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

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

Un moment de la inauguració
de la xarxa d’aigües, a les Escoles
de Sant Julià Sassorba

Detall del dipòsit de Vespella

Aquesta obra

significa la

finalització d’un

projecte, iniciat

fa anys, que

tenia per objec-

tiu estendre la

xarxa municipal

d’aigua per tot

el territori

Com és costum en el nostre poble, coincidint

amb el final de l’hivern, se celebra la Festa de
l’Arbre. Enguany es farà el dia 11 de març al
Pla de Prixana i, a més de la plantada d’arbres

pròpia d’aquesta diada, hi haurà altres activi-
tats com l’esmorzar popular i el concurs de
dibuix. Per altra banda, s’ha previst que hi hagi

Segurament recordareu que en el programa de la
Festa Major us explicàvem que, actualment, un
grup de reconeguts historia-

dors de la comarca està
treballant en l’elabora-
ció d’un llibre d’història
del nostre poble.

La necessitat de recuperar
i ordenar la història de Gurb ja
fa temps que existeix perquè, fins

ara, tots els estudis que s’han fet no
han tingut un caràcter global sinó que
només han analitzat períodes concrets i aïllats.

Amb el llibre d’història de Gurb tenim l’ocasió, per
primera vegada, de reunir una visió completa dels
fets i circumstàncies que s’han anat encadenant

al llarg dels segles, explicant també els esdeveni-
ments més recents i les transformacions que ha
viscut al municipi en les últimes dècades.

Un projecte ambiciós com aquest requereix la
participació de tothom, ja que tan important és
descriure i explicar en paraules la història del

nostre poble com el fet de deixar-ne un testimoni

gràfic. En aquest sentit, des d’aquest butlletí, volem
fer la següent crida:

• Per una banda, demanar que tothom qui
tingui aportacions, vivències o documentació
que consideri interessant, vulgui fer-ho
avinent per enriquir el contingut del llibre.

•  Per altra banda, atès que
en una obra d’aques-
tes característiques

és molt important el
material gràfic, volem

fer una crida perquè
tothom qui tingui fotos, de

qualsevol època (antigues i actuals),
que continguin imatges interessants (vida de

poble, costums, oficis, paisatges, masies,
tasques quotidianes, festes familiars…) ens les
faci arribar a l’Ajuntament per il·lustrar les
pàgines del llibre d’història de Gurb.
Ara tenim l’oportunitat d’escriure, entre tots, una
obra que ens ha de servir per conèixer, a nosaltres

i a les generacions que vindran, la història del
nostre poble, i de ben segur que aquest treball ens
farà estimar més Gurb.

Totes les persones interessades a col·laborar us
podeu adreçar a la Regidoria de Promoció Cultural
a través de les oficines de l’Ajuntament.

El passat 2 de novembre va tenir lloc la inau-

guració de la portada d’aigua a Sant Julià
Sassorba. Aquesta obra significa la finalització
d’un projecte, iniciat fa anys, que tenia per

objectiu estendre la xarxa municipal d’aigua
per tot el territori.
Les obres per portar l’aigua pública a Sant

Julià han tingut una complexitat tècnica
molt important ja que per fer-ho possible ha
estat necessari salvar les diver-

ses irregularitats que presenta
el terreny.
En concret, l’obra es composa de

quatres dipòsits situats al Cap
del Pla, a Vespella, a la urbanit-
zació de Serrabonica i al Serrat

del Coll de Sant Julià Sassorba i
tenen una capacitat de 125, 220,

 dipòsit regulador. A més, ha
estat necessari instal·lar 9,4

quilòmetres de canonades.
Gràcies a tot això, serà possible subministrar
25.000 litres/hora i es podrà donar servei a

un centenar de veïns. El cost total de les
obres, incloent també la millora de l’electri-
ficació per garantir el funcionament correcte

de la xarxa, és d’uns cent deu milions de
pessetes, comptant les aportacions de
l’Ajuntament (75’5 milions), dels veïns

(19’2 milions) i d’ATCA (15 milions).
Les obres van ser inaugurades per l’Honora-
ble conseller de Governació, el Sr. Josep A.

Duran i Lleida, per l’alcalde Josep M. Falgue-
ras, i l’acte va comptar amb la presència de
tots els regidors de l’Ajuntament i d’un grup

de veïns de la Parròquia de Sant Julià.

LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL
ARRIBA A SANT JULIÀ SASSORBA

300 i 460 metres cúbics respectivament;

els tres primers dipòsits actuen d’estació
d’impulsió i el darrer fa les funcions de

un globus aerostàtic lligat a terra ferma,

perquè tots els que vulgueu, petits i grans,
pugueu pujar-hi i enlairar-vos per contemplar
una estona del paisatge aeri de Gurb.

Us animem a participar en aquesta festa que,
harmònicament, combina el lleure, la cultura
i la conscienciació ambiental.

11 DE MARÇ:

FESTA DE L’ARBRE

UN LLIBRE
RECOLLIRÀ
LA HISTÒRIA
DE GURB
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GURB DÓNA ELS PRIMERS

PASSOS PER MODIFICAR LA

NORMATIVA URBANÍSTICA

Des de fa uns mesos, l’Ajuntament de Gurb
està treballant sobre l’estudi de la normativa

urbanística vigent al municipi. D’acord amb
això, el 28 de desembre passat, en el trans-
curs del Ple extrordinari que es va celebrar,

es va acodar, per unanimitat dels dos grups
que integren l’equip de govern, obrir un
termini de 30 dies –des de la publicació al

Butlletí Oficial de la Província– per tal que
tothom qui vulgui pugui presentar al·le-
gacions a la proposta inicial de modificació

(d’acord amb el que estableix l’article 125
del Reglament de Planejament).
La necessitat de reformar les normes subsi-

diàries vigents ja fa temps que existeix. En
aquest sentit, cal recordar que les actuals
van ser aprovades el 1982, ara fa 19 anys.

Aquest període és molt temps si tenim en
compte el constant creixement que ha
experimentant Gurb tant a la zona industrial

com a residencial durant tots aquests anys.
La modificació de la normativa urbanística
és una de les qüestions més importants i de

més transcendència que pot impulsar un
Ajuntament ja que té per objecte definir a
llarg termini l’ús que s’ha de donar al sòl i,

per tant, decidir l’àmbit i el ritme de creixe-
ment que ha d’experimentar el municipi.
En síntesí, la proposta de modificació té per

objecte el següent: destinar a zona indus-
trial la banda dreta (direcció a Puigcerdà)
de l’antiga N-152 i a zona residencial la

banda esquerra (amb l’excepció de Casa

Tarradellas) ocupant tot l’espai fins el límit
de l’Eix Transversal.
Lògicament, tot aquest procediment reque-

reix, a més de molt temps per l’estudi de les
diferents possibilitats, una interlocució
fluïda tant dins l’Ajuntament com amb les

persones directament interessades ja que
sovint es posen de manifest conflictes
d’interessos contraposats.

SERRABONICA AVANÇA EN

EL PROCÉS D’URBANITZACIÓ

La urbanització de Serrabonica, situada a
tocar de la Parròquia de Vespella, avança en

el bon camí per fer possible que, en un
termini raonable, pugui ser degudament
urbanitzada i es pugui dotar de la infraes-

tructura pròpia d’una zona urbana: carrers
asfaltats, voreres, xarxa subterrània de gas,
aigua i electricitat, clavegueram i depuradora

d’aigües residuals, enllumenat públic, etc.
En aquest sentit, un dels primers passos
necessaris per fer-ho possible ha estat

l’aprovació definitiva, per unanimitat del Ple
de l’Ajuntament de Gurb del dia 16 de
novembre de 2000, del projecte de repar-

cel·lació. Aquesta aprovació ha estat
possible gràcies a l’esforç de tots els veïns
per trobar una solució consensuada que

permeti avançar.
A partir d’ara, caldrà treballar en el projecte
d’urbanització que determinarà la manera

com s’ha de portar a terme l’obra. Quan
aquest projecte estigui aprovat, cosa que
s’espera pels voltants de l’estiu, es podran

iniciar els tràmits pertinents per realitzar la
subasta i posterior execució de l’obra, cosa
que es preveu per la primavera que ve.

Vista del barri de Prixana
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APROVAT EL PRESSUPOST

MUNICIPAL PER A L’ANY 2001

En el Ple extraordinari celebrat el dia 28 de

desembre de 2000 es va aprovar el pressu-
post municipal per l’any 2001, que ascen-
deix a 1.032 milions de pessetes. L’aprova-

ció va comptar amb els vots a
favor dels dos grups que integren
l’equip de govern.

Igualment com l’any passat, la
xifra tan elevada del pressupost
s’explica pel fet que la principal

partida de les despeses, de 600
milions de pessetes, es destina a les obres
d’ampliació del polígon Mas Galí, la qual es

veurà compensada amb els ingressos que,
en concepte de contribucions especials, han
de satisfer els propietaris dels terrenys.

Pel que fa a la resta de les despeses
previstes, s’han de destacar els 150
milions destinats a la part de la nova

escola que ha de construir el municipi,
que es cobriran amb la venda de terrenys
de propietat municipal, i 50 milions més

per la llar d’infants, 10 dels quals proce-
deixen d’una subvenció del Departament
d’Ensenyament. També s’han previst 35

milions per construir una rotonda a l’antiga

N-152, a l’alçada de Casa Tarradellas, per
enllaçar el polígon Mas Galí i la urbanitza-
ció de Prixana, que compta amb un ajut de

15 milions dels fons FEDER que atorga la
Unió Europea. Altres obres d’interès són les
del Carrer Castell, per import de 25 milions,

que es faran amb ajuts proce-
dents del PUOSC, i la construcció
de dos ponts per unir el polígon

Mas Galí de Gurb amb el del Sot
dels Pardals de Vic.
Altres partides importants en el

capítol de despeses són els 5
milions destinats al vial paral·lel per a
vianants de la carretera de Sant Bartomeu,

els 5 milions dedicats a la millora dels
camins rurals, els 4 per infraestructura de
carrers, els 3 per a la llar d’infants, o els 2

milions destinats a la festa major. A més
d’això, s’han previst diverses partides per
activitats culturals i esportives.

La discussió i l’aprovació del pressupost s’ha
fet de manera consensuada entre els dos
grups municipals presents a l’Ajuntament i,

fruit d’aquesta entesa, s’han intentat
recollir les principals necessitats que
actualment té el municipi i la seva gent.

L’aprovació va comptar

amb els vots a favor dels

dos grups que integren

l’equip de govern

C A L E N D A R I  F I S C A L  P E R  A  L ’ A N Y  2 0 0 1C A L E N D A R I  F I S C A L  P E R  A  L ’ A N Y  2 0 0 1C A L E N D A R I  F I S C A L  P E R  A  L ’ A N Y  2 0 0 1C A L E N D A R I  F I S C A L  P E R  A  L ’ A N Y  2 0 0 1C A L E N D A R I  F I S C A L  P E R  A  L ’ A N Y  2 0 0 1

Els períodes durant els quals s’han de liquidar el impostos municipals són els següents:

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
de l’1 de març al 4 de maig

•
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

del 4 d’abril al 5 d’agost
•

Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
del 5 de setembre al 5 de novembre

•
Agrupació de tributs

del 5 de setembre al 5 de novembre
•

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
del 5 de setembre al 5 de novembre
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LA NOVA ESCOLA DE GURB

POT SER UNA REALITAT

EL CURS 2003-04

Com s’ha anat informant puntualment en
aquest butlletí, des de fa temps es busca una
solució per resoldre la manca d’espai de l’escola

de Gurb. Des de fa molt temps, els responsables
de l’escola, els pares i els dos grups municipals
presents a l’Ajuntament, han perseguit un

compromís del Departament d’Ensenyament
per tal de clarificar aquesta qüestió.
Una vegada ha quedat clar que la solució

passa per la construcció d’una escola de
nova planta, que s’ubicarà al barri de
Prixana, ha estat necessari precisar les fonts

de finançament, el calendari per portar-ho
a terme i la manera d’executar l’obra.
En aquest sentit, fruit d’una reunió celebrada

el mes d’octubre passat en què hi van partici-
par representants de l’Ajuntament, del Depar-
tament d’Ensenyament, dels pares d’alumnes i

responsables de l’escola, en síntesi, es va
concretar, que el Departament d’Enseyament i
l’Ajuntament signarien –a principis d’aquest

any– un conveni per portar a terme les obres
de construcció de la nova escola. D’aquesta
manera, l’Ajuntament, durant aquest any 2001,

podria realitzar la primera fase, que equivaldria
a l’estructura principal de l’edifici; per la seva
part, el Departament es compromet a incloure,

per l’any 2002, una partida en els pressupostos
de la Generalitat per finalitzar la construcció i
el condicionament del nou centre.

Així doncs, sempre que es compleixin els
compromisos adquirits, hauria de ser
possible que la nova escola de Gurb fos una

realitat quan comenci el curs 2003-2004.

GURB ES QUEIXA AL CONSELL

COMARCAL PEL COST DE LA

RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Davant dels forts i continuats increments
en els costos de la recollida de deixalles que
aplica el Consell Comarcal d’Osona a través

de l’empresa participada per aquest, el Ple
de l’Ajuntament de Gurb del dia 16 de
novembre passat, per unanimitat, va pren-

dre l’acord que a continuació es transcriu:

1. Expressar la seva queixa formal al Consell
Comarcal d’Osona per l’augment conti-
nuat i desmesurat dels costos en el servei
de recollida de deixalles en el nostre
municipi que implica, inevitablement,
una pujada molt important en les taxes
que han de pagar els ciutadans.

2. Manifestar que observa amb preocupació
la línia seguida pel Consell Comarcal
d’Osona en la gestió de recollida de
deixalles a la comarca pel fet que ha
abocat a molts municipis a assumir
elevats costos per aquest servei a causa
de l’absència d’una pluralitat d’opcions
per contractar aquest servei.

Aquestes consideracions sobre el tema tenen
l’objectiu de reclamar un esforç més impor-

tant al Consell Comarcal a l’hora de reduir els
costos d’aquest servei. Tanmateix, per aquest
any 2001, igual com va succeir en l’exercici

anterior, la taxa d’escombraries municipal
s’incrementarà un 10%, i queda en 10.285
pessetes la recollida de la zona urbana i en

6.050 pessetes la de la zona rural.

Edifici actual de Les Escoles
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S’APROVA UNA ORDENANÇA

PER REGULAR LES ANTENES

DE TELEFONIA MÒBIL

L’increment de l’ús de nous sistemes de
comunicació ha implicat que, en poc temps,
s’hagin instal·lat per tot el territori, i també

dins el nostre municipi, un nombre impor-
tant d’antenes de telefonia mòbil.
La proliferació d’aquestes instal·lacions

s’ha fet enmig d’un buit legal. Davant
d’això, és evident que resulta imprescindi-
ble dotar-se d’instruments normatius que

facin possible una ordenació reglamentària
de les antenes de telefonia mòbil que
contemplin criteris urbanístics, ambientals,

paisatgístics, de seguretat i de protecció
de la salut de les persones.
Per superar aquesta indefinició, en el Ple de

l’Ajuntament celebrat el dia 16 de novembre,
per unanimitat, es va aprovar una ordenança
que desenvolupa normativament les condi-

cions tècniques que han de reunir aquestes
instal·lacions en l’espai urbà i urbanitzable.
Així mateix, també es va acordar suspen-

dre cautelarment l’atorgament de llicèn-
cies per a la instal·lació d’antenes de
telefonia mòbil per definir, dins el termini

d’un any, el mapa que assenyali la correcta
ubicació de noves antenes.

EL TRACTAMENT

DELS PURINS, A DEBAT

En els darrers temps, a la comarca d’Oso-
na, s’ha generat un debat intens entorn el

tema del tractament dels purins que
produeixen les explotacions ramaderes.
En aquest context, el Consell Comarcal ha

elaborat el Pla de Purins d’Osona que té
per objectiu afrontar, de manera centra-
litzada, aquesta qüestió. Aquest fet obliga

els municpis de la comarca a delegar les
seves competències sobre la matèria a
l’ens comarcal.

En el cas de Gurb, el tema dels purins té
un interès molt destacat, sobretot si
tenim en compte que dins el nostre

municipi, de 52 km2, hi ha més de 200
explotacions ramaderes, que equivalen al
10% de les de la comarca. Per aquesta

raó, el conjunt de regidors que composen
l’Ajuntament han mantingut un debat en
profunditat sobre la conveniència d’afe-

gir-se al Pla de Purins del Consell Comar-
cal, amb la circumstància afegida que el
nostre és l’únic municipi d’Osona que

–fins avui– no ha decidit delegar les
competències.
Davant d’això, i atenent la transcedència

que té aquesta decisió per tot el sector
ramader, es va optar per organitzar una
reunió el dia 2 de febrer amb tots els

ramaders per aportar més elements de
debat que serveixin al Ple de l’Ajuntament
per poder acabar de conformar una

posició definitiva sobre la qüestió.

Moltes d’aquestes instal·lacions han proliferat
enmig d’un buit legal
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Dues vegades cada any, l’Associació de Donants de
Sang d’Osona, per mitjà de la seva unitat mòbil, ve al

nostre municipi per rebre les donacions que volen fer
els veïns de Gurb. En concret, durant l’any 2000,
entre les captes de sang del dia 15 de juny i del dia

13 de desembre, es van rebre 42 donacionns, 10 més
que l’any anterior.
Com és sabut, la importància de donar sang és molt

gran ja que resulta imprescindible en moltes opera-

D O N A R  S A N G  É S  D O N A R  V I D A

GURB INGRESSA A L’ACM

El Ple de l’Ajuntament de Gurb, per acord de tots els
seus membres, va decidir incorporar-se a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) que, juntament amb la

Federació de Municipis de Catalunya, és una de les
dues organitzacions que agrupa, de manera voluntària
i desvinculada de les institucions, els ens locals que

s’hi volen adherir. L’interès de pertànyer a una asso-
ciació de municipis es troba en el fet que sovint
permet rebre informacions puntuals d’interès i fa

possible fer un front comú amb altres pobles i ciutats
per defensar els interessos dels municipis davant
d’altres administracions. 

FESTES LOCALS

El calendari laboral que cada any fixa el Departament de
Treball contempla que els municipis fixin dues festes locals
retribuïdes i no recuperables. D’acord amb això, i seguint

el criteri emprat en anys anteriors, el Ple de l’Ajuntament
de Gurb ha acordat fixar com a festes locals de l’any 2001
el dia 4 de juny (segona Pasqua) i el 30 de novembre

(Festa Major de Sant Andreu de Gurb). 

S’ACABA LA FESTA MAJOR

Durant tres caps de setmana, des del 17 de novembre
fins el 3 de desembre, Gurb va viure la seva Festa

Major. Des del pregó del meteoròleg Alfred Rodríguez
Picó, van ser molts els actes que es van anar desenvolu-
pant, els quals havien estat preparats per satisfer els

gustos de tota la gent de Gurb, fos quina en fos l’edat.
D’entre els actes més destacats, podem remarcar la
festa Osona Dance, que va concentrar més de 2.000

joves de tota la comarca al Pavelló, el Concert i el Ball
de Festa Major amb l’Orquestra Meravella, la festa de la
gent gran amb Les Miranda o la Festa del Motor, a

banda d’altres activitats de caràcter cultural i esportiu.
La valoració final de la Festa Major és molt positiva ja
que en tots els actes es va comptar amb una participa-

ció molt destacable. 

10 ANYS DE LA CORAL

DE GURB

En el marc de la Festa Major, els actuals integrants de la
Coral de Gurb i totes les persones que en algun moment

de la seva història hi havia participat, es van reunir per
celebrar el desè aniversari de la seva creació, ja que va
fer la primera actuació pública el dia 17 de novembre de

1990. Per recordar aquesta efemèride es va fer un
concert en el que, a més dels cantaires actuals i els
excantaires, també hi van participar els diferents direc-

tors que ha tingut la coral durant els seus deu anys
d’història. Per molts anys! 

ES CREA UN GRUP

DE TEATRE INFANTIL

Arran de la bona experiència del primer taller de
teatre per a nens i joves que es va dur a terme
durant l’estiu, els seus participants van mostrar molt

interès en poder continuar aquesta activitat i con-
vertir-se en un grup estable. Així doncs, des del mes
d’octubre, més de 20 infants i joves participen cada

dimecres a la tarda als assajos que dirigeix la Montse
Vilà, del grup Teatrart. Per la Regidoria de Promoció
Cultural i Joventut, aquesta activitat té un doble

interès ja que per una banda s’apropa el teatre a la
gent més jove i, per altra banda, contribuirà a refor-
çar el teatre a Gurb. 

El concert de celebració del 10è Aniversari va reunir els cantaires
actuals i els excantaires

COMENÇA EL CURS D’ANGLÈS

El dia 16 de gener passat va començar el curs d’anglès
per a principiants que ha impulsat la Regidoria de
Promoció Cultural. Així doncs, una quinzena de perso-

nes de totes les edats assistiran cada dimarts al vespre,
a la Sala de Cultura, a les classes que impartirà Pepi
Andreu, veïna de Gurb i professora d’anglès. L’objectiu

d’aquest curs es centra en l’interès d’aproximar el
màxim nombre de gent possible a una llengua que, en
àmbits diversos, sobretot a internet, és cada vegada més

universal i útil. 

EL 30 D’ABRIL ACABA EL TERMINI

PER PRESENTAR TEXTOS AL CONCURS

LITERARI DE GURB

El dia 30 d’abril és la data límit que preveuen les bases del

“XIII Concurs Literari Ajuntament de Gurb” que anualment
convoca la Regidoria de Promoció Cultural i Joventut.
Els participants, d’entre 8 i 30 anys, poden optar a algun

dels 5 premis que s’estableixen, que en conjunt tenen una
dotació de 350.000 pessetes i diversos lots de llibres.
El veredicte del concurs es farà públic a principis del mes

de juny en el marc de les Festes de Primavera que cada
any es celebren al municipi. Us recordem que podeu trobar
les bases del concurs en el programa de la Festa Major o

les podeu sol·licitar a l’Ajuntament (gurb@diba.es). 

HOMENATGE A DOS HOMES

DE FUTBOL

El 26 de novembre passat, dins els actes de la Festa
Major, es va aprofitar l’ocasió per recordar i agrair la

dedicació que durant tants anys han tingut en Josep
Solà i l’Enric Oriol fent-se càrrec de diverses tasques
dins la U.E. Gurb i el C.A. La Cabra. Aquest acte d’ho-

menatge es va fer en el transcurs d’un partit de futbol
amistós entre els dos equips. Per a la Regidoria d’Es-
ports, aquest era un acte important que ha de servir

per reconèixer la bona feina feta i, alhora, ha d’animar
els dos protagonistes a continuar treballant a favor de
l’esport del nostre poble. 

VENIU A CANTAR CARAMELLES!

El dissabte 13 de gener, la coral infantil Els eixerits
de Gurb juntament amb un grup de nens i nenes de

Gurb van començar els assajos per preparar les
caramelles que, com és tradició, es canten cada any
per Pasqua. Si teniu ganes de cantar amb nosaltres,

ens trobarem cada dissabte de 12 a 1 del migdia a la
Sala de Cultura. Ja sabeu que aquesta és una activi-
tat amb molta participació i vitalitat. Per això us

animem a sumar-vos-hi, perquè de ben segur que us
ho passareu molt bé! 

n o t í c i e s  b r e u s

cions, en transplantaments o, entre altres, en l’atenció
als accidentats. Per tant, donar sang és donar vida a qui

la rep i per aquest motiu us volem animar a participar en
la pròxima campanya de donacions, que a Gurb serà a
principis del mes de juny. Si voleu més informació, us

podeu adreçar a la senyora Carme Amblàs.


