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Gurb desplega 
la fibra òptica

Novestecnologies

Dins del projecte d’interconnexió de tots els 
equipaments municipals mitjançant fibra 
òptica, per tal de centralitzar els serveis de 
telefonia i comunicacions de l’Ajuntament 
millorant el servei dels equipaments i 
aconseguint un important estalvi econòmic, 
es va decidir tirar endavant una prova pilot 
de fer passar la fibra òptica per l’interior 
de les canalitzacions d’aigua, per tal de 
facilitar-ne el desplegament, fet que a més, 
creava una infraestructura de cablejat de 
fibra òptica disponible per a tots els veïns 
per a poder connectar-se a través de 
qualsevol operador de telecomunicacions 
disposat a operar compartint aquesta xarxa 
de comuns.

Aquest sistema pioner consisteix 
en posar una petita canalització de 
PVC flexible per dins la xarxa general 
d’aigua i fer passar pel seu interior 
la fibra òptica. Aquest sistema de 
desplegament, fins ara , només n’hi ha 
precedents a Anglaterra i Alemanya, on 
està perfectament homologat, podem 
dir que es tracta d’un sistema pioner a 
Catalunya i la resta de l’estat. 

L’empresa d’aigües ATCA (subministradora 
d’aigües a Gurb) amb l’assessorament de 
tècnics que han implantat aquest sistema 
a Anglaterra, ha estat l’encarregada de 
portar a terme el projecte. Un projecte 
que s’ha realitzat gràcies a sinergies amb 
l’administració pública, ATCA, la Fundació 
guifi.net, i l’operador local Goufone. Ha 
cobert sense demores 16 km de fibra 
òptica a través de les canonades amb 15 
arquetes, per tal de donar servei a la zona 
nord del poble, que és a on s’hi troben més 
granges i habitatges disseminats.
Actualment ja s’ha aconseguit connectar 
tots els equipaments municipals disgregats 
pel municipi (Gurb té una extensió de 
53Km2) i una vintena llarga de cases de 
pagès ja estan connectades a través de 
la fibra òptica gràcies a aquest sistema, 
sense el qual no s’haurien pogut connectar 
mai o s’haurien hagut d’esperar molts anys 
a l’haver de dependre de les prioritats dels 
operadors privats. Actualment i cada dia 
més, les granges, per la tecnologia que 
utilitzen, i les persones, independentment 

pel seu municipi a través de la canalització d’aigua

d’on visquin, necessiten poder estar 
connectats a la fibra òptica. 
Des de l’Ajuntament es valora molt 
positivament aquest projecte ja que dona 
solucions a municipis que, com Gurb, 
tenen un extens territori i per les seves 
característiques, dificultats per fer arribar 
serveis a tots els veïns. Per portar a terme 
el projecte s’ha comptat amb el suport de 
la Diputació de Barcelona a través 

del programa de Xarxa que ha aportat 
100.000€, la resta s’ha finançat amb 
recursos propis de l’Ajuntament i de la 
inversió generada a través de l’explotació 
de la xarxa de comuns.

Un sistema pioner 
a tot l’Estat
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Espais
cardioprotegits

Espaisalut

Amb la finalitat de millorar la supervivència 
de les persones que pateixen una aturada 
cardiorespiratòria (ACR) i garantir i 
reduir el temps de resposta dels serveis 
d’emergència en cas d’ACR, l’Ajuntament 
de Gurb ha habilitat dos espais 
cardioprotegits amb la instal·lació el mes 
de desembre, d’aparells desfibril·ladors 
externs automàtics (DEA). Aquests aparells 
permeten actuar d’urgència davant una 
ACR. 

Se n’ha instal·lat un a la zona esportiva 
municipal i l’altre al recinte de l’Esperança.

Aquests llocs han estat escollits perquè 
es consideren espais on existeix un 
risc evident de parades cardíaques 
pel nombre i característiques de les 
persones que s’hi concentren. 

L’ús del DEA és senzill, només cal 
que es segueixin les instruccions que 
l’aparell va donant. Tanmateix, en els 
espais cardioprotegits, hi trobareu 
personal preparat per a utilitzar aquests 
desfibril·ladors i aplicar les primeres 
mesures de suport vital bàsic mentre 
arriben els equips d’emergència. 

Reduir el temps de 
resposta 
dels serveis 
d’emergència

La zona esportiva i el recinte de l’Esperança són espais cardioprotegits

Un total de 16 treballadors municipals 
i d’entitats usuàries dels equipaments 
municipals han realitzat el curs de formació 
en primers auxilis, funcionament del DEA i 
protocol d’actuació en cas d’emergència.
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Ordenació de 
la zona esportiva

Zonaesportiva

Un cop comprada la parcel·la de terreny a 
la zona esportiva, ens hem plantejat quines 
instal·lacions esportives i d’oci podien 
ser les més adequades per a la nostra 
població. Hem cregut que el millor era 
assessorar-nos per professionals, ja que 
tenim un terreny molt gran, on hi caben 
moltes instal·lacions, però això no vol dir 
que totes siguin adequades per al nostre 
poble i perquè la nostra intenció és fer un 
Pla Director de tota la zona esportiva però 
per anar-se desenvolupant a mida que 
sigui possible i segons les necessitats de 
cada moment.

Hem demanat a la Diputació de Barcelona, 
que ens ajudés a elaborar un Projecte 
d’Ordenació de la Zona Esportiva, per 
tenir una orientació de les instal·lacions 
que hi poden anar, com s’han de distribuir 
i quin cost tenen d’execució, i sobretot de 
manteniment un cop fetes, és un projecte 
a llarg termini, amb moltes opcions que 
haurem d’anar fent segons les necessitats i 
prioritats que tinguem en cada moment.

Nova orientació, distribució i manteniment

Un cop fetes les reformes pròpies del bar, 
ja està en funcionament, de dimarts a 
dissabte de 15:30 a 21h, a partir dels dijous 
obert per sopars i dissabte tot el dia. Al 
BarKam hi trobareu en Marc Morera 
(el Mini), ajudat per l’Ainoha, la Montse 
i en Dani.

Un altre canvi que es va fer durant el mes 
de maig és la incorporació d’en Miquel 
Rojo, és el  responsable de la Zona 
esportiva, Camp de Futbol, Pavelló i Pista 
de fora.

Un canvi que ja s’ha dut a terme és al 
Bar del camp de Futbol, volem  agrair 
públicament a la Montse i als seus 
col·laboradors la dedicació i el temps que 
han estat portant el Bar. El mes d’abril la 
Montse ens va comunicar la seva voluntat 
de jubilar-se i vàrem començar els tràmits 
per fer el concurs per regentar de nou el bar. 

Hem aprofitat per fer obres de millora 
al bar, hem obert el lavabo des de fora 
(fins ara s’havia d’entrar al bar) i hem fet 
l’adaptació per les persones amb mobilitat 
reduïda. 

Un projecte 
amb grans millores
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Obres de 
rehabilitació del teatre

Espaicultura

Un cop finalitzades les obres 
de “REHABILITACIÓ DE COBERTES 
I REFORMA INTERIOR DEL TEATRE 
MUNICIPAL DE GURB” adjudicades 
i executades per l’empresa Grup Soler 
Constructora, S.L.

Les obres van tenir un cost final de 
557.981,78€ i el subministrament i 
instal.lació de les butaques va pujar la 
quantitat de 68.381,46€.

La Diputació de Barcelona (XARXA2014) 
va subvencionar 377.748,2€ i la Generalitat 
(PUOSC) 70.000€. En conseqüència 
l’aportació municipal va ser de 
178.615,04€.

Les obres es van realitzar seguint el 
projecte, no obstant l’Ajuntament va 
voler afegir-hi vàries millores, entre les 
quals podem destacar les següents:

No tindràs cap excusa 
per no anar al teatre

Unes noves instal.lacions per a gaudir

Instal·lació de llums a la vorera per 
il·luminar tota la façana igual que la 
resta d’edificis de la plaça, reparació de 
les teulades de la zona dels vestidors i 
l’escenari, retirada d’un pal de formigó 
d’Endesa en desús, desplaçament grup 
electrògen, arranjament de la façana, 
col·locació d’equips regulables a la sala, 
trasllat i nova centralització de tots els 
comptadors, nova escomesa contra 
incendis per alimentar la cortina d’aigua de 
l’escenari, obertura d’un portal que uneix 
el Femer amb la plaça de l’Ajuntament, 
instal·lació de so i llum a l’escenari, etc.
 
El novembre del 2015 es va celebrar la 
inauguració del teatre amb millores en 
relació a l’antic edifici: vestíbul d’entrada
més gran i adequat, banys i accessos 
adaptats, 180 places amb butaques amb 
millor visibilitat i comoditat, una millor 
climatització tant de calefacció com de 
refrigeració i unes instal.lacions adequades 
a la normativa actual, tant d’incendis, com 
elèctriques,...etc. 

Esperem que pugueu gaudir-ne.
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Breu 
Mercat

Nou parc infantil

El passat mes de gener, Gurb va estrenar 
un mercat setmanal a la cruïlla entre 
l’avinguda de Sant Bartomeu i la carretera 
N-152a. Aquesta iniciativa, que neix 
amb la voluntat de quedar-se, vol oferir 
als nostres veïns i veïnes la possibilitat 
d’evitar desplaçaments per a fer les seves 
compres, afavorint també la sortida als 
nostres productors locals o de proximitat.

L’horari és de les 8 del matí a les 2 del 
migdia, cada divendres. I el nombre i tipus 
de parades s’aniran adaptant en funció de 
la demanda i a la resposta que es generi 
entre els gurbetans i les gurbetanes.

Prou de desplaçaments per a fer les teves compres

Al carrer Vallès davant de la Llar d’Infants
Gurbetans i gurbetanes, com alguns ja haureu vist, els nostres infants aquest any han 
estrenat un nou espai on jugar, descobrir i experimentar. No només en poden gaudir 
amb les mares, pares, avis i amics, també amb la companyia de les mestres; tots els 
nens i nenes de 0 a 3 anys de la Llar d’Infants tenen un nou espai per compartir!

El Femer 
per a festes 
familiars
Des de principis d’any, l’equipament 
municipal el Femer, està en lloguer per a 
tots els gurbetans que vulguin celebrar 
festes familiars. També està a disposició de 
les diferents entitats locals.

Per a més informació: Punt jove de Gurb, 
93 886 93 20 / puntjovegurb@diba.cat

Noticiesbreus
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Radar 
Pedagògic
Sensibilització a l’hora de conduir

L’Ajuntament ha adquirit un aparell que 
actua com a radar pedagògic. 

Aquest aparell és fàcilment transportable 
i funciona amb bateria. Permet prendre 
mesures de la velocitat dels vehicles que 
circulen per la via. Aquestes mesures 
es guarden i l’Ajuntament en pot treure 
dades i gràfics molt útils per a conèixer, 
objectivament, el nombre de vehicles i la 
seva velocitat. Si es circula a més velocitat 
de la permesa, el número surt en vermell i 
si no és així en verd.  

També permet posar unes cares somrients 
o enfadades en funció de la velocitat 
detectada. Està comprovat que aquestes 
funcions fan que molts conductors 
redueixin la velocitat instintivament  i 
immediatament només de veure el senyal 
en vermell o amb la cara enfadada. 

En el darrer Ple del mes de novembre es 
va aprovar la variació dels terminis de 
pagament del calendari fiscal proposat 
per l’ORGT per a l’any 2017, dels tributs 
i preus públics de caràcter periòdic de 
l’Ajuntament.

Les principals novetats són el canvi de 
període de cobrança de l’IBI Impost 
Sobre Béns Immobles de Naturalesa 
Urbana, que s’ha avançat un mes. I 
l’IVTM Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica que s’ha endarrerit un mes.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS 

- 1AFRACCIÓ DOMICILIATS

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS 

- NO DOMICILIATS

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS 

- 2A FRACCIÓ DOMICILIATS

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS

TAXA PER MANTENIMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL

02/05/2017

02/05/2017 | 04/07/2017

04/10/2017

01/09/2017 |  02/11/2017

01/09/2017 | 02/11/2017

01/03/2017 | 03/05/2017

15/09/2017 | 15/11/2017

02/05/2017 | 04/07/2017

02/05/2017 | 04/07/2017

01/09/2017 | 02/11/2017

Cares somrients
o enfadades en 
funció de la velocitat

Noticiesbreus

Modificació
del calendari fiscal

L’aparell té un sistema de subjecció 
adaptat a qualsevol columna de fanal, 
fet que permet que sigui un senyal 
mòbil i molt fàcilment transportable. Així 
l’Ajuntament pot utilitzar-lo a qualsevol 
carrer del municipi. 

Aquest senyal fa reduir la velocitat 
dels vehicles i permet a l’Ajuntament 
valorar objectivament si calen altres 
tipus d’actuacions. 

L’Ajuntament ha adquirit una càmera 
fotogràfica per adaptar al radar, que 
permetrà que quedin imatges gravades 
dels vehicles que circulin amb excés de 
velocitat. 

DATA INICI | DATA FI
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Des de la Regidoria d’Urbanisme de 
l’ajuntament de Gurb presentem les 
millores realitzades en termes d’eficiència 
energètica en diversos equipaments 
municipals del nostre municipi dins el 
programa Desendolla’t equipaments de 
l’Agència Local de l’Energia d’Osona (en 
endavant ALEO) amb el suport dels tècnics 
municipals. En aquest informe es detallen 
les actuacions realitzades en els sistemes 
de climatització dels edificis municipals 
de Gurb, així com, la implementació de 
sistemes de gestió energètica intel·ligent 
(telegestió) en diferents tipologies d’edificis: 
educatiu, administratiu, cultural, esportiu, 
urbanístic, enllumenat públic, etc. 

Objectius: 
•Millorar l’eficiència dels edificis i, sobretot, 
 el confort de les persones usuàries.
•Reduir el consum i el cost energètic 
 (elèctric i tèrmic) dels edificis.
•Reduir significativament la càrrega laboral 
 del personal de l’administració local que 
 es pot dedicar a altres finalitats.

Descripció del projecte
Fase de preestudi:
Abans d’instal·lar un sistema de telegestió 
és molt important tenir un coneixement previ 
notable de l’edifici. En aquest sentit, els 
tècnics municipals de l’ajuntament de Gurb 
conjuntament amb els tècnics de l’ALEO 
han realitzat diverses Visites d’Avaluació 
Energètica (VAE) durant els darrers anys 
per poder elaborar una diagnosi de les 
accions prioritàries que es poden portar a 
terme en els edificis municipals, identificant-
ne els punts febles i proposant mesures 
correctores per enfortir-los. 

A mode resum les principals accions 
realitzades són:
• Avaluar els consums i els costos 
 energètics dels diferents edificis.
• Instal·lar equips de telemesura als 
 equipaments per acumular informació 
 de la dependència (on, què, quan i com 
 consumeix)
• Realitzar “auditories de gestió energètica” 
 i recollir informació de les persones  
 usuàries dels edificis. 
• Identificar tots els elements del sistema 
 de climatització, avaluar les limitacions 
 dels sistemes de control actuals i 
 comprovar el correcte funcionament de 
 tots els elements de la instal·lació.
• Zonificació dels diferents circuits de 
 calefacció i refrigeració.  
• Propostes de millora i seguiment 
 posterior.

Fase d’instal·lació:
Coneixedors de les dificultats del control 
diari i exhaustiu dels equipaments 
municipals per donar confort als usuaris 
i evitar desviacions en els objectius de 
consums energètics des del consistori hem 
apostat per la instal·lació d’un sistema de 
telegestió àgil i fiable per a la gestió dels 
equipaments municipals. 
La tecnologia emprada per telegestionar 
els edificis públics de Gurb és un 
sistema remot intel·ligent, que a nivell 
bàsic, consisteix en instal·lar sondes 
de temperatura interna, sistemes de 
control de calderes, bombes, vàlvules, 
etc. de climatització, cables de xarxa de 
comunicació i autòmats amb sensors en 
els equipaments municipals.
La instal·lació d’aquests sistemes de 
telecontrol implica eliminar sistemes 
de control amb sonda exterior i corba 
predefinida, termòstats convencionals 
manipulables pels usuaris i, sobretot, 
sistemes “tancats” amb costos elevats de 
manteniment, reparacions i programacions. 
A més, un sistema de telegestió permet 
gestionar eficientment els sistemes de 
climatització i electricitat dels edificis 
municipals les 24 hores del dia els 365 dies 
de l’any:
• Reduint el consum i el cost energètic.
• Controlant la temperatura interna de tots 
 els espais i les zones
• Controlant les hores de funcionament de 
 tots els elements de la instal·lació.
• Prevenint avaries i actuant amb rapidesa 
 davant de problemes de funcionament.

Fase postinstal·lació  i gestió:
El sistema permet un control a distància 
des d’ordinador, mòbil, tablets, etc. 
des del propi consistori o de manera 
mancomunada des de l’ALEO. L’aspecte 
més innovador del sistema és la possibilitat 
d’estructurar de manera jeràrquica, 
bidireccional i flexible el control de tots els 
equipaments municipals amb uns costos 
raonables. També permet:
• Disminuir les queixes dels usuaris tant  
 per fred com per excés de calor.
• Disminuir les hores de dedicació del 
 personal de l’Ajuntament, aquests 
 sistemes domòtics intel·ligents són 
 controlats en tot moment per personal  
 tècnic de l’ALEO. 
• Disminuir les intervencions senzilles de 
 les empreses de manteniment.

Estalvi energètic 
en equipaments municipals

Novesenergies

“Desendolla’t equipaments”

Gestió energètica
en equipaments
municipals



9

Novesenergies

Estalvis en consum tèrmic: 

any Consum tèrmic (kWh) GDc Ràtio real de consum tèrmic

Mitjana 09-12 306.376 1.688,1 181,49

Mitjana 14-16 186.172 1.518,6 122,59

14/16-09/12 -120.204 -169,5 -58,9

% -39% -10% -32%

Cost total (€) -7.122,49 € -5.299,37 €

Consum total (kWh) -89.436

EDIFICI AJUNTAMENT DE GURB I EDIFICI CAP I CASAL:
Any implementació telegestió (maig de 2015)
Previsió estalvi en consum total d’energia: 25%

any Mitjana de consum (kWh)

Mitjana 09-12 126.405

Mitjana 14-16 100.915

14/16-09/12 -25.491

% -20%

Cost total (€) -3.861,45 €

Resultats:

ESCOLA MUNICIPAL LES ESCOLES: 

Any implementació telegestió (2014)

Estalvis en consum elèctric: 
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Inauguració 
del “Carril Bici”

Novesinfraestructures

Una alternativa amb molt de futur

Amb aquesta millora, Gurb guanya noves 
possibilitats de poder desplaçar-se amb 
bicicleta des del nucli urbà, amb la voluntat 
que la xarxa de “carril bici” del municipi 
es pugui anar ampliant en el futur, perquè 
es converteixi en una alternativa real a l’ús 
dels vehicles a motor. Anar amb bicicleta,

una bona opció

El passat diumenge 18 de setembre, 
dins de la setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura, es va fer la 
inauguració d’un nou tram de “carril 
bici” de Gurb.

Aquesta via, que transcorre pel Passeig de 
Prixana, permet enllaçar amb els carrils ja 
existents de l’avinguda de Sant Bartomeu 
i l’antiga C-17, connectant també amb el 
pont que creua la via del tren direcció al 
Polígon Mas Galí, i que ja es va condicionar 
per aquest ús durant la passada legislatura.

El tram estava contemplat dins “El pla de 
mobilitat”que disposa el municipi. I s’ha 
fet amb la pròpia brigada de l’Ajuntament, 
el personal dels plans d’ocupació i la 
col.laboració de TAC OSONA.
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Amb l’objectiu de buscar la mínima alteració 
de l’entorn, però sabent que cal realitzar 
accions per al control de plagues, malalties 
o males herbes en el conjunt del municipi, 
Gurb aplica el que s’anomena la gestió 
integrada de plagues (GIP), que promou 
l’ús de mecanismes naturals, amb la 
possibilitat d’utilitzar productes fitosanitaris 
de manera raonada, sempre en línia amb els 
requeriments legals de la Unió Europea.

Per a portar-la a terme, l’Ajuntament ha 
establert contacte directe amb un assessor 
extern en medi ambient que orienta als 
serveis municipals sobre quin seria el 
mètode òptim a utilitzar en cada cas.  

D’aquesta manera s’assegura tant que 
els tractaments es faran correctament, 
com que si hi ha alternatives a l’ús de 
productes fitosanitaris aquestes es podran 
tenir en compte. 

Assessorament en
tractaments fitosanitaris

Espaiverd

Accions per a control de plagues

Les primeres actuacions han anat 
encaminades a la instal·lació de collarins 
per a capturar l’eruga de la processionària 
en els pins de les parcel·les municipals 
de Serrabonica, i al control biològic de 
plagues als arbres fruiters de l’escola i als 
castanyers del parc del davant, mitjançant 
feromones i l’alliberament de marietes, que 
són depredadores del pugó.

Bonificació impost sobre 
vehicles de tracció mecànica
Com a mesura per a incentivar l’ús 
d’automòbils menys contaminants, 
l’ajuntament de Gurb aplicarà una 
bonificació del 50% de l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica en als que 
siguin elèctrics o híbrids.

Per tal que aquesta exempció sigui 
aplicada, cal que prèviament el propietari 
n’informi a l’Ajuntament abans del 
pagament de l’impost. 

Incentivem l’ús d’energies verdes.

 



Composició
Ajuntament

Adreces i telèfons
d’interès

Joan Roca i Tió
Alcaldia 
i Ensenyament secundària
rocatj@diba.cat

Sílvia Badia i Casas
Gent Gran
silviagurb@hotmail.com

Pere Molist Bover
Cultura
pmolist.ajgurb@gmail.com

Josep Casassas Jordà
Ensenyament de primària 
Escola de Música
jcasassas.ajgurb@gmail.com

Judit Alcubierre i Roca
Esports
jalcubierre.ajgurb@gmail.com

Santi Bellver Pasto
Habitatge i Promoció 
Econòmica
santibellverpastor@gmail.com

Pere Miralpeix Ballús
Governació i Medi Ambient
peremiralpeix@gmail.com

Montserrat Faro Basco
Benestar Social, Família i Salut
montserrat.faro@gmail.com

Biel Brugues Daví
Festes i Joventut 
bbrugues.ajgurb@gmail.com

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 8:30 a 15 hores
Telèfon: 93 886 01 66
gurb@diba.cat www.gurb.catAjuntament de Gurb

@AjuntamentGurb

https://www.facebook.com/AjuntamentdeGurb

Emergències: 112

Mossos d’Esquadra  938 860 845  Emergències 088
Ambulàncies  061  Emergències 061
Bombers de Vic  938 851 080  Emergències 085 / 934 850 303

ADF en cas d’incendi  Coordinador  651 817 521 / 938 895 945

Remolc cisterna  La Coromina  938 892 110 / 678 489 877
Remolc cisterna  Carbonell  938 855 205 / 619 287 071
Remolc cisterna  Casanova del Pla  938 889 035 / 669 293 913
Remolc cisterna  El Pascual  938 863 050 / 650 985 293
Emissora  El Plans  938 852 131 / 679 259 597
Emissora  La Codina  938 889 058 / 626 697 670
Emissora - remolc  Mas S.Vicenç  938 889 201 / 629 763 023
Emissora  L’Argila  938 862 784 / 689 134 535
Emissora - cisterna  Casanova del Pla  938 889 035 / 669 293 913
Ajuntament  Emergències  Agutzil: 650369350
Guàrdia Civil  938 832 178  Emergències 062
Policia Nacional  938 894 444

Ajuntament:

Oficines  938 860 166 / Fax 938860047 / gurb@diba.cat
Alcalde  938 860 166 / Hores convingudes / rocatj@diba.cat
Regidories  938 860 166 / Hores convingudes / gurb@diba.cat
Secretaria  938 860 166 / De dl. a dv. de 9 a 14 h
Serveis tècnics  938 860 166 / Hores convingudes
Jutjat de Pau  938 860 166 / Hores convingudes
Pavelló Municipal  938 861 710 / 638 95 61 86

Serveis Sanitaris:

Consultori de Gurb  938 869 922 / Dll. i Dm. de 15.30 a 21 h / Dim. Dj. i Dv. de 8 h a 14 h
Ambulàncies TSC  938 869 689
Creu Roja - Vic  938 856 262
Hospital General de Vic  938 891 111
Farmàcia de Gurb  938 863 596
Hospital de la Santa Creu  938 833 300

Serveis educatius:

CEIP Les Escoles  938 861 056 / ceiplesescolesdegurb@xtec.cat
www.xtec.cat/ceiplesescolesdegurb
Llar d’infants la Quitxalla  938 893 616
laquitxalla@hotmail.es / laquitxalla@gurb.net
S.I (Institut)  938 897 572
sesgurb@gmail.com / www.xtec.cat/sesgurb
Escola de Música de Gurb  938 861 056

Serveis a les persones i de lleure:
Serveis Socials COSS  938 891 861 / coss@diba.cat
Casal de la Gent Gran  938 869 417 / casaldegurb@gmail.com
Punt Jove de Gurb  938 869 320 / puntjovegurb@diba.cat

Serveis generals

ATCA Aigües de Gurb  938 892 998 / atca@gurb.net
Oficina de recaptació OGT  934 729 200
Oficina de Correus  938 866 394
Consell Comarcal d’Osona  938 832 212
DAR oficina comarcal  938 894 544
Deixalleria de Vic  938 892 654
Servei de Taxi de Gurb  658 917 662
Estació d’autobusos  938 891 917
RENFE horari trens  902 320 320 / 938 833 570
Fecsa - Endesa  902 536 536
Gas Natural (urgències)  900 750 750
Telefònica - avaries 1002

Entitats:
UE Gurb  938 891 273
UE La Cabra  938 860 166
Associació donants de sang  938 860 166
Teatre 7 i mig  938 860 166
Coral de Gurb  938 860 166
Coral de Granollers  938 860 166
Coral infantil Els Eixerits  938 860 166
Associació contra el càncer  938 860 166
Consell de Joventut 938 869 320

Mia Falgueras i Verdaguer
Urbanisme i Agricultura
jfalgueras.ajgurb@gmail.com

Elisabet Carbonell Farrés
Hisenda i Ensenyament 
Pre-escolar
betcarbonellfarres@gmail.com


