recolliran al Facebook del Femer i al setembre, per
l'aniversari del Femer, farem un concurs i premiarem la
millor foto o la més original de l'any.

Si voleu consultar les activitats, les trobareu al Facebook
del Punt Jove de Gurb El Femer i també a l'apartat de
Joventut de l'Ajuntament http:/www.gurb.cat i podeu
demanar informació trucant al 938869320 o bé enviant
un correu electrònic a puntjovegurb@diba.cat

Informació facilitada des del Punt Jove de Gurb

Vista del Dragon Khan, muntanya russa de Port Aventura a Salou

Moment de la calçotada cel.lebrada el passat 18 de març

Aquest any, per als tallers de primavera hem preparat un tastet de diferents tallers:

Master class DJ's; Taller Boot camp; Tast de vins; cuina amb termomix i taller d'escalada.



Des dels inicis de l'activitat a la SES de Gurb es van
proposar dur a terme un seguit de projectes que ja
donen resultats. Dos d'ells relacionats en el medi ambient
i el projecte d'emprenedoria.

Respecte al torrent de l'Esperança n'han fet l'estudi, el
seguiment, la neteja d'abocaments, runes i plàstics. N'han
fet la revegetació de la zona desforestada mitjançant la
plantació d'arbres autòctons de ribera i en fan el manteniment.

Els objectius són aconseguir la millora ambiental de l'entorn
fluvial del torrent de l'Esperança i promoure l'ús educatiu
i social ordenat de l'espai recuperat.

Des de l'Aula de tecnologia han fet tallers als alumnes de
l'optativa de sostenibilitat de 1r d'ESO, sobre les caixes niu
per tal de poder-les penjar correctament, per saber quins
ocells hi van, com han de ser, com es pengen, etc.  les han
construït i penjat als arbres mes grans de la llera del torrent.

INFORMACIONS BREUS DE
LA REGIDORIA D'ENSENYAMENT

En
senyament

Nova directora de Les Escoles de Gurb

Recentment ha finalitzat el procés per a la selecció de
direcció de Les Escoles de Gurb, que promou el Departament
d'Ensenyament. A partir del dia 1 de juliol, la nova directora
serà la Geli Puigoriol, que des de fa uns anys és mestra
especialista en llengua anglesa a la nostra escola; substituirà
l'actual director, Eugeni Urbón, que ha exercit aquesta tasca
durant 8 anys. Aquest curs, l'escola de Gurb té 389 alumnes
i amb l'esforç del claustre, l'AMPA, les famílies i l'Ajuntament
podrem continuar oferint una oferta educativa de qualitat.

Preinscripció a la Llar d'Infants

El període de preinscripció a la Llar d'Infants La Quitxalla de
Gurb, per a nens i nenes de 0 a 3 anys serà 7 al 18 de maig.

Matrícula a l'Escola Municipal de música de Gurb

Durant la primera quinzena de juny s'obrirà el període de
matriculació per l'Escola de Música. Es convocaran reunions
informatives per explicar l'oferta i les condicions pel curs
2012-2013.

Casal d'Estiu a Gurb

El dia 8 de juny finalitzarà el termini per a la inscripció
del Casal d'Estiu de Gurb. Us n'informarem amb un díptic
que rebreu a casa i a través de l'escola, però tingueu en
compte que les places són limitades i no s'acceptaran
inscripcions fora de termini.

LA SES DE GURB (INSTITUT)
NOTÍCIES DELS ALUMNES

En

senyament

Vista general de l’Escola de Gurb

Alumnes del taller confeccionant les caixes niu

Tant les caixes niu com els arbres han estat apadrinats
aprofitant els diferents actes, l'últim amb una parada de la
Fira dels emprenedors el passat 25 de març en el marc de
la Festa de l'arbre que organitza l'Ajuntament i en la qual
van aconseguir més de 35 apadrinaments.

Les caixes niu s’han penjat dels arbres més grans de la llera del torrent



Aquest mes de març la Diputació de Barcelona ha lliurat
a l'Ajuntament una memòria que fa una valoració
global del conjunt patrimonial del municipi. En total,
consta de 283 elements i es pot consultar per Internet
a través de l'enllaç que s'ha fet a la pàgina web de
l'Ajuntament de Gurb: http/www.gurb.cat.

Els mapes de patrimoni cultural són una eina de co-
neixement que tenen per objectiu realitzar un inventari
valorat del patrimoni immoble, moble, documental i
natural dels municipis, per tal que es puguin establir
mesures per a la seva protecció i conservació o plani-
ficar-ne la rendibilització social.

En el cas de Gurb, del total d'elements inventariats, un
82 % correspon a patrimoni immoble (edificis, conjunts
i elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra
civil). La resta de la recopilació inclou un 4 % de
patrimoni moble (col·leccions, objectes i elements
urbans); un 7 %, documental (fons documentals i
imatges); un 4 % immaterial (manifestacions festives,
tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques
artesanals) i un 3 %, natural (zones d'interès natural
i espècimens botànics singulars).

GURB JA TÉ MAPA
DE PATRIMONI CULTURAL

Cultura

El Pont de Torroella, patrimoni cultural de Gurb

LA SES DE GURB (INSTITUT)
NOTÍCIES DELS ALUMNES

Col·laboració amb el Casal de la Gent gran

Entre altres activitats han començat un taller amb membres
del Casal de la Gent Gran per ensenyar-los a fer una revista
digital. Les reunions són una vegada al mes i l'experiència
és més que positiva.

Col·laboració amb el Punt Jove de Gurb

També el Punt Jove, fa una visita setmanal a la SES mitjançant
el programa PIDCES (Programa Informació i dinamització al
centre d'educació secundària), que consisteix en descentralitzar
el punt d'informació a la SES Gurb per tal d'arribar a aquells
joves que no acostumen a venir al Punt.

A més de portar la informació de totes les activitats que
duen a terme, també s'organitzen actes especials com el del
passat 8 de març, dia de la dona treballadora.

Amb motiu de la diada es va construir una pancarta amb la
col·laboració de tothom que va voler deixar la seva empremta
al mural.

Informació facilitada des de SES de Gurb i el Punt d'informació juvenil

Dins del projecte d'emprenedoria, els alumnes venen els
productes que han fabricat les seves empreses-cooperatives:
ceràmica, objectes reciclats, caixes niu etc...



CONCURS LITERARI
XXIV PREMIS LITERARIS DE GURB

Cultura

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.

Convoca:
Regidoria de Cultura
Ajuntament de Gurb

gurb@diba.cat

Amb la col·laboració de:
Òmnium Cultural

Consell Comarcal d'Osona

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
els 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. 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 Cultura
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 2012.

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 2 de juny a
les 19 h. 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.

La Regidoria de Cultura de
l'Ajuntament de Gurb, estableix

les bases del XXIV Concurs Literari
“Ajuntament de Gurb”:

Els participants al concurs literari de Gurb van augmentant
any rera any. Concretament en el del 2011 es van presentar
307 treballs dels quals 107 eren de Gurb i 200 de la comarca
i d'arreu de Catalunya.

La Regidoria de Cultura
de l'Ajuntament de Gurb,
convoca els XXIV Premis Literaris
“Ajuntament de Gurb”



Sis mesos han passat des d'aquell primer
butlletí en el que ens presentàvem davant

vostre com el grup de l'oposició. Pensem que en aquest
temps el nostre poble ha fet una transformació molt
positiva i s'ha desacomplexat. Gurb s'ha convertit en
“Municipi per la Independència”, defensa “l'Escola en
català”, recolza “l'Assemblea Nacional Catalana”, està
obert a propostes innovadores, com les xerrades sobre la
“Insubmissió fiscal”…En resum: participa d'un despertar
col.lectiu amb veu pròpia, de forma adulta i escoltant la
seva gent.  Sembla que ens hem fet grans i que estem
preparats per actuar com el que som: un gran poble capaç
de prendre les seves pròpies decisions.

Pel que fa a les qüestions estrictament municipals,  el
nostre grup continua en la línia de fer una oposició

responsable, demanant explicacions i aclariments quan
no acabem d'entendre l'actuació de l'equip de govern,
però també recolzant les mesures preses amb seny. El
nostre tarannà i el nostre sentit de la responsabilitat fan
que no practiquem una oposició de “pataleta” sinó que
intentem sempre el diàleg i el consens…Una feina poc
vistosa però que té molt a veure amb el nou caire que
està agafant el nostre municipi.

Ens sentim orgullosos de participar en tot aquest procés.
Orgullosos de Gurb i de la seva gent.

Visca Gurb i Visca Catalunya Independent!

Grup Municipal de Solidaritat per a la Independència

Des del grup de CiU, ens agradaria poder dir
que ja es veu la sortida a l'actual crisi que

estem patint a tots nivells. No és així, ja que a Gurb també
ens afecta de ple, amb algunes empreses i famílies amb
dificultats, amb les retallades de la Generalitat en les
subvencions a la Llar d'infants, a l'Escola de Música, al
Consultori Mèdic. Hisenda també ens demana (ens des-
compta) diners cobrats de massa dels exercicis del 2008
i 2009 en concepte de la participació en els tributs de
l'Estat, mentre que algunes partides d'ingressos de
l'Ajuntament són inferiors.

Malgrat tot, volem donar un missatge de tranquil·litat, ja
que Gurb, com tants d'altres ajuntaments, no ha estirat
més el braç que la màniga. Creiem que fa molts anys que
gestionem correctament els recursos, amb austeritat, rigor

EL BUTLLETÍ
ESPAI RESERVAT ALS GRUPS POLÍTICS
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Gràcies pel vostre suport

Al servei de Gurb

Benvolguts, benvolgudes,

i eficàcia. Pràcticament no tenim endeutament ni hem
de presentar plans de sanejament a Madrid, i tots els
proveïdors cobren puntualment les seves factures. Aquesta
situació econòmica ens permet mantenir tots els serveis
al mateix nivell de l'inici de la crisi i això ens reconforta.

Continuarem gestionant el pressupost amb rigor i austeritat,
donant prioritat a l'atenció a les persones, els serveis
socials, els sanitaris, a la gent gran, els serveis educatius,
lúdics, esportius, de joventut, que ningú en quedi exclòs.

Grup Municipal de Convergència i Unió

És molt estesa l'opinió negativa sobre les
persones que dediquen el seu temps a par-

ticipar de la gestió de les institucions. I no cal dir que a
vegades hi ha exemples desgraciats que ho justifiquen.
Però, també és cert que som molts els que treballem a
peu d'obra per ajudar a fer funcionar les coses i per tenir
un poble on valgui la pena viure-hi. Justament, és aquesta
la motivació que tenim des del grup d'ERC per ajudar a
tirar endavant el poble, sabent que molta de la feina feta
acaba essent invisible.

Sempre hem dit obertament que, tot i no ser el grup
majoritari a l'Ajuntament, dedicarem totes les energies
disponibles a les àrees de les que som responsables. Estem
satisfets de veure com les prioritats que vam fixar a l'inici
del mandat es van duent a terme. Entre elles, destaquem

que s'hagi urbanitzat la carretera de Sant Bartomeu, una
de les entrades del poble. I també hem apostat des del
primer dia per estendre la fibra òptica a tot el municipi
perquè creiem fermament que és la millor inversió que
veïns i Ajuntament podem fer perquè Gurb no perdi
oportunitats.

Us animem a seguir la nostra feina i a compartir opinions
sobre el que passa a Gurb via www.facebook.com/ERCGurb
i Twitter @pmolistb (Pere Molist).

Estem al vostre servei!

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
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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 938855205 / 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

Punt Jove de Gurb 938869320 / puntjovegurb@diba.cat

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

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 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. 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.

Ajuntament de Gurb


