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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.es

Com heu pogut comprovar, recentment s’han realitzat 
tot un seguit d’actuacions encaminades a millorar els 
equipaments i la seguretat amb diferents actuacions 
com:

1  Han finalitzat les obres previstes en el Pla 
d’Accessibilitat que han consistit en rebaixar les 
voreres a cada extrem dels carrers.

2  S’han instal·lat 3 taules exteriors de ping-pong. 
Una a Serrabonica, una altra a la plaça de l’Amistat 
i l’altra a la zona d’equipaments entre el carrer 
Diagonal i el carrer Puigmal, on també hem col·locat 
tanques protectores per tal de fer més segur un 
espai públic molt concorregut per als més petits. Les 
taules han estat subvencionades íntegrament per la 
Diputació de Barcelona.

Estem treballant per a la posada en funcionament del 
Casal per a la Gent Gran. Les eleccions municipals i 
l’arribada de l’estiu han marcat un petit parèntesi, però 
actualment ja s’està treballant en l’organització i en 
equipar tots els espais.

En primer lloc s’ha de constituir una junta provisional.
Aquesta junta estarà oberta a d’altres membres que 
vulguin incorporar-s’hi i el seu objectiu és crear les 
bases perquè en un futur pròxim és disposin d’uns 
estatuts i un reglament intern adaptat a les necessitats 
de Gurb i la seva gent, i alhora començar a treballar 
en els temes organitzatius, de funcionament i iniciar 
la preparació d’activitats destinades a la Gent Gran de 
Gurb, escoltant i valorant les propostes i les opinions 
dels futurs usuaris.

Des de la regidoria de Benestar Social us, donem les 
gràcies per la col·laboració i donarem el suport necessari 
perquè aquest inici sigui fàcil per al personal implicat 
en aquest projecte destinat al benestar de les persones i 
amb unes perspectives de futur engrescadores.

3  La instal·lació d’un parc infantil davant de la Llar 
d’Infants i l’Escola, totalment equipat amb materials 
adequats per tal que hi puguin jugar infants de totes 
les edats. El recinte també estarà protegit per una 
tanca per evitar accidents.

4  La instal·lació d’un parc infantil a Serrabonica. 
5  S’han col·locat bandes rugoses en els punts on els 

serveis tècnics han cregut que era necessari.
6  S’estan repintant les zones d’aparcament, els passos 

de vianants i les senyalitzacions.

Creiem que en conjunt representa una millora en els 
equipaments dels espais públics.

Com bé sabeu el risc d’incendis al nostre municipi 
és elevat per diferents factors com el gran nombre 
de quilòmetres quadrats que tenim de bosc, amb 
moltes zones de difícil accés, i pel tipus de vegetació, 
majoritàriament pi roig que genera molt sotabosc.

Quan es produeix un incendi, sigui per la causa que 
sigui, és bàsica l’actuació immediata. A Gurb tenim 
l’Associació de Defensa Forestal (ADF) que compta amb 
persones preparades i els mitjans bàsics distribuïts en 

diferents punts del territori per actuar, si és possible, de 
manera ràpida i efectiva. L’ADF de Gurb compta amb 
el suport de la Diputació de Barcelona que també hi 
aporta personal i un vehicle de vigilància que durant 
els mesos d’estiu, diàriament fan un recorregut per les 
zones amb més risc i una vigilància exhaustiva.

Pel coneixement de tothom i en cas de necessitat, us 
facilitem els telèfons de les persones de contacte i les 
zones on hi ha mitjans de prevenció:

El 16 de juny es va constituir el nou ajuntament 
d’acord amb els resultats de les passades 
eleccions. Va ser elegit alcalde Joan Roca i Tió 
amb els 7 vots dels regidors de CiU. El candidat 
d’ERC, Carles Mundó i Blanch, va obtenir els 4 
vots dels regidors del seu grup. Va ser una sessió 
d’investidura cordial, en la qual l’alcalde va 
donar les gràcies a tothom i va reiterar l’oferta 

als regidors d’ERC de formar part del govern  
amb àrees de responsabilitat com en les 
anteriors legislatures. Tot i que van manifestar 
que en aquesta ocasió no formaran part de 
l’equip de govern, sí que van exposar la voluntat 
de continuar treballant en positiu, amb actitud 
col·laboradora, aportant propostes i vetllant 
perquè les coses es facin correctament.

Importants 
mIllores en  
els espaIs 
d’equIpaments 
urbans

Butlletí editat per l’equip  
de govern de l’Ajuntament de Gurb

nou GoVern  
munICIpal

En el Ple extraordinari del passat 28 de juny, 
es va aprovar el nou cartipàs municipal i la 
distribució de regidories de la següent manera:

la ComposICIÓ  
del nou aJuntament

el Casal per a 
la Gent Gran en 
funCIonament

rIsC  
d’InCendIs

Joan Roca i Tió  
CiU
Alcaldia, Urbanisme,  
Obres Públiques i Educació
Vocals: Jordi Mauri i Dot,  
Joaquim Espona i Justo

Jordi Mauri i Dot  
CiU, independent 
1r tinent d’alcalde, Hisenda,  
Ensenyament preescolar i Governació
Vocals: Concepció Farrés i Camprubí, 
Mariona de Planell i Costa

Concepció Farrés i Camprubí 
UDC
2a tinenta d’alcalde,  
Benestar Social i Habitatge
Vocals: Sílvia Badia i Casas,  
Mariona de Planell i Costa

Mia Falgueras i Verdaguer 
CiU
Esports i Joventut
Vocals: Joan Roca i Tió,  
Joaquim Espona i Justo

Sílvia Badia i Casas  
CiU, independent
Festes i Salut
Vocals: Concepció Farrés i Camprubí,  
Mia Falgueras i Verdaguer

Joaquim Espona i Justo  
CiU, independent
Medi Ambient i Agricultura
Vocals: Mia Falgueras i Verdaguer, Mariona 
de Planell i Costa

Mariona de Planell i Costa  
CiU
Cultura
Vocals: Joaquim Espona i Justo,  
Jordi Mauri i Dot

Carles Mundó i Blanch  
ERC
Regidor

Josep Soler i Orra  
ERC
Regidor

Joan Amblàs i Corretja   
ERC
Regidor

Jaume Pou i Arumí  
ERC
Regidor

LLISTAT DE MEMBRES I UBICACIÓ CUBES I REMOLC
NOM ADREÇA TELÈFON
Ajuntament de Gurb Mas l’Esperança 93 886 01 66
Federació ADF d’Osona Palau firal  (Vic) 93 885 04 97
Jaume (Coordinador ADF d’Osona) Palau firal  (Vic) 651817521
Josep M. Falgueras Masramon La Coromina CUBA 2000 LTS. 93 886 06 60 - 670535139

93 889 21 10

David Prat Xirgu (Coordinador de Gurb) El Plans 
Emissora

93 885 21 31  
618301356 Coord. ADF 
679259597 particular

Marc Carbonell Farres Mas Carbonell CUBA 2000 LTS.  
Emissora

93 883 34 74 - 619287071
93 885 52 05

Ramon Vall Quer El Pasqual CUBA 2000 LTS.  
Emissora

93 886 30 50 - 650985293

Ramon Farrés Riera La Codina  
Emissora

93 888 90 58 - 626697670

Pere Altarriba Castany Mas Sant Vicenç REMOLC 600 LTS.  
Emissora

93 888 92 01 - 629763023

Ramon Roca d’Argila Mas L’Argila 93 886 27 84 - 689134535
Marcel.lí Lladó Simon Casanova del Pla CUBA 2000 LTS.  

Emissora
93 888 90 35 - 669293913

Ramon Falgueras Masramon Mas Falgueras s/n 93 743 01 66
Carles Lladó Trigo Casa Nova Pla s/n 93 888 90 35
Ramon Farrés Coll Mas la Codina 93 888 90 58
Josep Maria Falgueras Verdaguer Mas la Coromina 678489877

EN CAS D’INCENDI PODEU TRUCAR A:
Bombers Generalitat 085
ADF d’Osona (Coordinador d’Osona) 651817521 Jaume
Forestals (DARP – CONTROL VIC) 93 889 59 45 (8h matí a 9h vespre)
Bombers Vic 93 885 10 80
Bombers accident Catarel 1ªtrucada 085

2ªtrucada 93 485 03 03

Mossos d’Esquadra 088 

En cas de sortida per apagar foc cal avisar a CONTROL VIC 938895945 i comunicar el nom dels que surten  
i amb quins mitjans a fi que l’assegurança ho cobreixi en cas de necessitat.

Mas l’Esperança
08503 Gurb
Tel 93 886 01 66
Fax 93 886 00 47
e-mail: gurb@diba.es



Per a la propera temporada està previst que el 
Gurb tingui més equips i amb una estructura força 
consolidada.

La Unió Esportiva Gurb tindrà els sis equips que es 
relacionen i amb possibilitats de crear un nou equip 
femení juvenil. 

La coordinació anirà a càrrec de Miquel Màrquez 
i a més de les noves incorporacions d’entrenadors 
comptem amb Albert Solà, Jaume Navarro, Pichi,  
Mariona Centelles, Laia Serra, Laia Bargalló,   
Meritxell Gracia i la Tània.

Com ja sabeu, a la zona urbana i a Serrabonica, durant 
els mesos de maig a octubre cada dilluns es realitza 
la recollida de gespa . En els contenidors que són d’ús 
particular, hi podeu tirar tot tipus de matèria orgànica. 
Aquests residus actualment els porten a la planta de
compostatge Boix de Tavèrnoles i ens han comunicat 
que a part de matèria orgànica hi ha altres productes 
no reciclables orgànicament, principalment plàstics. 
Pel bon funcionament us recordem que en aquests 
contenidors no s’hi pot llençar res que no sigui matèria 
orgànica i la gespa no ha d’anar dins de bosses de plàstic.
També us recordem que tots els veïns de Gurb, per a  
ús particular, podem utilitzar gratuïtament la Deixalleria 
de Vic, situada al costat del polígon Mas Galí.

Benvolguts gurbetans, benvolgudes gurbetanes,

M’adreço a tots vosaltres per comunicar-vos que en el Ple municipal del passat dia 16 de juny vaig ser elegit 
novament alcalde per als propers 4 anys.

Primer de tot, en nom meu i dels companys i companyes que formem part de la  candidatura, vull donar les 
gràcies a tothom que el passat 27 de maig ens va donar suport i també als qui vareu escollir altres opcions 
totalment legítimes i democràtiques. Us manifesto el meu desig de ser l’alcalde de tots, sense exclusió.

En aquesta nova etapa que ara comença vull treballar pel municipi amb moltes ganes i il·lusió, vull treballar per 
a tothom, per a la gent que ha viscut tota la vida a Gurb i per a les persones nouvingudes, per a la gent que viu 
o treballa a pagès i per a la que viu a la zona urbana, per als que hi tenen la seva activitat industrial o comercial, 
per a la gent gran, per al jovent, per als més petits,... 

Gurb gaudeix d’una gran vitalitat en tots els àmbits. Des de l’Ajuntament tenim importants projectes començats 
que entre tots volem culminar en els propers anys i iniciar-ne de nous; projectes que han de suposar una 
millora en el benestar de les persones, un creixement urbanístic ordenat i una bona organització en els serveis 
municipals.

L’ajuntament és l’Administració més propera als ciutadans i ben segur que  hi ha aspectes que es poden  
millorar, per això us demano el vostre protagonisme sincer i honest, que ens feu arribar les vostres opinions  
i els suggeriments, bé sigui de forma personal, mitjançant els regidors i regidores, o bé des de la pàgina web  
www.gurb.cat

Moltes gràcies.

Joan Roca i Tió
Alcalde

presentaCIÓ  
de l’alCalde

Important  
Impuls en el 
futbol base

amplIaCIÓ de la 
llar d’Infants  
I les esColes

el ConsultorI 
mèdIC Ja funCIona 
amb normalItat

es Crema un
Camp de blat

ContenIdors 
de matèrIa 
orGÀnICa

partICIpaCIÓ
CIutadana

Properament començaran les obres d’ampliació tant de 
les Escoles com de la Llar d’Infants. 

Pel que fa a la Llar d’Infants es va treure a subhasta 
pública la realització de les obres i va quedar deserta; 
això ha fet que s’adjudiqués mitjançant concurs a 
l’empresa Corpi Obres i Promocions de Torelló per un 
import de 374.776 euros, IVA inclòs, dels quals 205.000 
euros els aporta la Generalitat de Catalunya. Aquestes 
obres, a part de l’ampliació, inclouen també algunes 
millores en l’edifici actual.

Les Escoles les obres estan en fase de licitació 
(subhasta pública) i es preveu que s’adjudiquin durant 
el mes d’agost.

Mentre durin les obres i per al curs 2007-2008 el 
Departament d’Educació instal·larà un mòdul 
prefabricat al pati, amb dues aules per tal d’atendre  
les necessitats. Pel proper curs l’escola tindrà 265  
nens i nenes la qual cosa implica el desdoblament  
de P-3, P-4 i P-5.

La situació física de la zona ampliable, a cada extrem 
dels edificis ja existents, permetrà que les obres es 
puguin realitzar pràcticament sempre des de l’exterior 
sense necessitat d’ocupar els espais lectius actuals, 
minimitzant l’impacte que inevitablement suposa la 
construcció de nous espais.

L’inici de l’activitat ha estat molt planer i sense causar 
problemes rellevants a ningú. Valorem positivament 
l’acceptació i l’excel·lent tracte rebut per tot l’Equip de 
professionals. Us recordem que també que ja està en 
funcionament el servei de Pediatria.

L’equip de professionals està format per:
Medicina general: Dra. Sara Martínez de Arenzana
Pediatria: Dra. Nati Esteva
Llevadora: Montse Pujol
Infermeria: Anna Bach
Treball Social: Lluís Sarreta
Serveis administratius i recepció: Elvira Font

El passat 30 de juny es va produir un incendi entre el 
Felius i el Riquer; van cremar 4,5 ha de blat i per sort, 

malgrat el vent que bufava, entre l’ADF i els bombers 
amb mitjans aeris, el foc va ser controlat ràpidament.
La causa va ser un corb  que amb les ales va tocar dos 
fils elèctrics d’un transformador que hi havia a la zona i 
que va provocar un curtcircuit i l’incendi.

Es dóna la circumstància que el mateix transformador, 
per causes diferents, ja ha provocat tres incendis. 
Tot i tractar-se d’un accident fortuït, tal com van 
manifestar els tècnics de Fecsa-Endesa,  han suprimit el 
transformador i protegiran el que hi ha al costat.

El telèfon de contacte i els  
horaris són els següents: 

Telèfon principal per informació o demanar hora: 
93.8869922

Horari d’atenció:
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8 a 3
Dimecres de 2 a 2/4 de 9 del vespre.
Assistència a domicili a hores convingudes.

Els equips de la  
Unió Esportiva Gurb

1 Prebenjamí

2 Benjamí

3 Aleví

4 Femení segona

5 Tercera Regional

6 Juvenil Segona

I la U.E. La Cabra tindrà un equip de tercera regional 
amb l’Enric d’entrenador i un ajudant.

www.gurb.cat

Aquest butlletí l’edita l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Gurb i vol ser un mitjà d’informació 
per als gurbetans i gurbetanes de tots els temes 
rellevants per al municipi i que afecten a la seva gent.  

Us demanem que feu arribar els vostres suggeriments 
mitjançant l’adreça www.gurb.cat o per qualsevol  
altre sistema que cregueu convenient.
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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.es

Com heu pogut comprovar, recentment s’han realitzat 
tot un seguit d’actuacions encaminades a millorar els 
equipaments i la seguretat amb diferents actuacions 
com:

1  Han finalitzat les obres previstes en el Pla 
d’Accessibilitat que han consistit en rebaixar les 
voreres a cada extrem dels carrers.

2  S’han instal·lat 3 taules exteriors de ping-pong. 
Una a Serrabonica, una altra a la plaça de l’Amistat 
i l’altra a la zona d’equipaments entre el carrer 
Diagonal i el carrer Puigmal, on també hem col·locat 
tanques protectores per tal de fer més segur un 
espai públic molt concorregut per als més petits. Les 
taules han estat subvencionades íntegrament per la 
Diputació de Barcelona.

Estem treballant per a la posada en funcionament del 
Casal per a la Gent Gran. Les eleccions municipals i 
l’arribada de l’estiu han marcat un petit parèntesi, però 
actualment ja s’està treballant en l’organització i en 
equipar tots els espais.

En primer lloc s’ha de constituir una junta provisional.
Aquesta junta estarà oberta a d’altres membres que 
vulguin incorporar-s’hi i el seu objectiu és crear les 
bases perquè en un futur pròxim és disposin d’uns 
estatuts i un reglament intern adaptat a les necessitats 
de Gurb i la seva gent, i alhora començar a treballar 
en els temes organitzatius, de funcionament i iniciar 
la preparació d’activitats destinades a la Gent Gran de 
Gurb, escoltant i valorant les propostes i les opinions 
dels futurs usuaris.

Des de la regidoria de Benestar Social us, donem les 
gràcies per la col·laboració i donarem el suport necessari 
perquè aquest inici sigui fàcil per al personal implicat 
en aquest projecte destinat al benestar de les persones i 
amb unes perspectives de futur engrescadores.

3  La instal·lació d’un parc infantil davant de la Llar 
d’Infants i l’Escola, totalment equipat amb materials 
adequats per tal que hi puguin jugar infants de totes 
les edats. El recinte també estarà protegit per una 
tanca per evitar accidents.

4  La instal·lació d’un parc infantil a Serrabonica. 
5  S’han col·locat bandes rugoses en els punts on els 

serveis tècnics han cregut que era necessari.
6  S’estan repintant les zones d’aparcament, els passos 

de vianants i les senyalitzacions.

Creiem que en conjunt representa una millora en els 
equipaments dels espais públics.

Com bé sabeu el risc d’incendis al nostre municipi 
és elevat per diferents factors com el gran nombre 
de quilòmetres quadrats que tenim de bosc, amb 
moltes zones de difícil accés, i pel tipus de vegetació, 
majoritàriament pi roig que genera molt sotabosc.

Quan es produeix un incendi, sigui per la causa que 
sigui, és bàsica l’actuació immediata. A Gurb tenim 
l’Associació de Defensa Forestal (ADF) que compta amb 
persones preparades i els mitjans bàsics distribuïts en 

diferents punts del territori per actuar, si és possible, de 
manera ràpida i efectiva. L’ADF de Gurb compta amb 
el suport de la Diputació de Barcelona que també hi 
aporta personal i un vehicle de vigilància que durant 
els mesos d’estiu, diàriament fan un recorregut per les 
zones amb més risc i una vigilància exhaustiva.

Pel coneixement de tothom i en cas de necessitat, us 
facilitem els telèfons de les persones de contacte i les 
zones on hi ha mitjans de prevenció:

El 16 de juny es va constituir el nou ajuntament 
d’acord amb els resultats de les passades 
eleccions. Va ser elegit alcalde Joan Roca i Tió 
amb els 7 vots dels regidors de CiU. El candidat 
d’ERC, Carles Mundó i Blanch, va obtenir els 4 
vots dels regidors del seu grup. Va ser una sessió 
d’investidura cordial, en la qual l’alcalde va 
donar les gràcies a tothom i va reiterar l’oferta 

als regidors d’ERC de formar part del govern  
amb àrees de responsabilitat com en les 
anteriors legislatures. Tot i que van manifestar 
que en aquesta ocasió no formaran part de 
l’equip de govern, sí que van exposar la voluntat 
de continuar treballant en positiu, amb actitud 
col·laboradora, aportant propostes i vetllant 
perquè les coses es facin correctament.

Importants 
mIllores en  
els espaIs 
d’equIpaments 
urbans

Butlletí editat per l’equip  
de govern de l’Ajuntament de Gurb

nou GoVern  
munICIpal

En el Ple extraordinari del passat 28 de juny, 
es va aprovar el nou cartipàs municipal i la 
distribució de regidories de la següent manera:

la ComposICIÓ  
del nou aJuntament

el Casal per a 
la Gent Gran en 
funCIonament

rIsC  
d’InCendIs

Joan Roca i Tió  
CiU
Alcaldia, Urbanisme,  
Obres Públiques i Educació
Vocals: Jordi Mauri i Dot,  
Joaquim Espona i Justo

Jordi Mauri i Dot  
CiU, independent 
1r tinent d’alcalde, Hisenda,  
Ensenyament preescolar i Governació
Vocals: Concepció Farrés i Camprubí, 
Mariona de Planell i Costa

Concepció Farrés i Camprubí 
UDC
2a tinenta d’alcalde,  
Benestar Social i Habitatge
Vocals: Sílvia Badia i Casas,  
Mariona de Planell i Costa

Mia Falgueras i Verdaguer 
CiU
Esports i Joventut
Vocals: Joan Roca i Tió,  
Joaquim Espona i Justo

Sílvia Badia i Casas  
CiU, independent
Festes i Salut
Vocals: Concepció Farrés i Camprubí,  
Mia Falgueras i Verdaguer

Joaquim Espona i Justo  
CiU, independent
Medi Ambient i Agricultura
Vocals: Mia Falgueras i Verdaguer, Mariona 
de Planell i Costa

Mariona de Planell i Costa  
CiU
Cultura
Vocals: Joaquim Espona i Justo,  
Jordi Mauri i Dot

Carles Mundó i Blanch  
ERC
Regidor

Josep Soler i Orra  
ERC
Regidor

Joan Amblàs i Corretja   
ERC
Regidor

Jaume Pou i Arumí  
ERC
Regidor

LLISTAT DE MEMBRES I UBICACIÓ CUBES I REMOLC
NOM ADREÇA TELÈFON
Ajuntament de Gurb Mas l’Esperança 93 886 01 66
Federació ADF d’Osona Palau firal  (Vic) 93 885 04 97
Jaume (Coordinador ADF d’Osona) Palau firal  (Vic) 651817521
Josep M. Falgueras Masramon La Coromina CUBA 2000 LTS. 93 886 06 60 - 670535139

93 889 21 10

David Prat Xirgu (Coordinador de Gurb) El Plans 
Emissora

93 885 21 31  
618301356 Coord. ADF 
679259597 particular

Marc Carbonell Farres Mas Carbonell CUBA 2000 LTS.  
Emissora

93 883 34 74 - 619287071
93 885 52 05

Ramon Vall Quer El Pasqual CUBA 2000 LTS.  
Emissora

93 886 30 50 - 650985293

Ramon Farrés Riera La Codina  
Emissora

93 888 90 58 - 626697670

Pere Altarriba Castany Mas Sant Vicenç REMOLC 600 LTS.  
Emissora

93 888 92 01 - 629763023

Ramon Roca d’Argila Mas L’Argila 93 886 27 84 - 689134535
Marcel.lí Lladó Simon Casanova del Pla CUBA 2000 LTS.  

Emissora
93 888 90 35 - 669293913

Ramon Falgueras Masramon Mas Falgueras s/n 93 743 01 66
Carles Lladó Trigo Casa Nova Pla s/n 93 888 90 35
Ramon Farrés Coll Mas la Codina 93 888 90 58
Josep Maria Falgueras Verdaguer Mas la Coromina 678489877

EN CAS D’INCENDI PODEU TRUCAR A:
Bombers Generalitat 085
ADF d’Osona (Coordinador d’Osona) 651817521 Jaume
Forestals (DARP – CONTROL VIC) 93 889 59 45 (8h matí a 9h vespre)
Bombers Vic 93 885 10 80
Bombers accident Catarel 1ªtrucada 085

2ªtrucada 93 485 03 03

Mossos d’Esquadra 088 

En cas de sortida per apagar foc cal avisar a CONTROL VIC 938895945 i comunicar el nom dels que surten  
i amb quins mitjans a fi que l’assegurança ho cobreixi en cas de necessitat.

Mas l’Esperança
08503 Gurb
Tel 93 886 01 66
Fax 93 886 00 47
e-mail: gurb@diba.es



Per a la propera temporada està previst que el 
Gurb tingui més equips i amb una estructura força 
consolidada.

La Unió Esportiva Gurb tindrà els sis equips que es 
relacionen i amb possibilitats de crear un nou equip 
femení juvenil. 

La coordinació anirà a càrrec de Miquel Màrquez 
i a més de les noves incorporacions d’entrenadors 
comptem amb Albert Solà, Jaume Navarro, Pichi,  
Mariona Centelles, Laia Serra, Laia Bargalló,   
Meritxell Gracia i la Tània.

Com ja sabeu, a la zona urbana i a Serrabonica, durant 
els mesos de maig a octubre cada dilluns es realitza 
la recollida de gespa . En els contenidors que són d’ús 
particular, hi podeu tirar tot tipus de matèria orgànica. 
Aquests residus actualment els porten a la planta de
compostatge Boix de Tavèrnoles i ens han comunicat 
que a part de matèria orgànica hi ha altres productes 
no reciclables orgànicament, principalment plàstics. 
Pel bon funcionament us recordem que en aquests 
contenidors no s’hi pot llençar res que no sigui matèria 
orgànica i la gespa no ha d’anar dins de bosses de plàstic.
També us recordem que tots els veïns de Gurb, per a  
ús particular, podem utilitzar gratuïtament la Deixalleria 
de Vic, situada al costat del polígon Mas Galí.

Benvolguts gurbetans, benvolgudes gurbetanes,

M’adreço a tots vosaltres per comunicar-vos que en el Ple municipal del passat dia 16 de juny vaig ser elegit 
novament alcalde per als propers 4 anys.

Primer de tot, en nom meu i dels companys i companyes que formem part de la  candidatura, vull donar les 
gràcies a tothom que el passat 27 de maig ens va donar suport i també als qui vareu escollir altres opcions 
totalment legítimes i democràtiques. Us manifesto el meu desig de ser l’alcalde de tots, sense exclusió.

En aquesta nova etapa que ara comença vull treballar pel municipi amb moltes ganes i il·lusió, vull treballar per 
a tothom, per a la gent que ha viscut tota la vida a Gurb i per a les persones nouvingudes, per a la gent que viu 
o treballa a pagès i per a la que viu a la zona urbana, per als que hi tenen la seva activitat industrial o comercial, 
per a la gent gran, per al jovent, per als més petits,... 

Gurb gaudeix d’una gran vitalitat en tots els àmbits. Des de l’Ajuntament tenim importants projectes començats 
que entre tots volem culminar en els propers anys i iniciar-ne de nous; projectes que han de suposar una 
millora en el benestar de les persones, un creixement urbanístic ordenat i una bona organització en els serveis 
municipals.

L’ajuntament és l’Administració més propera als ciutadans i ben segur que  hi ha aspectes que es poden  
millorar, per això us demano el vostre protagonisme sincer i honest, que ens feu arribar les vostres opinions  
i els suggeriments, bé sigui de forma personal, mitjançant els regidors i regidores, o bé des de la pàgina web  
www.gurb.cat

Moltes gràcies.

Joan Roca i Tió
Alcalde

presentaCIÓ  
de l’alCalde
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Properament començaran les obres d’ampliació tant de 
les Escoles com de la Llar d’Infants. 

Pel que fa a la Llar d’Infants es va treure a subhasta 
pública la realització de les obres i va quedar deserta; 
això ha fet que s’adjudiqués mitjançant concurs a 
l’empresa Corpi Obres i Promocions de Torelló per un 
import de 374.776 euros, IVA inclòs, dels quals 205.000 
euros els aporta la Generalitat de Catalunya. Aquestes 
obres, a part de l’ampliació, inclouen també algunes 
millores en l’edifici actual.

Les Escoles les obres estan en fase de licitació 
(subhasta pública) i es preveu que s’adjudiquin durant 
el mes d’agost.

Mentre durin les obres i per al curs 2007-2008 el 
Departament d’Educació instal·larà un mòdul 
prefabricat al pati, amb dues aules per tal d’atendre  
les necessitats. Pel proper curs l’escola tindrà 265  
nens i nenes la qual cosa implica el desdoblament  
de P-3, P-4 i P-5.

La situació física de la zona ampliable, a cada extrem 
dels edificis ja existents, permetrà que les obres es 
puguin realitzar pràcticament sempre des de l’exterior 
sense necessitat d’ocupar els espais lectius actuals, 
minimitzant l’impacte que inevitablement suposa la 
construcció de nous espais.

L’inici de l’activitat ha estat molt planer i sense causar 
problemes rellevants a ningú. Valorem positivament 
l’acceptació i l’excel·lent tracte rebut per tot l’Equip de 
professionals. Us recordem que també que ja està en 
funcionament el servei de Pediatria.

L’equip de professionals està format per:
Medicina general: Dra. Sara Martínez de Arenzana
Pediatria: Dra. Nati Esteva
Llevadora: Montse Pujol
Infermeria: Anna Bach
Treball Social: Lluís Sarreta
Serveis administratius i recepció: Elvira Font

El passat 30 de juny es va produir un incendi entre el 
Felius i el Riquer; van cremar 4,5 ha de blat i per sort, 

malgrat el vent que bufava, entre l’ADF i els bombers 
amb mitjans aeris, el foc va ser controlat ràpidament.
La causa va ser un corb  que amb les ales va tocar dos 
fils elèctrics d’un transformador que hi havia a la zona i 
que va provocar un curtcircuit i l’incendi.

Es dóna la circumstància que el mateix transformador, 
per causes diferents, ja ha provocat tres incendis. 
Tot i tractar-se d’un accident fortuït, tal com van 
manifestar els tècnics de Fecsa-Endesa,  han suprimit el 
transformador i protegiran el que hi ha al costat.

El telèfon de contacte i els  
horaris són els següents: 

Telèfon principal per informació o demanar hora: 
93.8869922

Horari d’atenció:
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8 a 3
Dimecres de 2 a 2/4 de 9 del vespre.
Assistència a domicili a hores convingudes.

Els equips de la  
Unió Esportiva Gurb

1 Prebenjamí

2 Benjamí

3 Aleví

4 Femení segona

5 Tercera Regional

6 Juvenil Segona

I la U.E. La Cabra tindrà un equip de tercera regional 
amb l’Enric d’entrenador i un ajudant.

www.gurb.cat

Aquest butlletí l’edita l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Gurb i vol ser un mitjà d’informació 
per als gurbetans i gurbetanes de tots els temes 
rellevants per al municipi i que afecten a la seva gent.  

Us demanem que feu arribar els vostres suggeriments 
mitjançant l’adreça www.gurb.cat o per qualsevol  
altre sistema que cregueu convenient.
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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.es

Com heu pogut comprovar, recentment s’han realitzat 
tot un seguit d’actuacions encaminades a millorar els 
equipaments i la seguretat amb diferents actuacions 
com:

1  Han finalitzat les obres previstes en el Pla 
d’Accessibilitat que han consistit en rebaixar les 
voreres a cada extrem dels carrers.

2  S’han instal·lat 3 taules exteriors de ping-pong. 
Una a Serrabonica, una altra a la plaça de l’Amistat 
i l’altra a la zona d’equipaments entre el carrer 
Diagonal i el carrer Puigmal, on també hem col·locat 
tanques protectores per tal de fer més segur un 
espai públic molt concorregut per als més petits. Les 
taules han estat subvencionades íntegrament per la 
Diputació de Barcelona.

Estem treballant per a la posada en funcionament del 
Casal per a la Gent Gran. Les eleccions municipals i 
l’arribada de l’estiu han marcat un petit parèntesi, però 
actualment ja s’està treballant en l’organització i en 
equipar tots els espais.

En primer lloc s’ha de constituir una junta provisional.
Aquesta junta estarà oberta a d’altres membres que 
vulguin incorporar-s’hi i el seu objectiu és crear les 
bases perquè en un futur pròxim és disposin d’uns 
estatuts i un reglament intern adaptat a les necessitats 
de Gurb i la seva gent, i alhora començar a treballar 
en els temes organitzatius, de funcionament i iniciar 
la preparació d’activitats destinades a la Gent Gran de 
Gurb, escoltant i valorant les propostes i les opinions 
dels futurs usuaris.

Des de la regidoria de Benestar Social us, donem les 
gràcies per la col·laboració i donarem el suport necessari 
perquè aquest inici sigui fàcil per al personal implicat 
en aquest projecte destinat al benestar de les persones i 
amb unes perspectives de futur engrescadores.

3  La instal·lació d’un parc infantil davant de la Llar 
d’Infants i l’Escola, totalment equipat amb materials 
adequats per tal que hi puguin jugar infants de totes 
les edats. El recinte també estarà protegit per una 
tanca per evitar accidents.

4  La instal·lació d’un parc infantil a Serrabonica. 
5  S’han col·locat bandes rugoses en els punts on els 

serveis tècnics han cregut que era necessari.
6  S’estan repintant les zones d’aparcament, els passos 

de vianants i les senyalitzacions.

Creiem que en conjunt representa una millora en els 
equipaments dels espais públics.

Com bé sabeu el risc d’incendis al nostre municipi 
és elevat per diferents factors com el gran nombre 
de quilòmetres quadrats que tenim de bosc, amb 
moltes zones de difícil accés, i pel tipus de vegetació, 
majoritàriament pi roig que genera molt sotabosc.

Quan es produeix un incendi, sigui per la causa que 
sigui, és bàsica l’actuació immediata. A Gurb tenim 
l’Associació de Defensa Forestal (ADF) que compta amb 
persones preparades i els mitjans bàsics distribuïts en 

diferents punts del territori per actuar, si és possible, de 
manera ràpida i efectiva. L’ADF de Gurb compta amb 
el suport de la Diputació de Barcelona que també hi 
aporta personal i un vehicle de vigilància que durant 
els mesos d’estiu, diàriament fan un recorregut per les 
zones amb més risc i una vigilància exhaustiva.

Pel coneixement de tothom i en cas de necessitat, us 
facilitem els telèfons de les persones de contacte i les 
zones on hi ha mitjans de prevenció:

El 16 de juny es va constituir el nou ajuntament 
d’acord amb els resultats de les passades 
eleccions. Va ser elegit alcalde Joan Roca i Tió 
amb els 7 vots dels regidors de CiU. El candidat 
d’ERC, Carles Mundó i Blanch, va obtenir els 4 
vots dels regidors del seu grup. Va ser una sessió 
d’investidura cordial, en la qual l’alcalde va 
donar les gràcies a tothom i va reiterar l’oferta 

als regidors d’ERC de formar part del govern  
amb àrees de responsabilitat com en les 
anteriors legislatures. Tot i que van manifestar 
que en aquesta ocasió no formaran part de 
l’equip de govern, sí que van exposar la voluntat 
de continuar treballant en positiu, amb actitud 
col·laboradora, aportant propostes i vetllant 
perquè les coses es facin correctament.

Importants 
mIllores en  
els espaIs 
d’equIpaments 
urbans

Butlletí editat per l’equip  
de govern de l’Ajuntament de Gurb

nou GoVern  
munICIpal

En el Ple extraordinari del passat 28 de juny, 
es va aprovar el nou cartipàs municipal i la 
distribució de regidories de la següent manera:

la ComposICIÓ  
del nou aJuntament

el Casal per a 
la Gent Gran en 
funCIonament

rIsC  
d’InCendIs

Joan Roca i Tió  
CiU
Alcaldia, Urbanisme,  
Obres Públiques i Educació
Vocals: Jordi Mauri i Dot,  
Joaquim Espona i Justo

Jordi Mauri i Dot  
CiU, independent 
1r tinent d’alcalde, Hisenda,  
Ensenyament preescolar i Governació
Vocals: Concepció Farrés i Camprubí, 
Mariona de Planell i Costa

Concepció Farrés i Camprubí 
UDC
2a tinenta d’alcalde,  
Benestar Social i Habitatge
Vocals: Sílvia Badia i Casas,  
Mariona de Planell i Costa

Mia Falgueras i Verdaguer 
CiU
Esports i Joventut
Vocals: Joan Roca i Tió,  
Joaquim Espona i Justo

Sílvia Badia i Casas  
CiU, independent
Festes i Salut
Vocals: Concepció Farrés i Camprubí,  
Mia Falgueras i Verdaguer

Joaquim Espona i Justo  
CiU, independent
Medi Ambient i Agricultura
Vocals: Mia Falgueras i Verdaguer, Mariona 
de Planell i Costa

Mariona de Planell i Costa  
CiU
Cultura
Vocals: Joaquim Espona i Justo,  
Jordi Mauri i Dot

Carles Mundó i Blanch  
ERC
Regidor

Josep Soler i Orra  
ERC
Regidor

Joan Amblàs i Corretja   
ERC
Regidor

Jaume Pou i Arumí  
ERC
Regidor

LLISTAT DE MEMBRES I UBICACIÓ CUBES I REMOLC
NOM ADREÇA TELÈFON
Ajuntament de Gurb Mas l’Esperança 93 886 01 66
Federació ADF d’Osona Palau firal  (Vic) 93 885 04 97
Jaume (Coordinador ADF d’Osona) Palau firal  (Vic) 651817521
Josep M. Falgueras Masramon La Coromina CUBA 2000 LTS. 93 886 06 60 - 670535139

93 889 21 10

David Prat Xirgu (Coordinador de Gurb) El Plans 
Emissora

93 885 21 31  
618301356 Coord. ADF 
679259597 particular

Marc Carbonell Farres Mas Carbonell CUBA 2000 LTS.  
Emissora

93 883 34 74 - 619287071
93 885 52 05

Ramon Vall Quer El Pasqual CUBA 2000 LTS.  
Emissora

93 886 30 50 - 650985293

Ramon Farrés Riera La Codina  
Emissora

93 888 90 58 - 626697670

Pere Altarriba Castany Mas Sant Vicenç REMOLC 600 LTS.  
Emissora

93 888 92 01 - 629763023

Ramon Roca d’Argila Mas L’Argila 93 886 27 84 - 689134535
Marcel.lí Lladó Simon Casanova del Pla CUBA 2000 LTS.  

Emissora
93 888 90 35 - 669293913

Ramon Falgueras Masramon Mas Falgueras s/n 93 743 01 66
Carles Lladó Trigo Casa Nova Pla s/n 93 888 90 35
Ramon Farrés Coll Mas la Codina 93 888 90 58
Josep Maria Falgueras Verdaguer Mas la Coromina 678489877

EN CAS D’INCENDI PODEU TRUCAR A:
Bombers Generalitat 085
ADF d’Osona (Coordinador d’Osona) 651817521 Jaume
Forestals (DARP – CONTROL VIC) 93 889 59 45 (8h matí a 9h vespre)
Bombers Vic 93 885 10 80
Bombers accident Catarel 1ªtrucada 085

2ªtrucada 93 485 03 03

Mossos d’Esquadra 088 

En cas de sortida per apagar foc cal avisar a CONTROL VIC 938895945 i comunicar el nom dels que surten  
i amb quins mitjans a fi que l’assegurança ho cobreixi en cas de necessitat.

Mas l’Esperança
08503 Gurb
Tel 93 886 01 66
Fax 93 886 00 47
e-mail: gurb@diba.es




